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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 
Internationaal het best georiënteerd 

Tranen bij het vertrek. De postmeester (Historisch Museum) 

Voor onze najaarsveiling van lOt/m 18 november hebben wy ol vele 
prachtige collecties en nalatenschappen ontvangen. 
Eén van de hoogtepunten zal zijn een nalatenschap 
Nederland en Nederlands Indië met bijna alle 
zeldzame tandingen, typen en veelfoutdrukken, 
stempels en brieven. Deze collectie is na meer dan 30 
Jaar pas weer boven water gekomen. 
Ook uw inzending voor deze grote veiling zien wy 
gaarne voor 5 september tegemoet. 

ROKIN 60 -1012 KV AMSTERDAM - TEL. 020-6230261 - FAX 6242380 
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JEFOON 
0189115099 

PHILAPOST 
GROTE ZOMER OPRUIMING 

TELEFAX 
0189118321 

U' Wij maken schoon schip 
Opruimdoos Velperplein' ƒ 100,00 
Opruimdoos 'Houtstraat' ƒ 200,00 
Opruimdoos 'Vreeburg' ƒ 300,00 
Opruimdoos 'Herenstraat' ƒ 400,00 
Opruimdoos 'Lange Poten' ƒ 500,00 
Opruimdoos 'Hofplein' ƒ 600,00 
Opruimdoos 'Blaak' ƒ 700,00 
Opruimdoos 'Coolsingel' ƒ 800,00 
Opruimdoos 'Leidschestraat' ƒ 900,00 
Opruimdoos 'Kalverstraat' ƒ 1000,00 

Tijdens deze zomermaanden laten wij u meeprofiteren van de prachtige 
restpartijen die bij ons dagelijks door de gigantische in en uitstroom van 
postzegels zijn blijven liggen. Met het oog op het nieuwe seizoen is het weer tijd 
om de ongesorteerde en onverwerkte postzegels op te ruimen. 
Philapost neemt u mee op avontuur. 

MAAK NU GEBRUIK VAN ONZE GROTE OPRUIMWOEDE f"! 
De inhoud van de dozen betaat uit: - - ^ 
Albums 
Stockboeken 
Mappen 
Landen collecties 
Motief collecties 
Zakjes 
Stock kaartjes 
Enveloppen 
Albumbladen 

Cassettes 
Blokjes 
Velletjes 
Kilowaar 
Afgeweekt 
Motiefzegels 
Motiefseries 
Postfrisse complete seriesi 
...en ga zo maar door..,^ J 

Zéér hoge cataloguswaarde gegarandeerd. 

J- Alle opruimdozen puilen uit. Neemt U nu ook het monopolie in handen en bel" ^ 
~ ̂ de "straat" van uw keuze door. Een kaartje sturen kan natuurlijk ook. 

^ *Of bel nu voor meer informatie en vraag de speciale folder aan. 
Tevreden klanten komen terug! 

^ ' 

Bank: ABN-AMRO 50.36.69.083. T.n.v. Philapost. Giro 302595 t.n.v. 
Philapost. K.V.K. Delft 35724. Philapost Is een Initiatief van Phlla B.V. 
Post s.v.p. naar: Postbus 96 - 2650 AB Berkel en Rodenrijs 
Leveringsvoorwaarden: Betaling binnen 14 dagen, na ontvangst van de 
bestelling. Prijzen zijn inclusief verzendkosten en b.t.w. Bij te late beta
ling wordt ƒ 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Phila B.V. 
accepteert creditcards. 

1 / ' 

M, 
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'■•MSI,U,J^';_ 
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Veiling no. 552 van 19 tot en met 23 september a.s. 
brengt een keur aan kwaliteitsmateriaal 
o.a.: 
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Emissie 1852 
Plaat IA 

Cat. ƒ 7 0 0 0 -

No. 181 Af in vrijwel 
postfns paar 

Cat ƒ 4 2 . 5 0 0 -

Emissie 1852 
Plaat IA 

Cat ƒ roco

c o 
' ^ . ^ ^ 

De sensationeelste enkelfrankenng emissie 1852 15 cent no 3 op brief 
Ex collectie "Van Dieten " 

De catalogus wordt u toegezonden na ontvangst van ƒ 15,— op giro no. 17369. 
U kunt dagelijks inzenden voor één van onze volgende veilingen! 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Pnnsessegracht 3 -2514 AN Dtn Haag 
schuin tegenover het Haagse C S 

Telefoon 070 365 38 17 of 364 86 85 - Fax 070 - 361 74 36 
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Veiling no. 552 van 19 tot en met 23 september a.s. waarin opgenomen: 

Het tweede gedeelte van de collectie Overzee 
en wel het gedeelte Suriname van de heer 
Drs Edwin Voerman te Rotterdam 

' ^^^jTr—^ ï — 

Brief van Paramaribo 24-6-1884 naar Amsterdam. 

Voorts komen onder de hamer: 
• Ie Gedeelte van de collectie Franse Departementstempels van de heer Mr. F.J. Boom te 

Oosterbeek. 
• Collectie Nederlands Indië van de heer K.F. Jansen te Blaricum, w.o. uiterst zeldzame brieven en 

foutdrukken. 
• Collectie Nederland ongebruikt compleet in sublieme kwaliteit, w.o. de grote zeldzaamheden zoals: 

Postpakket Verrekenzegels, Postbewijs en alle Dienstzegels! 

De catalogus wordt u toegezonden na ontvangst van ƒ 15,— op giro 17369. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

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

Telefoon 070 - ^65 ^8 17 of ^64 86 85 - Fax 070 - 361 74 36 
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BOSCH &KEUN1NG, Postbus 1,3740AABÄARN 
Bremstraat 11,3742 RD BÄÄRNTel.: 02154-82211 
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Booklets International 
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Hollandse Postz & Muntenveiling 
Hoogvliet 
Houwer de 
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Inver 
Israel Fil Agentschap 
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Limburg Postz veiling 
Lodewijk Postz handel 
Lokven van 
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Onze 166ste veiling 
zal worden gehouden 
op 9 en 10 december. 
Uit de diverse nalatenschappen zullen vele mooie 
collecties Europa en Overzee worden aangeboden. 

Nadere bijzonderheden volgen t.z.t. 

Tot nader order kan nog uitsluitend kwalitatief goed 
materiaal worden toegevoegd. 

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

Kantoor St. Annaplein 7, Postbus 3106 
5003 DG Tilburg 
Tel. 013-421776. 
Fax 437975 

Beëdigd Makelaar 
en Taxateur 

l O J A A R 
1984 IPIOIVIEIIIAI1994 

In augustus bestaat ons bedrijf precies 10 jaar 

Onze 40e VEILING in september is daarmee onz« 
JUBILEUMVEILING, welke wij graag een apart 
karakter willen geven. 

Voor deze veiling is ons al zeer mooi en exclusief 
materiaal in het vooruitzicht gesteld. Verder is er 
voor elke bieder op deze veiling een leuke, 
interessante attentie en meer! 

Overtuig uzelf van ons schitterende aanbod en 
vraag met spoed de gratis Jubileumcatalogus aan 

Uw voordelen Veilingschema Voor inlichtingen en 
aantrekkelijke kavels maart 
aantrekkelijke inzetten juni 
100% garantie september 
optimale service december 
gratis fotokopieën 

GRATIS catalogus: 

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

"POVEIA": Uw vertrouwen meer dan waan 
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71e jaargang, juli/augustus 1994 
nummer 820 

Het Maandblad Philatelie, waarin opgeno
men De Philatelist, is een uitgave van de 
onafhankelijke Stichting Nederlandsch 
Waandblad voor Philatelie te Den Haag 
In dit maandblad zi|n - buiten verant-
«oordeli|kheid van de redactie - de otfici-
jle mededelingen van de Nederlandse 
3ond van Filatelisten-Verenigingen opge-
lonnen 

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

Hoofdredacteur: Aad Knikman AIJP 
.IS 20,1273 CD Huizen 
Telefoon 02152-54391 
felefax 02152-40926 

kdvertentie-acquisitie: Bosch & Keuning 
'ostbus 1,3740 AA Baarn 
'elefoon 02154-82341 
"elefax 02154-11431 

Idministrateur: Mevr E Braakensiek, 
'ostbus 5905, 3273 ZG Westmaas 
"elefoon 01864-1776 

idreswijzigingen 
adreswijzigingen moeten worden opge-
:even aan de secretaris van de vereniging 
if afdeling waarvan de ontvanger lid is 
illeen individuele abonnees (zi| die het 
lad rechtstreeks aan de Stichting beta-
!n) zenden een adreswijziging naar de 
dministrateur (adres zie boven) 

ibonnementen 
r zijn twee wijzen van abonneren 
een collectief abonnement mor aange-

loten verenigingen het abonnement 
oor leden is in de contributie inbegrepen 

een individueel abonnement Hetabon-
ementsgeld moet bij vooruitbetaling 
(Orden overgemaakt 

binnen Nederland f 36 - op giro 
005485 van de Stichting Nederlandsch 
laandblad voor Philatelie te Dordrecht, 

voor België Bfr 750 - op giro 000-
350882-33 van de penningmeester van 
et maandblad Philatelie te Brussel, 
. in het buitenland f 62 50 (incl port) op 
ezelfde rekening als vermeld onder 2a 
Is het abonnement op 1 april of 1 juli in-
aat moet een evenredig bedrag tot het 
nd van het jaar worden gestort Abon-
3menten per 1 oktober zijn slechts mo-
3lijk in combinatie met een abonnement 
) de daaropvolgende jaargang 

pzegging abonnement 
;n individueel abonnement kan per 31 
!cember worden beëindigd door een 
:hrifteli|ke opzegging die uiterlijk op 30 
nemberb\\ de administrateur moet zijn 

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

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

evoorzitter 
A van der Flier AIJP 

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

lage 
000 exemplaren 

ISSN-nummer 
0166-3437 

JWM 
t van de internationale uitgevers-
'eniging van postzegelcatalogi en 
stzegeltijdschriften ASCA T 

In dit nummer Philatelie 

MÊÊÊÊi 

De oorlog in IMederlands-Indië is het onderwerp van 
een nieuwe Nederlandse zegel die deze maand aan de 
loketten komt. Jeffrey Groeneveld uit Purmerend geeft 
op filatelistische wijze een overzicht van deze drama
tische periode in onze recente geschiedenis 

529/530/531/532/533/534^535 
Een van de gevolgen van de Slag om Arnhem was de 
evacuatie van de door het oorlogsgeweld bedreigde 
burgerbevolking. De heer TH. Slem uit Rozendaal laat 
aan de hand van documentair materiaal uit die tijd zien 
hoe het contact tussen evacué's en familieleden werd 
onderhouden 

536/537/539/539 
Een van de recente jubilea die door PTT Post nu eens 
A7/ef herdacht zijn is de 'zilveren' sluiting van de 
Lauwerszee. De heer D. Veenstra uit Buitenpost maakt 
dat verzuim goed en belicht in dit nummer van 
'Philatelie' de indrukwekkende transformatie van 
Lauwerszee naar Lauwersmeer 

548/549/550/551 

En verder 

Servië 524 
Wie post uit Servië ontvangt heeft 
niet meteen een probleem - tenzij 
de zending ook Servische post
zegels bevat... 

Michel Ost 556 
Er werd met spanning uitgel<eken 
naar de nieuwe editie van IVlichels 
Ost-Europa-Katalog. Welke trends 
kunnen er gesignaleerd worden? 

Nieuw! 562 
De rubnek 'Nieuwe uitgiften' in het 
juli/augustusnummer is per traditie 
erg omvangrijk. Ook dit jaar is dat 
weerzo: ruim 10 pagina's! 

Volledige inhoudsopgave: 

Advertentie-index 510 
Uit de wereld van de filatelie 512/513/514 
Verzamelgebied Nederland 515/516/517 
Uit de brievenbus 521 
Luchtpostnieuws 523 
Zegels uit Servië vallen onder VI\l-embargo 524 
Agenda van filatelistische gebeurtenissen 526/527 
Onder het juk van de Japanners 529/530/531/532/533/534/535 
Rode-Kruiscorrespondentie na de Slag bij Arnhem 536/537/538/539 
Zeestraat 82 542 
Handboeken, studies en catalogi 543 
Nieuwe postzegelboekjes 544/545 
Bondspagina's 546/547 
Lauwerszee werd Lauwersmeer 548/549/550/551 
Wij lazen voor u 554/555 
De koers van Coerts 556/57/558 
Vragenrubriek 558 
Oor Nieuwland, editor van PLN International 559 
Nederlandse stempels 561 
Nieuwe uitgiften 562/563/564/565/566/568/569/570/572/573/574 
Thematisch panorama 577/578/579/580 
Kleine annonces 582 
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Uit de wereld van 
de filatelie 

Britannia en Vliegende Hollander: 
geslaagde jubileumviering 
Op27, 28en29meijl. werdin 
het H.F. Witte Centrum in De Bilt 
een gecombineerde propaganda-
tentoonstelling gehouden. Er 
waren twee aanleidingen: het zil
veren jubileum van de Studie
groep Britannia en de 33ste Dag 
van de Aerofilatelie van de Vlie
gende Hollander. 
Op 27 mei werd de tentoonstel
ling opgebouwd; diezelfde avond 
werd de officiële opening ver
richt door de commercial coun
sellor van de Britse Ambassade, 
mr. A.D. Sprake. 
Tijdens deze openingsceremonie 
waren veel genodigden present. 
Voor de leden van de Studie
groep Britannia was de bijeen
komst extra feestelijk: hun voor
zitter, de heer G.C. van Teijlin-
gen, ontving van Bondsvoorzit
ter P.F.A. van de Loo de Bonds-
speld in goud (zie ook 'Philatelie' 
van juni jl., pagina 436). Het ere
teken werd de heer Van Teijlin-
gen toegekend voor zijn vele fila-
telistische verdiensten. De Bri-
tannia-voorzitter heeft er vijfen
twintig jaar bestuurswerk voor 
zijn studiegroep opzitten; hij is 
ook al vele jaren voorzitter van 
van de NVPV en haar afdeling 
Boskoop. 
De heer Van Teijlingen werd na 
de korte plechtigheid door vele 
aanwezigen gelukgewenst, onder 
anderen door de vice-voorzitter 
van de NVPV afdeling Boskoop. 
De heer Van Teylmgen sprak in 
een dankwoord niet alleen zijn 
erkentelijkheid uit voor de ver
leende onderscheiding, maar 

wees ook op het vele werk dat in 
de afgelopen tijd was verricht 
om de tentoonstelling in De Bilt 
tot een succes te maken. 
Daarna was het de beurt aan mr. 
Sprake, die na een korte toe
spraak samen met zijn echtgeno
te de openingshandeling ver
richtte. 

Mr AD Sprake, commercial counsellor van 
de Britse Ambassade, opende de gecombi
neerde tentoonstelling van Britannia en De 
Vliegende Hollander 

Zaterdag 28 mei was voor de or
ganisatoren een heel geslaagde 
dag, ook al omdat er veilingen en 
bijeenkomsten waren van de be
trokken verenigingen; daardoor 
was het de gehele dag gezellig 
druk. 
Ook op zondag 29 mei was er 

Nieuw: Kanaal-
tunnelpost 
De gebeurtenis ligt al weer even 
achter ons, maar we willen haar 
toch niet onvermeld laten: op 12 
februari jl. ging de eerste brief 
door de Kanaaltunnel. Op die dag 
nam de Engelse postbesteller 
Phil Bell in Calais (Frankrijk) een 
brief in ontvangst van de Franse 
/acfeur Dominique Lament. Het 
schrijven was afkomstig van de 
hoogste baas van de Franse pos
terijen, André Darrigand en be
stemd voor diens Engelse ambt

genoot, Michael Heron. 
Nadat de brief aan Phil Bell was 
overgedragen vertrok deze let
terlijk spoorslags naar Folkesto
ne, aan het andere eind van de 
Kanaaltunnel. 

een veiling en niet te vergeten de 
jaarvergadering van de Neder
landse Vereniging van Aero-Phi-
latelisten 'De Vliegende Hollan
der'. Ook hier gaven weer vele 
leden acte de presence; ook over 
het bezoekersaantal van deze 
dag was men bijzoner tevreden. 
De Studiegroep Britannia had 
een kenner, de heer Ken Baker, 
uitgenodigd. De heer Baker, die 
verbonden is aan Cavendish Phi

latelic Auctions uit Derby, was 
tijdens de tentoonstellingsdager 
gast van Britannia. Hij vertelde 
bijzonder onder de indruk te zijr 
van de omvang van het tentoon
gestelde. De heer Baker sprak 
met vele leden van de Studie
groep, waarbij hij zijn deskundi
ge mening niet onder stoelen of 
banken stak. 

(Luc. van Dijl 

Roemenië trekt blok met omstreden 
grenslijnen snel in 
Op 1 december van het vorig 
jaar verscheen in Roemenië een 
blokje van 1060 lei ter gelegen
heid van de 75ste verjaardag van 
de 'hereniging van Roemenië'. 
Het land kreeg er op 1 december 
1918 grondgebied bij; een deel 
van deze gebiedsuitbreiding 
werd later, m 1940, weer onge
daan gemaakt. 
Op het blokje zijn de gebieden 
waarop Roemenië nu nog aan
spraak maakt in een andere kleur 
uitgevoerd. De ontwerper is 
daarbij echter slordig te werk ge
gaan. De Donau-delta - die op 
het blokje aan de Oekraïne is 
toegewezen en dus anders van 
kleur is-werd in 1940 niet door 
de Russen bezet. Een gebied in 
het zuidoosten van Roemenië 

(het zuidelijk deel van de Do-
brudza-streek), dat ten gevolge 
van de Tweede Wereldoorlog 
aan Bulgarije toeviel, is daaren
tegen niet gekleurd. 
De Roemeense PTT vond de fo 
ten zó hinderlijk, dat werd besk 
ten het blokje in te trekken en h 
te vervangen door een nieuwe 
versie, waarop de landkaart uit
sluitend uit een contourlijn be
staat. 
Buitenlandse afnemers hebben 
er geen last van, want het oor
spronkelijke blokje is op ruime 
schaal 'over de grens' verkocht 
Maar de Roemenen-zelf kunnei 
het blokje nauwelijks te pakken 
krijgen, zodat het daar als een 
rariteit geldt. 

75 ANI DE LA MAREA UNIRE 

Dominique Lament (links) overhandigt de 
eerste brief die het Kanaal ondergronds zal 
oversteken aan zijn Engelse collega-postbo
de, Phil Bell (rechts) 

lOSTA R^ÖMAN/̂ xb^ 

Dit Roemeense blokje werd na een paar dagen van de verkoop teruggetrokken, het donker 
kleurde deel op de landkaart klopt met helemaal 
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Posteurop: van zesentwintig 
naar drieëndertig? 
)e nieuwe organisatie die zich 
lezig houdt met het mter-Eu-
opees postvervoer, Posteurop 
1 Brussel, telt momenteel 
esentwintig leden Het Belgi-
che blad Salm-Phila somt ze 
eurig op Albanië, België, 
lulgarije, Cyprus, Denemar-
en, Duitsland, Finland, Frank-
ijk, Groot-Bnttannie, Honga-
ije, Ierland, Italië, Kroatië, 
lechtenstein, Luxemburg, 
lalta, Nederland, Noorwegen, 
lostenrijk, Polen, Portugal, 
oemenie, Spanje, IJsland, 

Zweden en Zwitserland 
Deze 'rechtsopvolger' van de 
CEPT kan echter nog groeien, 
want er zijn aanvragen binnen 
van zeven andere Europese 
landen Griekenland, Letland, 
Litouwen, Slovenië, Slowakije, 
Tsjechië en Turkije Enkele van 
deze landen gaven in het verle
den al CEPT/Europazegels uit 

En nu we het toch over Europa
zegels - pardon, Posteurop-ze-
gels-hebben het thema voor 
1995 IS 'Vrede en Vrijheid' 

Sen of Berry, maar 
liet Biil 
en dure vergissing, dat was 

In maart zouden in Amerika 
gelvelletjes aan het loket ko-
len met afbeeldingen van 'le-
endarische helden van het Wil-
3 Westen' Er lagen van dit vel-
tje, dat er smaakvol uitzag en 
lematisch gezien de moeite 
aard was, ruim vijf miljoen 
cemplaren klaar, toen er plotse-
ig roet in het eten werd ge-
}oid Het postkantoor in Bend 
)regon) bleek al in december 
393 vier exemplaren van het 
illetje te hebben verkocht 
j IS dat mets bijzonders, want 
in vrijwel e/te Amerikaanse 
nissie gaan exemplaren te 
oeg over de toonbank Maar 
t werd anders toen fans van 
n van de afgebeelde helden, 
II Pickett, zich vlak voor de 
iissiedatum begonnen te roe-
n Oorzaak volgens de 
nkenners was met Bill afge-
eld, maar een van zijn broers 
in of Berry De protesten wer-
n zo serieus genomen dat de 
nerikaanse postdienst besloot 
emissie terug te trekken - een 

hadepost van ongeveer 1 mil-
n dollari Dat maakte van de 

'WS^ 

AMkAAAMMA* 
Het IS met Bill Pickett die hier in volle glone 
IS afgebeeld maar zi|n broer Ben of Berry 

Vier te vroeg verkochte velletjes 
in eén klap filatelistische raritei
ten, uiteraard tot groot genoegen 
van de bezitters Een van de vel
letjes IS overigens echt postaal 
gebruikt het werd in zijn geheel 
op een postpakketje geplakt De 
postbeambte die het - inmiddels 
beruchte - velletje herkende, 
vroeg onmiddellijk aan de ge
adresseerde of hij de frankering 
mocht kopen Dat er geen zaken 
werden gedaan was geen won
der, de prijs die de beambte wil
de betalen kwam overeen met de 
postprijs van het velletje 

PU: nooit in 
ederland? 
22 augustus houdt de We-

dpostvereniging (UPU) voor 
eenentwintigste maal m haar 
jchiedenis een congres 
lats van handeling is de Zuid-
'eaanse hoofdstad Seoel 
de honderdtwintig jaar van het 
itaan van de UPU is nog nooit 
\lederland vergaderd, zo blijkt 
het lijstje met congressen 
74 Bern (Zwitserland) 
8̂ Parijs (Frankrijk) 

35 Lissabon (Portugal) 

1891 Wenen (Oostenrijk) 
1897 Washington (VS) 
1906 Rome (Italië) 
1920 Madrid (Spanje) 
1924 Stockholm (Zweden) 
1929 Londen (Engeland) 
1934 Cairo (Egypte) 
1939 Buenos Aires (Argentinië) 
1947 Parijs (Frankrijk) 
1952 Brussel (België) 
1957 Ottawa (Canada) 
1964 Wenen (Oostenrijk) 
1969 Tokyo (Japan) 
1974 Lausanne (Zwitserland) 
1979 Rio de Janeiro (Brazilië) 
1984 Hamburg (Duitsland) 
1989 Washington (VS) 
1994 Seoel (Zuid-Korea) 
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postzegeinandei A . schipper ü^.^,p^>ffl 
nnaandag t/m vri|dag 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 
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NEDERLAND POSTFRIS - Luxe kwaliteit: 
50/55 ƒ 89 50 
61B/C-^C 950 00 
81 140 00 
82/83 39 50 
84/86 650 00 
87/89 57 50 
102/103 295 00 
104/105+C 1125 00 
1f>fi 13 00 
1 u u 1 J uu 
107/109 400 00 
110/113 29 00 
114/120 120 00 
132/133 325 00 
134/135 137 50 
136/138 325 00 
139/140 35 00 
141/143 40 00 
144/148 120 00 
166/168 30 00 
169/176 22 50 
177/198+C 1075 00 
199/202 42 50 
203/207 95 00 
208/211 42 50 
212/219 275 00 
220/223 60 00 
224 77 50 
225/228 90 00 
229/231 90 00 
232/235 90 00 
236/237+C 835 00 
238/239 147 50 
240/243 152 50 
244/247 360 00 
248/251 157 50 
?5?/?55 94 00 
256 47 50 
257/260 225 00 
261/264 140 00 
265/266 100 00 
267/258 115 00 
269 55 00 
270/273 135 00 
274/277 160 00 
278 115 00 
279/282 140 00 
283/286 105 00 
287/288 25 00 
289/292 82 50 
293/295 19 50 
296/299 62 50 
300/304 52 50 
305/309 57 50 
310/312 17 50 
313/317 52 50 
318/322 67 50 
323/324 22 50 
325/326 30 00 
327/331 55 00 
332/345 32 50 
346/349 645 00 
350/355 47 50 
356/373 210 00 
356/VD 115 00 
374/378 18 00 
379/391 9 00 
379A/D 9 50 
392/396 6 00 
397/401 3 00 
402/403 9 50 
402B/403B 325 00 
404 0 25 
405/421 3 00 
422 0 15 
423/427 1 25 
428/442 12 00 
443 0 15 
444/448 2 00 
449/453 4 00 
454/459 5 00 
460/468 11 50 
469/473 4 50 
474/489 190 00 
487/489 80 00 
490/494 10 00 
495/499 7 50 

500/503 ƒ 9 50 
504/505 3 25 
506/507 5 00 
508/512 8 50 
513/517 21 00 
518/533 395 00 
534/537+C 1520 00 
538/541 19 00 
542/543 13 50 
544/548 21 00 
549 3 00 
550/555 67 50 
556/560 102 50 
561/562 12 50 
563/567 32 50 
568/572 39 00 
573/577 26 50 
578/581 32 50 
582 3 25 
583/587 23 50 
588/591 12 00 
592/595 90 00 
596/600 15 50 
601 0 75 
602/606 28 50 
607/611 18 00 
612/616 23 50 
617/636 16 50 
637/640 44 00 
465B/634B 20 00 
641/645 35 00 
646 3 50 
647/648 5 75 
649/653 17 50 
654 1 50 
655/659 23 50 
660 2 00 
661/665 16 00 
666/670 21 00 
671/675 50 00 
676/680 16 50 
681/682 65 00 
683/687 16 00 
688/692 18 00 
693/694 7 00 
695/699 10 50 
700/701 12 00 
702/706 20 00 
707/711 21 50 
712 1 50 
713/714 1 50 
715/719 14 50 
720/721 1 50 
722/726 20 00 
727/728 4 50 
729/730 2 25 
731/735 11 50 
736/737 5 00 
738/742 18 00 
743/744 9 50 
745/746 3 50 
747/751 19 00 
752/756 11 00 
757/758 0 50 
759/763 8 00 
764/765 2 00 
766/770 8 00 
771/773 4 00 
774/776 13 00 
777/778 1 50 
779/783 7 00 
784/785 1 60 
786/790 9 00 
791 2 00 
792/794 0 75 
795/799 4 50 
800/801 2 00 
802/806 4 50 
807/810 1 35 
811 0 25 
812/815 2 50 
816/817 0 40 
818/819 1 25 
820 0 20 
827/828 0 70 
829 0 20 
830/834 3 00 
835 0 20 
836/838 1 40 

839 ƒ 2 00 
840/841 0 80 
842/846 2 50 
847/848 0 50 
849/853 2 75 
854 36 50 
855 0 20 
856/857 0 90 
858 4 50 
859/863 2 75 
868/869 0 50 
870/874 2 50 
875 3 75 
876 0 20 
877/881 2 50 
882/883 1 80 
884/885 2 70 
886/888 11 00 
886/888blocs 

107 50 
889/893 2 50 
894/898 3 00 
899 6 75 
900 0 20 
901/905 3 50 
906/907 1 30 
908 0 20 
909/911 1 60 
912/916 4 00 
917 10 00 
918/919 1 70 
920/924 4 00 
925/926 2 00 
927/929 3 75 
930 0 25 
931 0 25 
932/936 5 00 
937 11 00 
938 0 25 
939 2 00 
939A 4 00 
940 1 25 
941/958 32 50 
952B/958B 27 50 
963 0 25 
964 0 25 
965/969 6 75 
970 0 40 
970 paar 1 00 
971/972 2 20 
973/974 1 70 
975/977 2 40 
978/982 6 50 
983 21 00 
984 0 20 
985/989 7 50 
990/991 2 00 
992/995 3 75 
996/1000 3 75 
1001 15 00 
1002 0 20 
1003/1006 4 75 
1007/1008 2 50 
1009 0 30 
1010/1011 2 50 
1010/11 paar 5 50 
1012/1014 1 60 
1015/1019 3 75 
1020/1023 4 75 
1024 10 00 
1025 0 70 
1026/1029 4 50 
1030/1031 1 60 
1032/1035 4 25 
1036 0 40 
1037 1 00 
1037 paar 2 50 
1038/1041 4 25 
1042 15 00 
1043/1045 3 75 
1043/1045A 3 75 
1046/1049 4 00 
1050/1051 0 65 
1052/1054 13 50 
1052 paar 22 50 
1055/1057 1 20 
1058 0 60 
1059/1062 2 75 
1063 5 50 

1064/1067A ƒ 2 00 
1068/1071 
1072 
1073/1074 
1075/1076 
1077/1078 
1079/1082 
1083 
1084 
1085/1088 
1089 
1090 
1091 
1092/1093 
1094/1097 
1098/1102 
1098/1102* 
bloes 9/4 
1103/1106 
1107 
1108/1118 

3 00 
0 30 
0 70 
0 70 
0 70 
2 25 
3 50 
0 30 
2 75 
0 50 
0 50 
0 65 
0 90 
2 25 
5 00 
5 00 

17 50 
2 25 
2 75 
5 50 

1108A/1118A 5 50 
1128/1129A 
1130 
1131 
1132 
1133/1136 
1137/1140 
1137/1140A 
1141 
1142 
1143/1145 
1146/1149 
1150 
1151/1152 
1153/1156 
1157/1158 
1159/1160 
1161/1163 
1164 
1165 
1165 paar 
1166 
1167/1170 
1171 
1172 
1173 
1174 
1175/1178 
1179/1180 
1181 
1182/1183 
1184/1185 
1186/1189 
1190 
1191/1193 
1194/1197 
1198/1199 
1200 
1201 
1202/1203 
1204/1206 
1207/1208 
1209 
1210/1213 
1214 
1215 
1216/1219 
1220/1222 
1223 
1224 
1225/1226 
1227 
1228/1231 
1232/1235 
1236 
1237/1252 

2 00 
0 85 
0 65 
0 55 
2 75 
2 75 
2 75 
1 50 
0 65 
1 75 
2 75 
3 50 
1 00 
2 75 
1 20 
1 00 
1 75 
2 00 
0 65 
1 30 
0 55 
2 75 
3 50 
0 65 
0 55 
0 65 
2 75 
1 50 
0 55 
1 20 
1 00 
2 75 
3 50 
1 75 
2 75 
1 25 
0 70 
0 60 
1 25 
2 25 
1 60 
0 60 
2 75 
3 50 
0 75 
2 75 
1 90 
1 90 
0 65 
1 30 
0 75 
2 75 
2 75 
3 50 

50 00 
1238A/1251A 27 50 
1260 
1261 
1262/1265 
1266/1267 
1268/1269 
1270 
1271/1272 
1273/1274 
1275/1278 
1279 
1280 

mooi gebruikt - liue kwaliteit «oor de kritisclie venamelaar: 
1 ƒ 3 0 0 0 
2 2 2 5 0 
3 1 2 5 0 0 
4 1 8 0 0 
5 9 0 0 
6 97 5 0 
9 3 6 0 0 
10 2 5 0 0 
11 1 1 0 0 0 
12 1 / 5 0 0 
1 4 8 7 5 0 
16 9 5 0 0 
18 6 2 5 0 
2 0 2 3 5 0 
2 5 5 7 5 0 
2 8 3 5 0 0 
2 9 1 2 5 0 0 
4 3 2 2 5 0 
4 4 85 0 0 
4 5 1 2 5 0 
4 6 2 7 5 0 
4 7 1 6 7 5 0 
4 8 4 7 5 0 0 
4 9 1 1 0 0 0 
5 6 / 7 6 4 2 5 0 
77 /79 11 0 0 
8 0 + C 9 9 0 0 0 
8 2 / 8 3 19 0 0 
8 4 / 8 6 A d a m 4 5 0 
8 7 / 8 9 8 2 5 
9 0 / 9 4 7 5 0 
9 5 12 0 0 
96 1 0 0 0 
9 7 3 7 5 0 

9 8 ƒ 2 5 0 0 
99 65 0 0 
100 5 2 5 0 
1 0 1 + C 9 9 0 0 0 
102 /103 9 0 0 
104 145 0 0 
105 120 0 0 
106 2 5 0 
107 /109 3 5 0 
110 /113 3 0 0 
114 /120 1 0 0 0 
121 /129 15 95 
130 2 6 5 0 0 
131 2 1 5 0 0 
132 /133 2 2 5 0 
134 /135 4 5 0 0 
1 3 6 / 1 3 8 1 7 0 0 0 
139 /140 6 5 0 
141 /143 11 5 0 
144 /148 5 0 0 
149 /162 19 0 0 
1 6 3 / 1 6 5 10 0 0 
166 /168 7 5 0 
177 /198 75 0 0 
199 /202 1 1 0 0 
2 0 3 / 2 0 7 3 0 0 0 
2 0 8 / 2 1 1 1 0 0 0 
2 1 2 / 2 1 9 5 2 5 0 
2 2 0 / 2 2 3 12 0 0 
2 2 4 2 0 0 
2 2 5 / 2 2 8 18 0 0 
2 2 9 / 2 3 1 2 5 0 0 
2 3 2 / 2 3 5 15 0 0 
2 3 6 / 2 3 7 5 0 0 

2 3 8 / 2 3 9 ƒ 5 0 0 0 
2 4 0 / 2 4 3 3 2 5 0 
2 4 4 / 2 4 7 6 0 0 0 
2 4 8 / 2 5 1 3 0 0 0 
2 5 2 / 2 5 5 5 5 0 
2 5 7 / 2 6 0 3 5 0 0 
2 6 1 / 2 6 4 2 8 5 0 
2 6 5 / 2 6 6 11 0 0 
2 6 7 / 2 6 8 4 0 0 
2 6 9 2 5 0 
2 7 0 / 2 7 3 2 7 5 0 
2 7 4 / 2 7 7 16 5 0 
2 7 8 17 5 0 
2 7 9 / 2 8 2 13 5 0 
2 8 3 / 2 8 6 11 0 0 
2 8 7 / 2 8 8 6 7 5 
2 8 9 / 2 9 2 8 5 0 
2 9 3 / 2 9 5 2 5 0 
2 9 6 / 2 9 9 6 75 
3 0 0 / 3 0 4 4 5 0 
3 0 5 / 3 0 9 6 0 0 
3 1 0 / 3 1 2 2 5 0 
3 1 3 / 3 1 7 4 7 5 
3 1 8 / 3 2 2 6 75 
3 2 3 / 3 2 4 3 75 
3 2 5 / 3 2 6 5 5 0 
3 2 7 / 3 3 1 6 5 0 
3 3 2 / 3 4 5 9 0 0 
3 4 6 / 3 4 9 8 7 5 0 
3 5 0 / 3 5 5 5 5 0 
3 5 6 / 3 7 3 1 7 0 0 0 
356A/D 95 00 

0 75 
0 55 
3 25 
1 35 
1 40 
0 70 
1 40 
1 30 
3 00 
3 50 
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 
1355/1307 
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 

- ^ . w w ^ — j 

ƒ 3 00 
1 40 
1 35 
3 25 
9 00 
0 85 
3 0 0 
4 00 
0 80 
3 25 
9 00 
0 70 
1 40 
2 50 
0 80 
3 00 
0 80 
0 70 
3 25 
4 00 
0 70 
1 40 
3 25 
9 00 
3 0 0 
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 SO 
3 5 0 
2 75 
9 50 
0 85 
1 50 
1 60 
2 25 
0 85 
1 70 
3 50 
2 75 
4 50 
0 75 
0 85 
1 50 
0 85 
2 75 
9 50 
1 50 
2 25 
0 85 
0 85 
2 90 
4 50 
0 75 
1 60 
1 50 
2 95 
8 50 
2 25 
1 50 
1 60 
1 60 

L U C H T P O S T Z E G E L S 
POSTFRIS 
1/3 / 325 00 
6/8 
9 
12 /13+C 

D I E N S T Z E G E L S 
G E B R U I K T : 

1 1 5 0 0 
107 50 
775 00 

1/8 ƒ 235 0 0 
9/15 
16/19 
20/24 
25/26 
27/40 
41/43 

70 00 
50 00 

6 0 0 
20 00 
1 2 6 0 

1 5 0 

B R A N D K A S T Z E Q E L S : 
Kompiete serie 
ongebru ik t+C ƒ 1 090 0 0 
post f r i s+C 2 300 0 0 

Bestel len kan schriftelijk 
telefnnicich of Der fax 

Betal ing binnen 8 
na faktuurdatum 

dagen 

1 everinf isvoorwaarden 1 
tot ƒ 200 00 
fielft portokosten 
daarboven franco 
min imum order ƒ 50 00 1 

1 
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Veendampliila: 87 inzendingen 
vulden 435 leaders 
Ter gelegenheid van het veertig
jarig bestaan van de filatelisten
vereniging 'Veendam en Omstre
ken' werd op 4, 5 en 6 maart jl. 
een tentoonstelling annex ruil
beurs, Veendamphila 3, 
gehouden. In cultureel centrum 
'De Menterne' te Muntendam 
waren 87 inzendingen te zien, 
verdeeld over 435 kaders. 
De toenmalige voorzitter van de 
Nederlandse Bond van Filatelis
ten'Verenigingen, ir. J.G. Balke
stein, opende de expositie op 
vrijdagavond 4 maart. De voorzit
ter van de organiserende vereni
ging, de heer H. ten Have, over
handigde de Bondsvoorzitter een 
beeldje van het waarteken van 

Veendam, 'De Scheepsjager'. 
In totaal werd Veendamphila 3 
door ongeveer zevenhonderd be
langstellenden bezocht. Een des
kundige jury onder voorzitter
schap van de heer R.H.M. Faust 
beoordeelde de ingezonden col
lecties. De heer drs. H. Buiten
kamp kon tot 'algemeen kam
pioen' worden uitgeroepen. Hij 
behaalde met zijn verzameling 
De eerste tien jaar pal<l<etpost in 
Joegoslavië een totaal van 88 
punten. 
De verdeling van de medailles 
was als volgt: groot verguld zil
ver 16, verguld zilver 20, groot 
zilver 19, zilver 8, verzilverd 
brons 6 en brons 4. De voorzitter van de Nederlandse Bond, ir J G Balkestein, neemt het beeldie 'De Scheepsia

ger' in ontvangst van Veendamvoorzitter H ten Have 

Jubileum Studiegroep voor Postmechanisatie 
leverde geslaagde viering op 
Op zaterdag 4 juni jl. werd in 
het PTTMuseum te Den Haag 
een feestelijke bijeenkomst ge
houden. Aanleiding was het 25
jarig bestaan van Studiegroep 
voor Postmechanisatie. Na kor
te toespraken van de heren 
Stroom (voorzitter van de jubi
leumcommissie) en De Vries 
(voorzitter van de studiegroep) 
werd een bezoek gebracht aan 
de mechanisatiezaal van het 
museum. De heer Van der 
Kooij gaf daar een uitleg over 
zijn specialisme: de Rotterdam
se codeer en sorteerappara
tuur. Mevrouw Vrijaldenhoven
Oostra beschreef de werking 
van de oude MarchandAn
driessen opzetstempelmachi
ne, die speciaal voor deze gele
genheid uit het depot van het 
museum was gehaald. De ma
chine werd ook in werking ge
steld, zodat de aanwezigen een 
goed beeld kregen van het 
mooie stukje techniek dat ten 
grondslag ligt aan deze unieke 
sorteermachine. 
Veel belangstelling was er ook 
voor het moderne handindexeer
apparaat (HIA), dat zelfs bleek te 
werken. Veel aanwezigen lieten 
zich de gelegenheid niet ontgaan 

om eigen kaarten en brieven te 
indexeren. 
Op de eerste etage van het mu
seum was een mechanisatie
tentoonstelling te bewonderen, 
bestaande uit de Filaloginzen
ding en delen uit de collecties 
van de heren Stroom en Oos
terboer. Ook waren er vellen 
met nooit uitgegeven waarden 

van de fluorescerende Gouda
zegels te zien. 
Tijdens de lunch werd door ver
schillende sprekers het woord 
gevoerd, onder andere door 
Bondsvoorzitter Van de Loo. 
De lunch werd gevolgd door een 
interessante dialezing van me
vrouw VrijaldenhovenOostra 
over de geschiedenis van de 

postmechanisatie in ons land, 
waarbij het gehele scala van 
Transorma tot aan de moderne 
indexeer en sorteermachines de 
revue passeerde. 
Na deze lezing werd het jubi
leumboek gepresenteerd, sa
mengesteld door de heer Van 
der Kooij en getiteld De Rotter 
damse plaatsnaamcode. Aan
sluitend hierop ging de jubi
leumveiling van start. De fees
telijke dag werd afgerond met 
een receptie, die een geani
meerd verloop had. 

i/M 
|pn museum ^ ^ ^ ^ H 
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De voorzitter van Studiegroep voor Postme
chanisatie, Jos Stroom, heet de aanwezigen 
hartelijk welkom 

Museumconservator Charles Boissevam (links) laat zich de werking van Markll Facer L 
gen door mevrouw VrijaldenhovenOostra, Bondsvoorzitter Pieter van de Loo (geheel rechts| 
en museumdirecteur Ben Koevoets kijken aandachtig toe 

Overval op PTTauto: beloning voor 
belangrijke infoimatie 
Op 26 januari 1994 is in Haar
lem een transportauto van PTT 
Post tijdens de rit van PTT Post 
Filatelie Waardenlogistiek aan 
de Jan van Krimpenweg naar 
het Expeditieknooppunt overval
len. De auto vervoerde behalve 

strippenkaarten, vervoersabon
nementen, kentekenbewijzen, 
telefoonkaarten en cadeaubon
nen (PTT Bonkado) ook postze
gels, postwaardestukken en 
jaarcollecties. De zendingen wa
ren bestemd voor postvestigin

gen in het hele land. 
Het betreft voornamelijk pakken 
met permanente postzegels, zo
als cijferpostzegels (typeCrou
wel) en Beatrixpostzegels (type
inversie) van 5 cent tot en met 
10 gulden. Verder briefkaarten, 
adreswijzigingskaarten, lucht
postbladen en jaarcollecties 
1993. 
Als u informatie hebt over de 
overval of over de plaats waar 

de gestolen goederen en post 
waarden zich bevinden, wordt 
u verzocht contact op te neme 
met Bedrijfsveiligheid Post In
cidentenmeldpunt (telefoon 
0703342092). Voor diegene 
die informatie verstrekt die to 
de oplossing van de overval 
leidt, is een geldelijke belonin 
beschikbaar. Uw informatie z; 
strikt vertrouwelijk worden be 
handeld. 



Philatelie juli/augustus 1994 / 515 

Veizamelgebied 
Nederland 

Samenstelling: 
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rweede Wereldoorlog: zegels van 80 en 90 cent 
'Indië/Operatie Mailcet Garden') 

Dp 15 augustus 1994 verschijnen twee 
egels gewijd aan de Tweede Wereld-
)orlog: één van 80 cent ('Japanse kam-
)en in Nederlands-Indië') en één van 
10 cent ('Operatie Market Garden'). Het 
)ntwerp van beide zegels is van Henk 
/larseille. De zegel van 80 cent is al eer-
Ier in deze rubnek beschreven. De ze-
lel van 90 cent is echter pas heel on-
sngs gereed gekomen, vandaar de be-
chrijving nu. De zegel van 80 cent beei
len we alsnog af. 

)ruktechnische gegevens 
)e zegels van 90 cent zijn gedrukt in 
erkleuren rasterdiepdruk op de Goebel-
ers en wel in dubbelvellen van twee-
laal 10 bij 10 zegels. Daarbij zijn de 

kleuren rood, blauw, paarsbruin en grijs
blauw gebruikt. 

Velrandbijzonderheden 
Telcijfers zijn gedrukt in paarsbruin en 
lopen links van 1 tot 10 en rechts 10-1 in 
paarsbruin. Paskruizen staan op drie 
plaatsen, te weten de uiterste hoekpun
ten van zowel het linker- als R-vel (be
halve linksboven linker-vel). Naast het 
paskruis op de bovenvelrand tussen het 
linker- en rechtervel (dat wil zeggen 
rechtsboven bij het linkervel) een extra 
paarsbruin blokje. 
De ongeperforeerde modelvellen zijn 
voor akkoord getekend op 27 juni 1994 
(PTT-ordernummer 6684). De tekst Arti
kelnummer 100274 staat onder de ze

gels 91 en 92, de tekst Aanvang ver
koop: 15 augustus 1994 onder de zegels 
93 tot en met 96, in paarsbruin. 
Onder zegel 100 staat een 'L' resp. 'R', 
gevolgd door vier '1 '-en in de kleuren 
rood, blauw, paarsbruin en grijsblauw 
(van links naar rechts). 
Op de ondervelrand van het linkervel 
staat een aantal uit zeven blokjes be
staande horizontale balken, opgebouwd 
uit kleuren die van links naar rechts lich
ter worden: onder de zegels 91 -92 rood, 
onder 93-94 paarsbruin, onder 95-96 
blauw en onder 97-98 grijs. 
Op de ondervelrand van het rechtervel 
staan verticale balken: 

onder 92 grijsblauw 
onder 93 paarsbruin 
onder 94 blauw rood 
onder 95 paarsbruin 
en nog een schuine: 
onder 96 paarsbruin 

Niiiii i i i i iniii i i i i i i impiiii i i i ini WH UNII innn 

1 1 1 

'wk 

R 1 1 1 1 

2 

1 

Halvenwege de staande velranden zit 
een paarsbruine verticale snijstreep, die 
opgebouwd is uit drie stukjes. 
De cijfers en letters van de tekst 100274, 
de datum en de drukvormnummers zijn 
afwijkend van de rest van de belettering 
(opgebouwd uit rechthoekige blokjes); ze 
worden door de Heli-computer gegene
reerd. De rest is standaard vaste tekst. 
De zegels zijn alle op 27 juni 1994 ge
drukt. Een overzicht van de veltelnum-
mers: 

modelvel: 
ongeperforeerd, drukdatums en veltel-
nummers onder de zegels 95 tot en met 
97 
6684/000008578 (rechtervel) 
6684/000008579 (linkervel) 

resp. 
6684/000008580 (rechtervel) 
6684/000008581 (linkervel) 
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geperforeerd vel 
drukdatums en veltelnummers onder ze
gel 5 tot en met 7i 
6684/000011591 (linken/el) 
6684/000011592 (rechtervel) 

stadiavellen 
boven de zegels 5 tot en met 7 
6684/000011691 (linken/el) 
6684/000011692 (rechtervel) 

resp 
6684/000012379 (linkervel) 
6684/000012380 (rechtervel) 

Rasters 
De druknchting is R(echts) Als we de 
rasters volgens de indirecte methode 
meten (aantal punten per millimeter hon-
zontaal en verticaal) levert dat bij deze 
zegels de volgende notenngen op 

Kleur 

rood 
blauw 
paarsbruin 
grijsblauw 

Punten 
hor/vert 

10/7 
6 5/10 
6 5/7 
10/7 

Hoek lijnen 
met horizon 

-60/60 
-30/03 
-40/40 
-60/60 

Perforatie 

De vellen hebben scheerperforaat 
12% 14 (16 tanden honzontaal, 25 tan
den verticaal) De zijranden zijn geheel 
doorlopend geperforeerd, in de boven-
en ondervelrand loopt de perforatie twee 
gaten door Aan de gomzijde vertonen 
de perforatiegaten een naar rechts om
geslagen restantje papier 

Papier 
Het papier is fosforescent rasterdiep-
drukpapier van Harnson and Sons, 
HS3 1630/7%, dat aan de beeldzijde on
der ultraviolet licht wit oplicht en nalicht 
(fosforesceert), en dat aan de gomzijde 
met of nauwelijks oplicht en al evenmin 
nalicht De papiernchting is <-> en het 
papierdoorzicht lllp met glans -45/45 

Postzegelboekjes 43 en 
47 met nieuwe teksten 
verschenen 
Op 14 juni verschenen er van de postze
gelboekjes 43 en 47 nieuwe uitvoenn-
gen De tekst in deze boekjes (nummers 
43D en 47B) luidt 

Voor vragen over al uw postzaken, 
bel PTT Post Klantenservice 
06-0417 (gratis) 

Hieronder volgt een beschrijving van 
deze boekjes 

Postzegel boekje 43D 

Postzegelboekje 43D bevat 5 zegels 
van 80 cent in het type Beatrix 'inversie' 
en de hiervoor vermelde nieuwe tekst 
De lay out van boekje 43 komt overeen 
met die van boekje 43C Op het zegel
gedeelte links vinden we een zegel van 
80 cent met daaronder een zegel met 
een kruis en daarnaast tweemaal twee 
zegels van 80 cent met de basis naar 
rechts De lay-out bij het drukken bleef 

ongewijzigd nog steeds twee banen 
van elf boekjes naast elkaar op de cilin
ders 

Velrandbijzonderheden 
Het modelvel (PTT ordernummer 7001), 
dat op 12 april 1994 voor akkoord werd 
getekend, vertoont een aantal randver
schijnselen BIJ de nu volgende beschrij
ving van deze verschijnselen zijn de rijen 
genummerd naar hun positie op het mo
delvel en dus met genormeerd, zoals bij 
vellen en rollen, waar de plaats van de 
pasrondjes op de onderste rij het ver
trekpunt IS 
Naast rij 7 staan links en rechts paskrui-
zen Een schuine lichtoranjebruine balk 
staat naast rij 8 Daaronder staan hori
zontale registerbalken op de linkervel-
rand naast de rijen 8 (lichtoranjebruin) en 
9 (donkeroranjebruin, rood) Een brede 
verticale balk vinden we naast rij 1 (in 
lichtoranjebruin en donkeroranjebruin) 
en een balk in rood naast rij 2 

Perforatie en rasters 
Het modelvel is voorzien van scheerper
foraat Aan de gomzijde zijn papierresten 
naar boven toe omgeslagen Druknch
ting IS O(nder) 
De rastermaat kunnen als volgt worden 
omschreven 

Kleur Punten Hoek lijnen 
hor/ver met horizon 

rood 7/10 -30/30 
donkeroranjebruin 7/10 -30/30 
lichtoranjebruin 12/15 -40/40 

Papier 
Het papier is fosforescent rasterdiep-
drukpapier van Harnson and Sons, HS3 
1630/7%, dat aan de beeldzijde onder 
ultraviolet licht wit oplicht en nalicht (fos
foresceert), en dat aan de gomzijde met 
oplicht De papiernchting is T Het pa
pierdoorzicht IS lllp met glansdiagonalen 
-60/40 Het zegelformaat en de tanding-
maat zijn E, zoals gebruikelijk is bij de 
postzegelboekjes 
De modelboekjes, die een oranje kaft 
hebben, zijn voor akkoord getekend op 
27apnl1994 

Postzegelboekje 47B 

De postzegelboekjes nummer 47B heb
ben rechts naast het tekstgedeelte eerst 
twee zegels met een Andreas-kruis bo
ven elkaar en rechts daarvan op de bo
venste rij vijf zegels van 70 cent in het 
type-Crouwel en op de onderste rij 5 ze
gels van 10 cent type-Crouwel De beide 
Crouwel-zegels zitten als het boekje 
opengeslagen gewoon in leesbare stand 
in het boekje, met de teksten aan de lin
kerkant 
Er IS gebruik gemaakt van gegraveerde 
cilinders De lay-out is vertrouwd twee 
banen van elf boekjes naast elkaar op 
de cilinders Het modelvel (PTT order-
nummer 6280) werd op 18 oktober 18 
oktober 1993 voor akkoord getekend 

Velrandbijzonderheden 
Ook bij boekje 47B kan weer een aantal 
velrandverschijnselen worden beschre
ven Daarbij wordt uitgegaan van een 
nummenng op basis van de positie van 
de boekjes op het modelvel De afsnij
ding IS in dit geval echter zo dat zich aan 

de bovenkant van het modelvel de on
derhelft van een boekje bevindt Daarom 
wordt de nummenng iets aangepast de 
eerste volledige rij krijgt in de nu volgen
de beschrijving rijnummer 1 De onder
helft van rij 11 zit op het modelvel boven 
rij 1 
Paskruizen staan zowel links als rechts 
naast de rijen 4 en 5 Naast rij 1 staan 
links zeven van boven naar beneden 
lichter wordende blokjes (blauwpaars) 
Ook naast rij 2 is dat het geval, maar 
dan m de kleuren blauw, respectievelijk 
rood Horizontale registerbalken staan 
op de linkervelrand naast de rijen 9 
(rood en blauwpaars) en 10 (blauw en 
blauwpaars) Een schuine blauwpaarse 
balk staat naast rij 11 (de bovenhelft die 
zich onderaan het modelvel bevindt) 

Perforatie en rasters 
Het modelvel is voorzien van scheerper
foraat, aan de gomzijde zijn de papier
resten naar boven toe omgeslagen De 
druknchting is O(nder) Het vaststellen 
van de rastermaat is vrij eenvoudig 

Kleur Punten Hoek lijnen 
hor/ver met horizor 

rood 7/10 -30/30 
blauwpaars 7/10 -30/30 
blauw 7/10 -30/30 

Papier 
Het papier is fosforescent rasterdiep-
drukpapier van Harnson and Sons, 
HS3 1630/7%, dat aan de beeldzijde on
der ultraviolet licht wit oplicht en nalicht 
(fosforesceert), en dat aan de gomzijde 
met oplicht De papiernchting is T Het 
papierdoorzicht is lllp met glansdiagona
len -60/40 Het zegelformaat en de tan-
dingmaat zijn E, zoals gebruikelijk is bij 
de postzegelboekjes 
De modelboekjes, die een groene kaft 
hebben, zijn op 28 oktober 1993 voor ak 
koord getekend 

Nederlandse vuurtorens 
op drie zegels 
Op 13 september aanstaande verschij
nen dne Nederlandse zegels op het the
ma 'Vuurtorens' Het gaat om de waar
den 70, 80 en 90 cent Op de zegels, di( 
werden ontworpen door Dana Scgagliol 
uit Rotterdam, zijn de vuurtorens van 
Terschelling (70 cent), Ameland 
(80 cent) en Vlieland (90 cent) te zien 
Die van Terschelling is een bekende de 
Brandans, die dit jaar zijn vierhonderdst 
verjaardag viert 

Druktechnische bijzonderheden 
Alle zegels zijn gedrukt op de vierkleure 
Roland Favont 362 offsetpers De zegel 
van 70 cent heeft een liggend formaat, 
de andere een staand formaat 

Velrandbijzonderheden 
De randverschijnselen zijn als volgt Tel 
cijfers zijn gedrukt in zwart en lopen var 
1 tot 10 (links), respectievelijk van 10 to 
1 (rechts) 
Paskruizen staan bij de zegel van 
70 cent boven de posities 5 en 6 van he 
rechtervel en onder 95 en 96 van het lir 
kervel Bij de zegels van 80 en 90 cent 
zijn de paskruizen echter met te vinden, 
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;r boven de zegels 8 en 9 van het 
chtervel staan wat krabbels en onder 
gel 98 is een verticale streep te zien 
sgel van 70 cent). Ver links naast ze
il 1 van het linkervel staan wat krab

bels en ver rechts van zegel 10 van het 
rechtervel zien we een horizontale 
streep (80 en 90 cent). 
Onder de zegels 99 en 100 staat een 
zwarte 'L' of 'R', gevolgd door vier '1'-en 

in de kleuren zwart, magenta, geel en 
blauw (van links naar rechts). 
Bij de zegel van 70 cent staat onder de 
posities 91 en 92 de tekst Artikelnum
mer 100275; de tekst Aanvang verkoop 
13 september 1994 vinden we hier onder 
de posities 93 en 94. 
Bij de zegels van 80 en 90 cent staat de 
tekst Artikelnummer 100276, respectie
velijk 100277 onder de zegels 91 en 92, 
maar de tekst Aanvang verkoop: 13 sep
tember 1994 onder de posities 94 tot en 
met 96. 
Op de linkervelrand van de zegel van 
70 cent, respectievelijk op de ondervel-
rand van de zegels van 80 en 90 cent is 
een Brunner-balk te zien; die zal echter 
op de schoongesneden loketvellen niet 
meer te zien zijn. 
De ongeperforeerde modelvellen werden 
voor akkoord getekend op 18 januari 
1994 (70 cemt), respectievelijk 14 febru
ari 1994 (80 en 90 cent). De PTT-order-
nummers zijn 6680, 6681 en 6682. 

Rasters 
De kleuren zijn gerasterd met rastermaat 
100. Geel is daarbij onder een hoek van 
85 graden gerasterd, magenta onder 70, 
zwart onder 40 en blauw onder 10 graden. 

Perforatie 
De oplagevellen van de zegel van 70 
cent hebben kamperforaat 1312% (24 
tanden horizontaal en 16 tanden verti
caal). De oplagevellen van de zegels 
van 80 en 90 cent hebben kamperforaat 
123/4:13(16 tanden horizontaal en 24 tan
den verticaal). Bij de oplagevellen zijn 
dne velranden geheel doorlopend geper
foreerd en één velrand niet: de linker-
rand bij de zegel van 70 cent en de on-
dervelrand bij de zegels van 80 en 
90 cent. 

Papier en gom 
Het papier is fosforescent offsetpapier 
van Harrison and Sons, HS6 1630/7%, 
dat aan de beeldzijde onder ultraviolet 
licht wit oplicht en nalicht (fosforesceert), 
en dat aan de gomzijde wit oplicht maar 
niet nalicht (fluoresceert). De papierrich
ting IS T (70c), respectievelijk <-> (80 en 
90 cent). Het papierdoorzicht is lllp met 
glansdiagonalen -60/40. 
De gom is door Joh. Enschedé aange
bracht: D2b. 
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POSTZEGELVEILING 

Run mono 
Gezocht voor de 

NOVEMBER-veiling 
Aziè; met name Siam, China, Korea etc. 
Nederlandse koloniën. 
Nederland eerste emissie. 
Nederland klein-rond stempels. 
Fiscaal-zegels der gehele wereld. 
Motief-collecties; o.a. Olympiade, vogels etc. 
Wereld-collecties. 
Postale geschiedenis. 
Oudere postzegelboekjes van de gehele 
wereld. 

GRATIS PRIJSINDICATIE/TAXATIE 
NA AFSPRAAK OP ONS KANTOOR 

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

RONDZENDDIENST HET TREFPUNT 
Alles volgens Yvert et Te ler Enge se Col G e b u k t 

Australië 
Gebruikt 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
42 
60 
61 
62 
63 
84 
85 
85A 
86 28 50 
West Australië 
9b 3 5 -

1 — 
050 
2 — 
6 — 
4 50 

17 50 
15 — 
12 50 
10 — 
45 — 

130 — 
4 — 
2 50 
3 — 
5 — 
3 50 
8 50 

14 — 
150 

35 — 
1 0 0 -

1 — 
70 — 
3 5 0 

20 — 
1 5 -
3 5 -

150 — 
65 — 
35 — 26 

Bermuda 
10 450 — 
11 325 — 
Cyprus 
7 p 2151 400 — 
10 75 — 
12 250 — 
21 135 — 
23a t o o 
st Christupher 
5 150 — 
10 75 — 
11 65 — 
13 45 — 
Grenada 
2 80 — 
6 s o 
l l 32 50 
18 16 50 

20 2250 
26b 22 50 
28 20 — 
35 13 50 
Goudkust 
1 50 — 
3 60 — 
Honduras 
3 70 — 
16 110 — 
20 60 — 
21 42 50 
Jamaica 
15 80 — 
Lubuan 
9 60 — 
22A 400 — 
St Lucia 
2 250 — 
5 140 — 
6 275 — 
30 150 — 
PostauK 
6 50 — 
Sierre Leone 
6 17 50 
26 2 5 -
28 6 50 
Straits 
Satt lements 

120 — 
150 — 

21 175 — 
29c 100 — 
46 65 — 
52 75 — 
60 55 — 
N w Z Wales 

600 — 
400 — 
600 — 
350 — 
200 — 
160 — 
165 — 
275 — 
275 — 
135 — 
27 50 

250 — 
45 — 
90 — 
14 — 

7 — 
22 50 

20 
21 
2? 
23 
23A 
24 
?4a 
25 
?6A 
?8a 
31) 
3I)A 
33 
53 
65 
74 
Denst 
81 
82 
86 

8 50 
t o o -
500 — 
25 — 
40 — 

1200 — 
1200 — 

6 0 -
7 50 
9 — 
4 — 

4 5 -
2 5 -
2 -

37 50 
11 — 

2 — 
5 — 
5 -

Recomandes 
1 
Natal 
8 
73 
74 

1 6 0 -

6 5 -
8 0 -

1 8 5 -

Tasmanie 
1 
12b 
15 

650 — 
30 — 
60 — 

Transvaal 
32A 
34A 
68b 1 
86 
Tabaco 
2 
3 
4 
9 
Victoria 
1 
3 
42 
51 
64 
9 
118 
nog oebr 

18 50 
2 5 -
5 0 -

1 5 U -

3 0 -
22 50 
5 0 -
3 1 1 -

350 — 
120 — 

2 50 
1 5 -
12 50 
12 50 

1 2 5 -

st Vincent 
5 
4 

1110-
2 0 -

Kevis 
15 
20 
21 
43 

51 85 — 
53 110 — 
Fiscaux 
7 70 — 
Nigeria 
20 200 -
Maurit ius 
46a 75 — 
Nw Zeeland 
20 65 — 
36 45 — 
40 15 — 
üranie Vri jstaat 
9D 55 — 
Montserat 
10 3 2 5 0 -
Pahang 
1b 5 5 0 -
1c 2 0 -
4c 45 — 
Queensland 
35 3 5 -
41b 32 50 

17 80 — 
Engelse col 
Ongebrj kt 
West Australia 
16 30 — 
41 t o 
st Lucia 
29 250 — 
Sierra Leone 
3 175 — 
6 80 — 
17 37 50 
20a 180 — 
Cyprus 
7 pi 2051 55 — 
7 pi 2161 50 — 
7 pi 20111100 — 
7 pi 2051» 

110 — 
9 175 — 
St Christopher 
1 32 50 
2 57 50 
21 27 50 
Honduras 
55 50 — 
Nw Z Wales 
28a 42 50 
49 5 50 

150 
3 — 
7 50 
7 50 
1 5 0 
150 
8 — 

35 — 
10 — 
7 50 
325 
5 — 
5 — 

20 — 

2 5 0 -

91 
92 
93 
96 
Natal 
1711 
St Vincent 
6 350 — 
Nevis 
1 125 — 
Tabaco 
28 50 — 
Queensland 
89/90 250 — 
Oranje 
Vrijstaat 
18a 150 — 
Tasmanie 
49 1 — 

175 
3 50 
4 50 
7 50 
6 — 

60 — 
85 — 

50 
51 
52 
53 
54 
57 
83 
Portugal 
Gebruikt 
1 
2 
3 
5 
6 
7 

275 — 
9 25 

325 — 
350 — 

10 — 
3 0 -
35 — 
25 — 
25 — 
25 — 
25 — 
6 — 
2 — 
3 50 

10 — 
15 — 

1 75 

3 0 -
3250 

4 -
2 5 -

2 -
2 5 -
3 0 -
4 0 -
3 0 -
135 
4 0 -
4 0 -

25 
42 5 
42 5 
27 5 

185-
2 5 

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

15 
6 -

175 

40-
450-
50-
6-
10-
6-
6-
20-
15-
30-
25 
4-
15 

40-
15-
20-
25 
3-
25 
35 
6-
25 
225 
5-
325 
135 

Inlichtingen verkrijgbaar bij 

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

mmwwwmmrtmwwvmu^nwtm 

Guernsey 16 

g Guernsey 
Post Office 

^ m a v w w w v « « * * « 

Guernsey 24 

Classic Ca-r's 

H « « « W V V V M I 

1 Guernsey 35 : 

Tevens verkrijgbaar: 

Prestige postzegelboekje. Eerste Dag Enveloppe 
en een presentatiemapje 

Guernsey 41 

I Guernsey 60 
VRAA.G ER NJLAR BIJ UV<^ HA.NDELJLAR 

of schrijf naar P O BOX 184, NL-3300 AD DORDRECHT 
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Rietdijk 
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 
* recordaantal bezoekers kijkdagen ruim 700 
* record aantal bieders in veilingzaal ruim 400 
* recordaantal 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. 

lel voor het maken van een afspraak 
>f meer informatie 070-364795/ 

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

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

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

^5 JAAR IN D I E N S T DER PHILATELIE 
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HlEUWl 
De aZ/oK»:-. Oe a/Zern/euJste rage P/A,. 
Compact p;w o/h,,̂  *'®' '̂ '™ S 

" / f a x 4 l 4 94 99 

29 

POSTZEGELVEILING 

Hogeweg118 
4382 RK Vlissingen 

Tel. 01184-11878 
Fax 01184-11879 

POSTZEGELVEILING ^ ^ 7 3 ^ ; ^ . ÓO^ ^oMe^ 
Zaterdag 3 september a.s. te GOUDA 

Onder de hamer komen o.a.: 
- Omvangrijke afdeling 1 e-emissie, kleinrond en ander 

stempelmateriaal, w.o. vele luxe afstempelingen. 

- Mooi gedeelte losse nos N.O.R. en buitenland w.i. veel 
topmateriaal (veelal gekeurd), variëteiten, brieven e.d. 

- Zoals gebruikelijk groot aantal interessante partijen, 
verzamelingen, restanten enz. van enkele tientjes 
tot duizenden guldens, alsmede veel nominaalpartijen. 

!!!! DEZE VEILING MAG U BESLIST NIET MISSEN !!!! 
* Wij zoeken doorlopend goede verzamelingen, alsmede betere 
zegels en series voor realisatie van onze veilingen, of aankoop. 

U KUNT ONS VINDEN OP DE FEPA, STANDNR. 10. 

M l 

01184 - 11878 
De moeite waard! 

DOOR OVERMAKING VAN ƒ 5 - (Portokosten) 
ONTVANGT U ONZE KLEURIGE GRATIS 

CATALOGUS. 
giro 3536041 bank 50.79.49.072 
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Uit de 
brievenbus 
1 deze rubriek worden brieven van lezers opgenomen. De redactie 
an brieven bekorten of - als er niet voldoende raakvlakken zijn met 
e filatelie - weigeren. U vergroot de plaatsmgskans van uw bijdra-
e door actuele thema's aan te snijden en door uw brief kort en 
ernachtig te houden. Post voor deze rubriek kan worden gezonden 
an 'Philatelie', Lis 20,1273 CD Huizen. Er is veel aanbod voor deze 
jbriek; het kan dus enige tijd duren voor uw brief wordt geplaatst. 

Utilcel over 
oordrulolbums 

let veel belangstelling heb ik ken-
is genomen van het lezenswaar-
ige artikel van de heer P A J de 
root over voordrukalbums ('Phi-
itelie', juni 1994) Als uitgever 
an Davo-postzegeialbums wil ik 
raag de volgende kanttekeningen 
j dit artikel plaatsen waarbij 
untsgewijs een aantal van de op-
erkingen, aanmerkingen en con-
usies van de heer de Groot 
ordt gevolgd 

Verrassingen 
r zaten veel bladen bij de aan-
jllingssets' dit is het directe ge-
)lg van het uitgebreide program-
a van PTT Post in het jaar 1993, 
er ontbraken bepaalde post-

aarden' de schrijver vermeldt 
et welke postwaarden ontbreken 
1 in welk supplement Naar onze 
/ertuiging zijn er in 1993 geen 
jstwaarden uitgegeven die met 
het Dai/o-supplement 1993 te-
g te vinden zijn 

Hoe worden de postwaarden in 
3 aanvullingsbladen verwerkf^ 
3 catalogus de schrijver laat aan 
s hand van een tabel zien dat de 
ie Nederlandse uitgevers tot een 
igelijke presentatie van de ze-
ils komen Dit is het gevolg van 
!t feit dat iedere fabrikant andere 
iteria hanteert Importa pleegt 
iveel mogelijk de NVPH-catalo-
is te volgen, Davo hanteert an-
ire cntena De vraag 'Biedt bij-
orbeeld de NVPH-Catalogus 
en oplossing'' komt aan de 
de Het antwoord is kort en dui-
lijk nee', en dat antwoord is, 
zien de functie van een catalo-
s ook een juist antwoord Hier-
er het volgende 
n catalogus heeft een andere 
ictie dan een album Een cata-
jus IS een naslagwerk dat dient 
documentatie, ter informatie 

e relevante zaken kunnen in 
n catalogus aan de orde komen, 
dat de verzamelaar zijn kennis 
n vergroten, danwei kennis kan 
men van datgene dat hem inte-
ïseert en kan overslaan wat 
m met interesseert Een catalo-
s biedt veel, maar dwingt tot 
ts Het IS dus ook met zo dat 
n album - dat wel degelijk 
ingt - klakkeloos kan overne-
sn wat in een catalogus staat, 
nt dat zou te ver (kunnen) voe-
1 

PTT Post 
studenng van de tabellen 1 en 2 
j leren dat het systeem van 
rcollecties en aibumsets met 
rkt Deze conclusie deel ik met, 
ners, uit de tabellen blijkt dat er 

wel degelijk een volledige over
eenstemming IS tussen de door de 
PTT Post als 'albumset' aangebo
den zegels en de samenstelling 
van het Davo-supplement Ver
wonderlijk IS dit geenszins, want er 
IS regelmatig overteg over tal van 
zaken tussen PTT Post en Davo, 
dit onderwerp is er een van PTT 
Post biedt het produkt (Davo)-al-
bumset aan omdat vele abonnees 
daarnaar vragen en PTT Post stelt 
de samenstelling vast in overleg 
met Davo, aan de hand van de sa
menstelling van het jaarlijkse 
Davo-supplement 

4 Voorlopige conclusie 
BIJ albumfabnkanten en bij PTT 
Post, zo stelt de heer De Groot, 
'spelen commerciële en financiële 
motieven de hoofdrol De filatelist 
IS daarbij het slachtoffer' 
Dat bij uitgeverij Davo commerciële 
motieven een hoofdrol spelen is 
juist, maar dit verdient wel een pre-
cisenng immers, commercieel suc
ces IS met kijken naar wat op korte 
termijn haalbaar is, maar naar wat 
op lange termijn wenselijk is En wij 
willen op lange termijn onze positie 
als belangrijkste uitgever van post
zegelalbums op de Nedertandse 
markt handhaven Dat doen wij 
door een consequent en verdedig
baar beleid na te streven, waarmee 
zoveel mogelijk filatelisten zich kun
nen verenigen Het is dus voor ons 
van het grootste belang dat de ver
zamelaar zich geen slachtoffer 
voelt, maar juist het idee heeft dat 
ons produkt aansluit bij hetgeen hij 
als verzamelaar verlangt 
De conclusie van de schrijver dat 
'er door de fabrikanten kennelijk 
geen filatelistische normen worden 
gehanteerd' vinden wij een onjuis
te Men moet zich dan afvragen 
wat onder die normen zou moeten 
worden verstaan Als men een 
postzegelalbum samenstelt, is de 
norm per definitie filatelistisch 
Men kan altijd van mening ver
schillen over de wijze waarop een 
en ander wordt samengesteld, 
maar noch van Davo, noch van 
andere uitgevers zou men mogen 
beweren dat ze geen filatelistische 
normen hanteren 

5 Verschijningsvormen 
Terecht maakt de schrijver een 
onderscheid tussen verschijnings
vormen en gebruikersvormen, ver
eenvoudigd ook wel te definieren 
als de 'postfnsse' verzameling en 
de gebruikte verzameling Dat al
bumfabnkanten alle problemen 
zouden kunnen oplossen door 
twee versies op de markt te bren
gen, IS een te eenvoudige conclu
sie De problemen die dat met zich 
mee zou brengen op het gebied 
van produktie (duurder, dus ook 
voor de verzamelaar), voorraad, 
zowel bij de producenten als de 

postzegelhandel (verdubbeling, 
dus ook duurder), onduidelijkheid 
bij de verzamelaar, vergissingen 
enzovoort, zijn veel en veel groter 
dan de vermeende voordelen In 
de praktijk is dit een absoluut on
werkbare methode 

Onlangs heeft een gesprek plaats
gevonden tussen het bestuur van 
de NVPH (verantwoordelijk voor 
de NVPH-catalogus) en de direc
ties van Importa en uitgeverij 
Davo Tijdens dat gesprek is de 
samenstelling van de aanvullmgs-
bladen en de presentatie in de ca
talogus onderwerp van gesprek 
geweest Er zijn afspraken ge
maakt die ertoe leiden dat de 
NVPH nauwkeung zal toezien op 
een consequente nummenng in 
haar catalogus, en dat de aanvul-
lingsbladen van Importa en Davo 
beter op elkaar zullen worden af
gestemd Dit zal ertoe leiden dat 
met name de door de PTT Post 
aan te bieden 'albumset' met al
leen, zoals nu al het geval is, over
een zal stemmen met het album 
van Davo, maar met dat van Im
porta Verder is besloten dat de 
'velletjes van tien', die wellicht in 
de toekomst (1995'?) vaker zullen 
voorkomen, met meer in de jaar
lijkse supplementen worden opge
nomen, maar separaat verkrijg
baar zullen zijn 
WIJ menen dat hiermee in belang
rijke mate wordt tegemoet geko
men aan de samenvatting van de 
heer de Groot 
Tot slot zouden wij de heer de 
Groot willen complimenteren voor 
de nauwkeunge wijze waarop hij 
een en ander uiteen heeft gezet 
A. Berghuijs, Deventer 
Uitgeverij Davo 

Plateau was geen 
fantast! 
Ik ben het helemaal met eens met 
uw medewerker de heer Thomas 
Leeflang, wanneer hij zo scham
per schrijft over een baanbrekend 
fysicus als Joseph Plateau, gewe
zen professor aan de Rijksuniver
siteit van Gent ('Philatelie' van 
apnl 1994, pagina 278) 
Plateau werd geboren te Brussel 
op 14 oktober 1801 en studeerde 
aan de door koning Willem I opge
richte universiteit van Luik, waar 
hij promoveerde op een proef-
schnft over de indrukken van het 
licht op het oog In 1835 werd hij 
benoemd tot gewoon hoogleraar 
fysica aan de Rijksuniversiteit 
Gent, waar hij vanaf 1843 door zijn 
schoonzoon professor Van der 
Mensbrugghe werd bijgestaan om
dat hij blind geworden was 
Slachtoffer van het onderzoek 
over optica, is hij de grondlegger 
van de theorie der beelden die in
drukken maken op het oog, waar
van de cinematografie het gevolg 
was Verdere onderzoeken van 
hem gingen over de bolvormige 
gedaante van oliedruppels met 
water gemengd en aan centrifuge 

onderworpen (proef van Plateau), 
evenals over de oppervlaktespan
ning bij vloeistofvlakten Zijn Sta-
tistique experimentale et theorique 
des liquides soumis aux seules 
forces moleculaires (1873) is een 
standaardwerk op dit gebied, 
waann de uitslagen van zijn on
derzoekingen op dit terrein zijn 
vastgelegd Joseph Plateau stierf 
te Gent op 15 september 1883 

In 1947 werd m Brussel het eerste 
Wereldfestival voor Film van Bel
gië gehouden Voor deze gelegen
heid werd door de postadmimstra-
tie een speciale postzegel van 
3 15 frank (bnefport buitenland) 
uitgegeven, met daarop de beelte
nis van Joseph Plateau De prijzen 
die tijdens het jaarlijks filmfestival 
van Gent (beter bekend als het In
ternationale Filmgebeuren) heten 
eveneens de 'Plateau-prijzen' 
Zoals u ziet heeft Thomas Lee
flang zich wel deertijk vergist wan
neer hij schrijft over 'iemand die 
zich mag scharen m het leger we
tenschappelijke fantasten' Derge
lijke nonsens zetten dikwijls kwaad 
bloed bij uw Vlaamse lezers, die 
ovengens met altijd begnp kunnen 
opbrengen voor de produkten van 
Nedertandse postzegelontwer
pers Ik citeer een uitspraak van 
het ontwerperscollectief Joseph 
Plateau die mij ten zeerste getrof
fen heeft 'WIJ hadden het heel ge
makkelijk en voorspelbaar kunnen 
doen en misschien ook meer naar 
de wens van de doorsnee-filate
list' Het IS wel jammer dat deze 
vier knapen nu juist de naam Jo
seph Plateau hebben gekozen, ik 
meen dat Rouperdopouppy wat 
meer begnp zou hebben opge
bracht 
R.G.G. Vanderstockt AIJP, Gent 

Naschrift van de redactie: 
U heeft gelijk Joseph Plateau 
heeft wel iets meer verdiend dan 
neerbuigende opmerkingen over 
zijn Phenakisticope De gerenom
meerde Grote Spectrum Encyclo
pedie zegt over deze uitvinding 
het volgende 

(n, O 
4 f i h n 
In öe lange reeks ontdekkingen en 
expefrmenten die samen omstreeks 1895 
het bouwen van het eerste opname en 
proiectietoeslel mo9eh|k msakteti werd 
een belangrijke stap gezet doof de 
Belgische hoogleraar Joaeph Plateau 
(1801 1883) HIJ ontdekte dac 
waargenomen objecten nog even blijven 
natnilen op het netvlies van ons oog en 
men dus nog heel even net wat met meer 
te zren is Met dit uiterst belangrijk 
bas spr ncrpe van de fi lm exper menteerde 
hij door in 1832 een toestelletje te bouwen 
dat er als k nderspeelgoed uitziet msar 
niettemin onder zijn geleerde naam 
phenakrsticope in alle handboeken van de 
filmgeschiedenis vermeld wordt 

_Twee maande i j a dpeer r^^oors te l l r 

Helaas hebben wij onder het tref
woord Rouperdopouppy mets kun
nen vinden 
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POSTZEGEL VEILING 

Runmono 

Nr. 1 PI.1-55 
Tax. 600,-
Opbr. 2050,-

Cat. 250,-
Tax. 120,-
Opbr. 400,-

Sa. 25-27 mint. 
Gat. 200.000 Yen 
Opbr. 1750,-

Vlg. Reed R. 
Tax. 1000,-
Opbr. 2350,-

/ / < : i . , ^ 

^•-j '-^ i«fce-«l 

4 J/ 'ihii 

56897 

, A 

, -^ 

Onze 28e veiling vindt plaats begin 
novennber. 
Inleveren tot en met 17 september 

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

Tax. 5000,- Opbr. 16.000,-

GRATIS PRIJSLIJSTEN VAN: 
NEDERLAND en O.R 
BELGIÈ 
LUXEMBURG 
DUITSLAND en GEB. 
ENGELAND en KOL. 
FRANKRIJK 
OOSTENRIJK 
ZWITSERLAND 
SCANDINAVIË 

LIECHTENSTEIN 
SAN MARINO 
VATICAAN 
ITALIË 
JOEGOSLAVIË 
GRIEKENLAND 
TURKIJE 
MONACO 
BULGARIJE 

EN ZEER UITGEBREID 
VERZAMELINGEN EN PARTIJTJES 

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

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

POSTZEGELHANDEL G.L. VAN TOOR 
POSTBUS 16 4 2 4 0 CA ARKEL 0 1 8 3 1 - 1 9 7 8 

HONGARIJE 
POLEN 
ROEMENIË 
RUSLAND 
TSJECHO-
SLOWAKIJE 
KROATIË 
PORTUGAL 
SPANJE 

KILOWAAR MET 1992/1993 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland met toeslag en HW's 
Oostennjk grote sortering 
W Europa grote sortering met HW's 
Skandinavie grote sortenng met HW's 
Duitsland grote vanatie met toeslag 
Franknjk grote variatie met HW's 
Engeland veel nieuw met HW's 
Finland grote sortenng 
MISSIEWAAR: 
Australië veel nieuw met hogere waarden 
N Zeeland veel nieuw met hogere waarden 
Engeland met buitenland en hogere waarden 

Prijswijzigingen voorbehouden / levenng zolang de voorraad strekt 
Pnjzen 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 

Levenng 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 GRA TIS OP AANVRAAG 

100 gr 
18,00 
28,00 
14,00 
20,00 
11,00 
55,00 
10,00 
14,00 

16,00 
8,00 

250 gr 
42,00 
66,00 
34,00 
50,00 
26,00 

130,00 
22,00 
30,00 

20,00 
40,00 
16,00 

1 kg 
150,00 
240,00 
120,00 
170 00 
99,00 

80,00 
110,00 

65,00 
150,00 
60,00 

Postzegels te koop gevraagd!! 
Ga alleen met een betrouwbaar adres in 

zee. Bovendien mag u bij ons, wanneer u 

spijt zou krijgen (bijna onmogelijk), iedere 

verkoop binnen 24 uur te niet doen. 

En u krijgt de hoogste prijs! Natuurlijk 

contant. 

Voor Nederland en O.R. collecties. 

Topstukken, paren, strips, blokken van 4, 

proeven, ouden brieven etc. 

Engros Nederland, Frankeergeldige zegels. 

We hebben interesse in alle landen. 

V Ó Ó R U V E R K O O P T , B E L O N S ! 
Postzegelhandel 
Q U I R I J N S A M S T E R D A M J.L. de Troye, 
Bosb. Toussaintlaan 51 , 1215 CB Hilversum, te l . 035-219470, b.g.g. 06-52880036. 

Reiskosten

vergoeding 

naar Hi lversum, 

na telefonisch 

over leg of evt. 

bezoek bij u 

thuis. 

U kunt ons de 

gehele week 

bereiken van 

8.00-22.00 uur. 
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Luchtpost-
nieuws 
bpmerkelijke 
Combinatie 
!owel de bijzondere envelop 
er gelegenheid van de 33ste 
)ag van de Aerofilatelie als 
iet bijzondere stempel, beho-
end bij de postvlucht NLR-ju-
)ileum werden in het juni 
lummer van 'Philatelie' afge-
)eeld - zij het afzonderlijk. 
Ve kunnen ze nu 'in vereni-
ing' laten zien. 
'oals gebruikelijk was er ook 
jdens de laatstgehouden 
)ag van de Aerofilatelie een 
rievenbus geplaatst waarin 
lezoekers brieven konden 
osten. De bedoeling was dat 
'eze enveloppen zouden 
/orden voorzien van het ge-
jgenheidsstempel van de 
)ag van de Aerofilatelie. De 
ihoud van de bus - 300 è 
50 couverts - werd echter 
oor een vergissing voorzien 
an het bijzondere stempel 
5chiphol 6 apnl 1994- Post

vlucht Jubileum NLR', dat 
eerder was gebruikt voor de 
enveloppen die met genoem
de vlucht werden vervoerd. 
In de eerstvolgende editie 
van de catalogus van 'De 
Vliegende Hollander' zullen 
deze enveloppen apart wor
den vermeld onder hoofdstuk 
K ('Dag van de Aerofilatelie'). 

Olympisctie 
winterspelen 
De Olympische winterspelen 
van begin dit jaar zijn ook ae-
rofilatelistisch vastgelegd. Tot 
de aardigste documenten be
horen wel de poststukken, 
vervoerd met het vliegtuig dat 
de Olympische vlam naar het 
Noorse Lillehammer vervoer
de. Voor deze gelegenheid 
was het toestel omgedoopt in 

OL-fakkelen med «Vegard Viking» 
Troms0-Longyearbyen 1/1-1994 

ZiZ'DoivcmdeAa-Milcüe 

-il' ^ 

6 0 0 0 
P O S T Z E G E L B O E K J E S 

van Nederland en allerlei andere landen 
vindt u in de binnenkort te verschi jnen 

P R I J S K A T A L O G U S 9 4 / 9 5 

Wilt u een exemplaar? Maak dan 
ƒ 7,50 over op. postgiro 1428625 

[ID 

1 g 
GCL 

Wl 
'ostbus 1051 5140 CB WAALWIJK 

Samenstelling: 
W. Dekker 
Postbus 7435 
2701 AK Zoetermeer 

Vegard Viking, een venwijzing 
naar de beroemde Noorse 
skiër Vegard UIvang. Het bij
zondere stempel in Tromsö 
heeft als datum 31.12.1993, 
het rode aankomststempel 
1/1-1994. 

CES«* . ^ s r f o « 

UHehammer^ 

. . . o i j ^ . 

999 

' '«R 
^^j vvpf^^"^ 

Bijzondere enveloppen met 
dito stempels werden ver
voerd met de vliegtuigen die 
de Olympische deelnemers 
uit Tsjechië en Slowakije naar 
Lillehammer brachten. 

Ballonpost 
Echte ballonpost - dus post 
waarbij een officiële PTT de 
opdracht tot het vervoer ver
strekt - komt ook in België 
niet erg veel voor, om precies 

te zijn: eenmaal in de twee 
jaar te Proven, in samenwer
king met het Medico-Pedago-
gisch Instituut De Lovie. Voor 
ballonpostliefhebbers was het 
op 26 juni weer raak; de post 
die met de ballon werd ver
voerd kreeg een bijzonder 
stempel, dat niet alleen een 
ballon laat zien, maar ook het 
wapenschild van de stad Po-
peringe. 

I .P .O . '88 
M U N T - P O S T Z E G E L B E U R S 
tsankbiljetten -i- (beperkt) telefoonkaarten! 

Gewijzigde Toegangsti jden! 
Den Boscli , Den Haag en Rotterdam: 10-17 uur! 

ALLE OVERIGE BEURZEN van 10-16 uur! 
28 augutus ROTTERDAM 

GROOTHANDELSGEBOUW, Stationsplern 45 
4 september DEN l-IAAG 

NED. CONGRESGBOUW, Churchil lplein 10 
11 september 

DE NOBELAER 
ETTEN-LEUR 

A. v.Berchemlaan 2 
17 september GRONINGEN 

"DE TREFKOEL", Zonnelaan 30 
(in de wijk 
"Paddepoel") 

25 september DEN BOSCH (WInkelcentr. H.h.) 
"DE HELFTHEUVEL", Helftheuvelpassage 115 

Inl./res. tel. 05120-31175. Géén vrije ruiltafels! 
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Import van één post 
Servië geldt al als m 

liOSO BEOQR 
24-05-94 15 

9S 12 

njQ/^KO 

WM Z^6///AA 

^93^^^./JAZA 

Import van een Servische postzegel is al strafbaar, maar wie zo'n postzegel (of zoals in 
geplakt' op een correct gefrankeerde brief ontvangt loopt geen nsico 

Volgens de Economische Controle Dienst (ECD) is iedere 
Nederlander die één of meer postzegels van of uit Servië 
en Montenegro bestelt fout. Ook als dat via een ruilpartner 
gaat waarmee al jaren zegels worden geruild. 

Import van één postzegel uit 
Servië geldt al als misdrijf 

liOSO BEOQRAD 52'"'̂ '̂̂ '̂'AVIJA 
2 4 - 0 5 - 9 4 15h *«o,6 

9S 123 

n/=^/^/<o pouc^/ 

WM Z^6///AA/AlAA/.f 96 

Maar A.J. Bogerd, teamcoör
dinator van de ECD, hoopt 
dat Nederlanders die over 
dergelijke contacten beschik
ken zo verstandig zijn om 
geen zegels meer laten ko
men; dit vanwege de han-
delsboycot die in 1992 door 
de Verenigde Naties werd in
gesteld. 'Want ik ga niet ach
ter elke particulier aanlopen,' 
zegt hij. 

Speurtocht 
Overigens is er ook nog een 
praktisch punt. Particuliere 
brieven mogen niet zomaar 

worden geopend. De richtlij
nen daarvoor zijn strenger 
dan bi) zakelijke zendingen -
zoals pakjes - het geval is. En 
het was juist een pakketje 
met als afzender de filatelisti-
sche dienst van Servië waar
door de bal aan het rollen 
ging. Een door de ECD opge
zette speurtocht in postzegel-
land bracht de dienst bij twee 
Nederlandse postzegelhan
delaren. Zij worden door de 
ECD gezien als overtreders 
van de boycot. 
Eén van die handelaren er
kent weliswaar schuld - na 
door de ECD te zijn voorge
licht over wat mag en wat niet 

dit geval een automaatslrook) 'gewoon 

mag - maar voert daarbij aan 
niet 'met voorbedachten rade' 
verkeerd te hebben gehan
deld. 'We doen al vijfendertig 
jaar op dezelfde manier za
ken; niemand heeft ons ooit 
gewaarschuwd dat het niet 
meer mocht,' aldus de hande
laar, die zijn naam liever niet 
in het blad heeft. Hij zegt toch 
op zijn minst te hebben ver
wacht dat het ministerie van 
Economische Zaken bij het 
afkondigen van de boycot 
een brief zou hebben ge
stuurd met daarin een waar
schuwing. 'Ze weten tenslotte 
dat we al lang zaken doen 
met die landen.' 
In het geval van deze groot
handelaar gaat het om forse 
bedragen. Dat komt omdat het 
bedrijf niet alleen voor Neder
landse handelaren postzegels 

importeert, maar ook voor bui
tenlandse, zoals Belgische, 
Franse en Scandinavische. 
De groothandelaar heeft zo
als gezegd inmiddels schuld 
bekend en zegt bereid te zijn 
tot het betalen van een boete, 
zolang die maar 'in redelijke 
verhouding staat tot de over
treding.' 

Servië: zaken doen 
mag niet 
Volgens Bogerd blijkt uit de 
omschrijving van de tekst van 
de VN-boycot dat ook particu
lieren geen zegels mogen im
porteren uit Servië en zeker 
geen Servische zegels. 'De 
boycot heeft betrekking op al
les wat in het vrije verkeer 
kan worden gebracht', zegt 
Bogerd. Dat een filatelist de 
zegels die hij uit Servië ont
vangt 'niets doet' (afgezien 
van het in een album stoppen 
dan) maakt voor de Economi
sche Controle Dienst niets uit. 
Door verkoop, roof of overlij
den komen de zegels na ver
loop van tijd - zij het indirect -
toch in het handelsverkeer te
recht. ECD-perswoordvoer-
der M.J. de Groot zegt het 
heel duidelijk: 'Het is zelfs me 
relevant of je uit Servië gekre 
gen goederen weggooit of ka 
potscheurt - je mag gewoon
weg geen zaken doen met 
Servië'. 

Ook in Duitsland 
Omdat het postverkeer met 
Servië niet onder de boycot 
valt is er geen straf op het 
ontvangen van post, waarop 
natuurlijk wel postzegels 
moefen zitten. Overigens 
hebben de Servische posterij 
en inmiddels ook automaten 
geplaatst, die geen zegels 
maar automaatstroken ver
strekken. Het is overigens 
niet zeker of de Servische 
posterijen nog wel postzegel; 
uitgeven. Een Nederlandse 
PTT'er die kortgeleden met 
iemand van de Servische 
posterijen sprak vertelde dat 
de filatelistische dienst 'hele
maal op zijn gat' ligt. 
In Duitsland zijn zover be
kend ook twee postzegelhan 
delaren bekeurd. Bij hen gaé 
het volgens de Bond van 
Duitse Postzegelhandelaren 
om veel kleinere bedragen 
(enkele honderden Duitse 
mark) dan de duizenden gul
den waarover in Nederland 
wordt gesproken. 

Gerrie CoerI 

voor het eerst op een 
Internationale tentoonstelling: 

vrouw en postzegels verzamelen 
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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 

1 0 X 1 0 0 G R A M of 1 0 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 50% grootfornnaat nnet hogere waarden 
AZIË AZ-M nnooi gesorteerd - veel grootformaat 
BELGIË BE-m mooie sortering met Vlinders + H W 
BUND BU-M veel grootform -Berli|n met uitgezocht + H W 
BRITSE GEMENEBEST IA zeldzaam mooie kilo veel groot + H 
CANADA CA-M goed gesorteerd met grootformaat 
DENEMARKEN DE-M pracht sortering veel groot -i- H W 
DUITSLAND DU-1 abnormaal veel grootformaat (40%) toeslag en 
hoge «»aarden 
ENGELAND EN-M veel grootformaat - H W en nieuw 1993 
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 sortering - 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 
49,50 
30,00 
32,50 

42,50 
21,50 

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

Ikg 
67,50 
55,00 
75,00 
65,00 
50,00 
92,50 
55,00 
60,00 

80,00 
35,00 

120,00 
80,00 

135,00 
57,50 
95 00 
60,00 

5 kg 

310,00 
210,00 

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

375,00 
155,00 

375,00 

260,00 

275,00 

JAPAN JA-PM prachtige sortering met grootformaat 45,00 85,00 400,00 
KANAAL EILANDEN KE-M pracht sortering-veel groot 75,00 145,00 
LUXEMBURGLU-Mveelgrootfor Toeslag 4-HW nieuw1993 46,50 85,00 395,00 
MALTA MA-M fantastisch mooi-veel grootformaat 45,00 85,00 400,00 
MIDDEN OOSTEN MO-M goede sortering-veel landen 40,00 75,00 
NEDERLANDIAveelgrootformaatenhogerewaarden 37,50 69,50 310,00 
NIEUWZEELAND NW-M grote sortering metgrootform 35,00 65,00 300,00 
NOORWEGEN NO-M nieuwe sortering 1993 - met Hogere Waarden 35,00 65,00 300,00 
OOSTENRIJKOO-Mmetzeerveel Hogere Waarden 50,00 95,00 450,00 
SKANDINAVIESK-IAprachtsorlering-veelgroot-HW-nieuw 51,50 95,00 425,00 
TANZANIAIAzeerveeldierenzegels-veelgroot-t^HW 51,50 95,00 445,00 
TURKIJETU-Mzeermooiesorteringmetveelgrootform 50,00 95,00 447,50 
USA AM-A-veelgrootformaatsamendrukzegels 25,00 45 00 200,00 
WERELD WE-M veel grootform zeer interessant-I-Hogere W 31,50 55,00 250,00 
WESTEUROPA1Aprachtkilo1993-veelgrootform + H W 35,00 70,00 325,00 
ZIMBABWE Zl-M prachtig met veel dieren enHW 42,50 75,00 350,00 
ZUIDAFRIKAZA-Mveelgrootform en hogere waarden 29,50 50,00 225,00 
ZWEDEN SU-M het nieuwste-F H W compl series-nieuw 1993 36,50 65,00 295,00 
ZWITSERLAND CH-M met grootformaat-I-toeslag-i-HW 29,50 50,00 225,00 
ZWITSERLAND-CH-HW uitsluitend hogere waarden - gelegenheid - dierenriem - post - e d -
zeer hoge cataloguswaarde - 'A kilo 69 50 - kilo 265,00 

DE M A N B I J DE M A C H I N E S T O N D T E S L A P E N 
en U weet dan gaat er iets fout - nu insteekboeken Z O N D E R M E R K N A A M - Alle boeken met zwarte bladen - glasheldere 
stroken - dubbele schutbladen - linnen versterkte rug - 100% GARANTIE voor een goed en bruikbaar boek. 

REUZEN INSTEEKBOEK - 64 bladzijden -
dubbel scharnierend gebonden - U betaalt bij 
normale winkelprijs circa 50 Gulden per stuk -
NUSSTUKSvoor ƒ 120,-

GROOTFORMAAT INSTEEKBOEK - 48 blad
zijden - dubbel scharnierend getKjnden - 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 = ECH W E G - grote afname - extra kort ing. 

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 bestellingen onder ƒ 50,-: bij be
stellingen onder ƒ150,- half porto - tïoven ƒ 150,- porto vrij. 

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

U HEEFT 100% ZEKERHEID WAT U KOOPT = 100% GROOTFORMAATZEGELS 
100 gram Vi kilo Ikilo 

i\FRIKAAF-Bveellanden-zeerschaars-methogereW 17,50 37,50 
AUSTRALIË AU-A mooie sortering nieuv*e uitgiften met tiogere waarden 10,50 22,50 
\ZIEAZ-A enorme grote sortenng met betere 21,00 47,50 
iAHAMAS BA-R gev^eldige mooie zegels - zeer schaars 32,50 75,00 
iARBADOS BA-H mooie sort Gelegentieid/gedenkzegels en motief 28,50 62,50 
SELGIE BE-A moderne sortenng met hogere waarden - prachtig 19,50 42,50 
iHUTANBH-A zeer mooie zegels en zeer schaars 30,00 67,50 
iOTSWANA BOA prachtige zegels-veel motief 20,00 42,50 
iRAZILIÉBR-Z zeer mooie moderne sortering 39,00 84,50 
itJNDBU-B alleen toeslagzegels-met hogere waarden 47,50 105,00 
!R COMMONWEALTH BR-A enorme sortering met H Waarden 21,00 47,50 
;ANADA CA-3A enorme sortenng met nieuwe uitgiften 17,50 37,50 
lOLUMBIACO-Aprachtigezegelsmetenigkleinformaat 18,50 42,50 
:UBA-CU-AprachtsortenngmetHogerewaarden 17,50 37,50 
;YPRUS-TURKSCY-Tprachtigezegels-zeerschaars 55,00 125,00 
;YPRLISCY-3A geweldig mooie sortenng op dun papier 38,50 85,00 
) D R DD-A mooie sortering met betere uitgiften 28,50 62,50 
IENEMARKENDE-3Aopdunpapier-prachtsort met Hogere W 15,00 32,50 
lENEMARKENDE-Aopdubbelpapier-goedesortering 12,50 26,50 
lUITSLANDDU-SAuitzonderlijkmooimettoeslagenH Waarden 22,50 52,50 
iUITSLAND-BERLINmettoeslagzegels-zeerschaars 75,00 180,00 
NGELANDEN-Ametdenieuwsteuitgaven-geenkerst-metHW 9,00 21,00 
ALKLANDS ISLANDS - pracntige sortering - schaars 70,00 
ARGER FA-3A geweldig mooie sortenng met Hogere waarden 105,00 
INLAND FI-3A nieuwe en mooie sortering met Hogere waarden 15,00 
RIEKENLAND GR-A grote en prachtige sortering 19,00 
RIEKENLAND GR-3A pracht sortering met veel Hogere Waarden 30,00 
ROENLAND GR-3A - Zeldzaam mooie kilowaar - zeer schaars 165,00 
ONGKONGHK-A pracht sortenng 22,50 52,50 195,00 
:RLANDIE-A mooie sortenng gelegenheid/gedenkzegels 16,50 38,50 137,50 
JDIAIN-Dzeermooiuitsluitendgelegenheid/gedenkzegels 21,00 47,50 180 00 
iDONESIEIN-3Aprachtsortenng-veelhogerewaarden 15,00 27,50 85,00 
!ANIR-A geweldig mooie sortenng 32,50 70,00 265,00 
.RAELIS-A-mooiesortenng-zeerschaars —methogereW 37,50 85,00 315,00 
"ALIE mooie sortenng op kaartresten 21,50 47,50 165,00 
\MAICA JA-A geen grote sortering met mooie motiefzegels 27,50 57,50 197,50 
iPAN-JA-3Ageweldigmooiezegels-prachtsortenng 30,00 70,00 265,00 
i^NAALEILANDENKE-Amooiemodernesortenng-veelnieuw 18,50 40,00 15000 
i\NAAL EILANDEN KE-B uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 31,50 72,50 275,00 
:NYAKE-N mooie sortenng —met motief en hogere waarden 25,00 57,50 195,00 
\TIJNS EN MIDDEN AMERIKA LM-A pracht sort - veel schaarse gebieden 22,50 55,00 195,00 
BIELI-A-prachtigezegels-zeermooiesortenng 36,50 82,50 310,00 
ECHTENSTEIN LS-3A - zeer zeldzaam - buitengewoon mooi 150,00 
JXEMBURG LU-A grote sortenng met de nieuwste 23,50 55,00 200,00 
«EMBURGLU-Bprachtsortenng-toeslag-veelH Waarden 39,00 84,50 325,00 

140,00 
75,00 

175,00 
290,00 
225,00 
155,00 
245,00 
160,00 
315,00 
395,00 
175,00 
135,00 
145,00 
130,00 
475,00 
325,00 
225,00 
115,00 
95,00 

195,00 
700,00 
70,00 

170,00 625,00 

32,50 120,00 
42,50 155,00 
65,00 255,00 

LUXEMBURG LU-HW uitsluitend de hogere waarden van de gelegenheid 
en gedenkserie - veel op kaartresten 43,50 100,00 365,00 
MALAWI MI-A wat een mooie zegels-veel motief 17,50 37,50 140,00 
MALAYSIEMA-3Agoedesortenng-metmotiefzegels 18,50 42,50 160,00 
MALTA MA-A mooie sortenng gelegenheid/gedenkzegels 22,50 52,50 175,00 
MAURITIUS MA-U goede sortenng van dit moeiliike gebied 32,50 72,50 275,00 
MEXICO ME-X mooie sortenng met hogere waarden 15,00 32,50 115,00 
NEPAL NE-A op enkel papier-prachtige en goede sortenng 20,00 47,50 180,00 
NIEUWZEELANDNW-3Aprachtsortenng(geenVogels)metHW 18,50 42,50 145,00 
NIGERIA Nl-A van dit land nog nooit zo mooi gezien 30,00 65,00 255,00 
NOORWEGEN NO-B goede sortenng met de nieuwste uitgaven 17,50 35,00 125,00 
NOORWEGEN NO-A prachhge nieuwe sortenng met HW 20,00 47,50 175,00 
OOSTENRIJK 00-A goede sortenng gelegenheid/gedenkzegels 36,50 82,50 315,00 
OOSTENRIJK 00-3A pracht sortering-nieuw-met HW 47,50 107,50 415,00 
PAKISTAN PA-K met enorm mooie zegels-zeer schaars 20,00 47,50 170,00 
PORTUGALPO-Ageweldigmooiegrotesortenng-zeerschaars 38.50 87,50 315,00 
SINGAPORE SI-A geweldig mooie sortenng met nieuwe uitgaven 15,00 32,50 110,00 
SCANDINAVIESK-Aenormesortenng-allelanden-enHW 25,00 55,00 195,00 
SOLOMON ISLANDS SO-IS zeer schaarse kilowaar 50,00 125,00 450,00 
SPANJE ES-A pracht sortenng gelegenheid/gedenkzegels-t-HW 29,50 65,00 245,00 
SRI LANKA/CEYLONSR-C mooie sortenng 11,50 27,50 92,50 
SURINAMESU-Aouderesoorten-zeerveelhogere/topwaarden 38,50 90,00 335,00 
TANZANIATA-Aveeldierenzegelsmethogerewaarden 18,50 42,50 145,00 
THAILAND TA-I semigroot-mooiesortenng 18,50 42,50 145,00 
TSJECHO-SLOWAKIJE fantastische mooie sortenng 17,50 35,00 125,00 
TURKIJETU-Amooiegoedesort gelegenheid/gedenkzegels 34,50 76 50 285,00 
USA US-3A pracht sortenng met Hogere Waarden Luchtpost 11,50 22,50 80,00 
WERELDWE-Aenormegrotesortenng-nieuw-enH Waarden 17,50 37,50 135,00 
WESTEUROPAWE-Ufantashschmooiesort-nieuwmetH Waarden 20,00 47,50 170,00 
WEST INDIEWI-N mooie sortenng —zeer schaars 39,50 90,00 350,00 
IJSLANDIJ-Ahypermodernesortenngmetenigebetere 52,50 130,00 485,00 
IJSLAND IJ-3A enorme en nieuwe sort met veel Hogere Waarden 66,50 155,00 575,00 
ZUIDAFRIKA-HOMELANDSzeldzaamenzeerschaars 39,50 90,00 350,00 
ZUIDAFRIKAZA-Aprachhgesortenngmetbeterezegels 10,50 24,00 85,00 
ZUID WEST AFRIKA ZW-A (geen Namibië) geweldig mooie 
en veel motiefzegels 30,00 65,00 255,00 
ZWEDEN SU-A prachtige sort nieuw met Hogere/topwaarden 12,50 27,50 95,00 
ZWITSERLAND CH-A grote sortenng met de nieuwste uitgaven 10,50 24,00 85,00 
ZWITSERLAND CH-B uitsluitend Juventute/Patria met H Waarden 37,50 85,00 315,00 
ZWITSERLAND CH-3A pracht sortering 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 
9 kg 

Duitsland 285,-
Noorwegen 360,-

BALEN 
20 kg. 
610,-
795,-

BALEN - BALEN 
9 kg 20 kg 

U S A 
Wereld 

175,-
210,-

395,-
475,-

m DENHOF-POSIZEGQJMPORr Bovenstiaat 286-A - ROnERDAM-IJSSELMONDE 
Tel. (010) 4826725 - Fax 4797065 ■ Giro 5834 - Op maandag gesloten 
Verder iedere dag geopend yan 9 to t 6 uur, zat, van 9 to t 5 uur 

file:///ZIEAZ-A
file:///MAICA
file:///TIJNS
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Agenda van f ilatelistische 
gebeurtenissen 
Opgaven voor deze rubriel( in liet ok
tobernummer 1994 moeten uiteriijl( 
op 1 september aanstaande in het be
zit zijn van de redactie van 'Philate-
iie', LIS 20,1273 CD Huizen 
Hoewei deze agenda met veel zorg 
wordt samengesteld, i<an de redactie 
niet garanderen dat de genoemde 
evenementen ool( op de aan haar op
gegeven data en tijdstippen doorgang 
vinden. 

Filatelistische 
tentoonstellingen 
• Nog tot en met 30 augustus: 
Amsterdam. Een reis door Israel ex
positie van To Radstaat in het postze
gelkabinet van het Bijbels Museum, 
Herengracht 366 (bij het Spui) Ope
ningstijden van dinsdag tot en met za
terdag van 10 tot 17 uur en op zon- en 
feestdagen van 13 tot 17 uur 
• Nog tot en met 31 augustus: 
Helmond. Postzegels en Muziek, expo
sitie georganiseerd door de vereniging 
van postzegelverzamelaars Helmond 
Gaviolizaal, Torenstraat 36a Informa
tie J Neggers, Van 't Hoffstraat 4 
5707 ES Helmond, telefoon 04920-
53721 
• Nog tot en met 25 september: 
Tilburg. Textiel op postzegels, wissel-
expositie van de Werkgroep Textiel en 
Postzegels Nederlands Textielmu
seum, Goirkestraat 96 Openingstijden 
van dinsdag tot en met vrijdag van 10 
tot 17 uur en op zaterdag, zondag en 
feestdagen van 12 tot 17 uur Toegang 
f 7 50 
• Nog tot en met 26 november: 
Neede. De wereld in postzegels, ten
toonstelling van miniaturen {Cinderel
la's) in gemengde technieken, vervaar
digd door Wim Haenen Expositieruim
te van de Openbare Bibliotheek Hes
senweg 2 Openingstijden op dinsdag 
en vrijdag van 14 tot 20 uur, op 
woensdag van 14 tot 17 30 uur en op 
donderdag van 10 tot 12 en van 14 tot 
17 30 uur Zie ook 'Ptiilatelie' van okto
ber 1993, pagina 605 
• 16 tot en met 25 augustus: 
Seoul (Korea-Zuid). Philakorea 94, in
ternationale tentoonstelling georgani
seerd door de Philatelic Federation of 
Korea Korea Exhibition Center (Pacific 
Hall) Informatie Philakorea 94,100 
Se]ong-no, Chongno-gu, Seoul 110-
777 Korea 
• 2 september-2 oktober: 
Arnhem. Bezetting en bevrijding op 
postzegels en brieven, tentoonstelling 
in het Koloniaal Militair Museum Bron
beek Inlichtingen JG de Vries, Kem
penaar 33, 3961 Kl\l Wijk bij Duurste
de 
• 2 , 3 en 4 september: 
Riccione (Italië). Europa, internationa
le postzegeltentoonstelling (uitsluitend 
toegankelijk voor deelnemers uit lan
den van de voormalige CEPT) Palazzo 
delTurismo Inlichtingen Operative 
Secretariat 'Riccione 94', Palazzo del 
Turismo, 1-47036 Riccione (Italië) 
•10 en 11 september: 
Wiehl (Duitsland). Wiehiposta 94, ten
toonstelling (Rang 3) in de aula van 
het Sc/7ü/ze/7f™m Wiehl-Bielstein In

lichtingen Ulrich Jobsky, Hohenweg 
40, D-51674 Wiehl 
• 16,17 en 18 september: 
Osnabrück (Duitsland). Bahnphilex 94, 
thematische tentoonstelling (Rang 2) 
met internationale deelneming, geor
ganiseerd door Briefmarken-Sammler-
Verein 'Miedersachsen' Stadthalle Os
nabrück Schlosswall 1-9 Openingstij
den op 16/9 en 17/9 van 10 tot 18 uur 
en op 18/9 van 10 tot 17 uur Inlichtin
gen Karl-Hemz Riedger, Erlenweg 
29A, D-49214 Bad Rothenfelde, Duits
land 
•17 tot en met 23 oktober: 
's-Gravenhage. Fepapost94, interna
tionale tentoonstelling (FEPA-landen) 
onder patronaat van de Federation of 
European Philatelic Associations 
(REPA), georganiseerd door de Stich
ting Filatelie Handelarenstands en 
postadmmistraties Thema's Vrouwen 
filatelie. Jeugd en filatelie Informatie 
Prins Hendriklaan 101, 3583 EJ 
Utrecht, telefoon 030-510263, fax 030-
544483 
• 20, 21 en 22 oktober: 
Benoryn (Zuid-Afrika). Benoni 94, na
tionale postzegeltentoonstellmg,geor
ganiseerd door de East Rand Philatelic 
Society Lokatie nog onbekend Inlich
tingen Organiserend Comité Benoni 
94, Postbus 12282 1504 Benoryn 
(Zuid-Afrika) 
• 28, 29 en 30 oktober: 
Bremerhaven (Duitsland). Brejubria 8, 
bilaterale jeugdtentoonstelling (Duits
land/Nederland), georganiseerd door 
de Jungphilatelisten des Verein der 
Briefmarkensammler Bremerhaven 
e V Scholencentrum 'Carl von Ossiet-
zky', Georg-Buchner-Strasse Ope
ningstijden op 28 en 29/10 van 10 tot 
18 uur en op 30/10 van 9 tot 16 uur 
Inlichtingen HorstW Jeske,Ander 
Muhie 85, D-27570 Bremerhaven 
(Duitsland) 
• 29 en 30 oktober: 
Bocholt (Duitsland). Schutzenhaus 
Stadt Bocholt, Kaïser-Wilhelmstrasse 
25 Openingstijden op 29/10 van 11 
tot 18 uur en op 30/10 van 10 tot 17 
uur Informatie Wolfgang Cremer, 
Serturnerstrasse 58, D-4290 Bocholt 
(Duitsland) 

1995 

•10 ,11 en 12 maart: 
IJmuiden. Noordzeepost 95, tentoon
stelling (categorie 3) ter gelegenheid 
van het 60-jarig bestaan van de Post
zegelvereniging 'IJmuiden' en het 25-
jarig bestaan van de jeugdafdeling 
Sporthal IJmuiden-Oost, Tiberiusplein 
6 Ca 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 Inlichtingen G Swets, Konin
gin Emmastraat 1,1975 BL IJmuiden, 
telefoon 02550-16574 
• 1 8 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, Stroom-Eschlaan 79, 
7623 CW Borne, telefoon 074-663725 
• 24, 25 en 26 maart: 
Doetinchem. Achterhoek 95, postze
geltentoonstelling georganiseerd door 
de afdelingen Doetinchem, Varsseveld, 
Lichtenvoorde, Aalten/Winterswijk en 
Dinxperio van de filatelistenvereniging 

'De Globe' Houtkamphal, Houtkamp
straat 33 Informatie A Dinkla, Wil-
lemstraat 8 7001 HL Doetinchem, te
lefoon 08340-27321 
• 13 tot en met 17 april: 
Lisse. Bloembollenstreek 40, tentoon
stelling (categorie 3) ter gelegenheid 
van het 40-jarig bestaan van de I V 
Philatelica afdeling Bloembollenstreek 
CNB-veihnghal, Grachtweg Openings
tijden op 13,14 en 15/4 van 10 tot 22 
uur, op 16/4 van 12tot22 uuren op 
17/4 van 10 tot 18 uur Aanmelding 
sluit 30 september 1994 Inlichtingen 
W van der Giessen, Dopheidestraat 
82, 2165 VS Lisserbroek, telefoon 
02521-16247 
• 22 en 23 april: 
Weert. Postzegeltentoonstelling (cate
gorie 3), georganiseerd door de afde
ling Weert van Philatelica Bisschoppe
lijk College Inlichtingen JC Willems, 
Irenelaan 29,6006 HB Weert, telefoon 
04950-34357 
• 10 tot en met 15 mei: 
Helsinki (Finland). Finlandia 95, inter
nationale gespecialiseerde tentoonstel
ling (postgeschiedenis en postwaarde-
stukken) ter gelegenheid van de 150ste 
verjaardag van het Finse Porto-stem
pel Bondscommissans L M A Gran
del, Seinestraat18,1966VG Heems
kerk, telefoon 02510-34676 
•12 ,13 en 14 mei: 
Maastricht. MosaPhil 95, nationale 
postzegeltentoonstelling georgani
seerd door de Philatelistenverenigmg 
Zuid-Limburg ter gelegenheid van haar 
75-jarig 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$r, p/a Postbus 26, 6240 AA Bunde 
Aanmelding sluit op 15 oktober 1994 
• 19 , 20 en 21 mei: 
Brussel. Europhila 95, nationale com
petitieve filatelistische tentoonstelling 
georganiseerd door de Koninklijke 
Landsbond der Belgische Postzegel
kringen m samenwerking met Pro-
Post Tentoonstellingspark Heizel In
lichtingen Emile Van den Panhuyzen, 
Laurierkersenlaan 14, B-1950 Kraai-
nem (België) 
• 14 tot en met 17 september: 
Osnabrück (Duitsland). 0snapost95, 
tentoonstelling (Rang 1) georganiseerd 
door Briefmarken-Sammler-Verein 
'Niedersachsen' Inlichtingen Udo 
Grosse Kracht, Gesmolder Strasse 44, 
D-49084 Osnabrück (Duitsland) 
• 13,14 en 15 oktober: 
Schagen. Magnuspost 95, tentoonstel
ling (categorie 3 en deels propaganda-
tentoonstellmg) ter gelegenheid van 
het 60-jarig bestaan van filatelistenver-
eniging 'West-Friesland' Spartahal, 
Zuiderweg 2A Ca 250 kaders Aan
melding sluit 30 november 1994 In
lichtingen Mezenhof 105,1742 GJ 
Schagen, telefoon 02240-97157 

Filatelistisclie 
ruildagen 
• 20 augustus: 
Zutphen. CJV Paardewal35,13-
15 45 Telefoon 05750-15579 

Attentie! 
Meldingen voor deze rubriek kun
nen uitsluitend schriftelill( (des
gewenst per fax) worden doorge
ven aan de redactie van 'Philatelie' 
Lis 20, 1273 CD Huizen Alleen 
evenementen met een (in hoofd
zaak) filatelistiscl) laralder wor
den opgenomen Denkt u er aan 
dat uw melding minimaal zes we
ifen voor de verschijningsdatum 
van het gewenste nummer bij ons 
binnen moet zijn' 

Redactie 'Philatelie' 

• 27 augustus: 
Geldermalsen. Filatelistische contact
groep Islamitische Wereld De Gentel 
Genteldijk 34, 9 30-13 30 Telefoon 
055-667769 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 53-55 
13-17 Telefoon 085-456195 
Oldenzaal. De Zon, Bentheimerstraat 1 
10-17 Telefoon 05410-13640 
• 28 augustus: 
Kaalheide-Kerkrade. De Jreets, Kaal-
heidersteenweg 105,14-17 Telefoon 
045-415088 
Rotterdam. Groothandelsgebouw, Sta 
tionsplem 45,10-17 Telefoon 05120-
31175 
• 2 september: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhardkade 40, 
19-22 Telefoon 01729-8422 
• 3 september: 
Gouda. De Regenboog, Scholenpad, 
14-16 30 Telefoon 01829-6440 
Leeuwarden. Kantine Vriendenclub 
Cambuur, 10-16 30 Telefoon 058-
137383 (na 18 uur) 
Maldegem (België). Met voorverkoop 
'50 jaar bevrijding België' Instituut Zu 
fers Maricolen, Markt 15,10-17 Tele
foon 00-3250713587 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bilderdijk 
hof 1,10 30-16 Telefoon 02975-
62862 
• 4 september: 
's-Gravenhage. Nederlands Congresg 
bouw, Churchillplein 10,10-17 Tele
foon 05120-31175 
Maldegem (België). Met voorverkoop 
'50 jaar bevnjdmg België' Instituut Zu 
ters Maricolen, Markt 15,10-17 Tele
foon 00-3250713587 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 4-6, 
10-13 Telefoon 08894-12543 
•10 september: 
Doetinchem. Wildebeest, Rosegaards 
weg 1,10 30-15 30 Telefoon 08360-
29241 
Hoofddorp. De Jeugd van Gisteren, 
Beemsterstraat4,10-16 Telefoon 
02503-13929 
Maassluis. De Koningshof Uiverlaan 
20 13-17 Telefoon 01899-15346 
Steenwijk. De Beitel, Molenstraat 24, 
10-16 Telefoon 05210-12592 
Welberg. De Vaert, Kap Kockstraat 5 
10-17 Telefoon 01670-67469 
Zeist. Zinzendorf-Mavo (bij Slot Zeist 
10-16 Telefoon 03404-54115 (na 18 
uur) 
•11 september: 
Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 34, 
10 30-13 Telefoon 04116-73775 
Etten-Leur. De Nobelaer, A van Ber-
chemlaan 2,10-16 Telefoon 05120-
31175 
Schagen. De Roode Leeuw, Markt 11 
16 
IJmuiden. De Spil, Frans Halsstraat 2 
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10-16 Telefoon 02550-22310 
• 13 september: 
Rotterdam. RET-kantme (remise Kra-
lingen). Oostzeedijk 102,19-22 30 Te
lefoon 010-4180595 
• 16 september: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhardkade 40, 
19-22 Telefoon 01729-8422 
Osnabrück (Dultsland). Stadthalle, 
Schlosswall 1-9,10-18 
•17 September: 
ftalsmeer. De Schakel, Cyclamenstraat 
70,10-16 Telefoon 02977-25158 
(Antwerpen. Bouwcentrum, Jan van 
=iijswijcklaan 191,10-17 
i\ssen. De Smelt, Stadsbroek 13,10-
16 30 Telefoon 05905-92874 
Jadhoevedorp. Dorpshuis Snellius-
aan3 10-16 Telefoon 02503-17279 
Sroningen. De Trefkoel, Zonnelaan 30, 
10-16 Telefoon 05120-31175 
)snabrück (Duitsland). Stadthalle, 
5chlosswall 1-9,10-18 
A/addmxveen. Ontmoetingskerk, 
jroensvoorde 3,13 30-17 Telefoon 
)1829-6440 
lutphen. CJV, Paardewal 35,13-
5 45 Telefoon 05750-15579 
Iwartsluis. Gebouw Vrede, 10-16 Te-
efoon 05209-1726 (na 18 uur) 
18 September: 

Antwerpen. Bouwcentrum, Jan van 
fijswijcklaan 191,10-17 
lerkel-Enschot. De Druiventros, Bos-
cheweg 11,10-13 Telefoon 04242-
14259 
len Helder. Motel Bethlehem, Mars-
lepstraat 2a, 10-16 30 Telefoon 
12230-15409 
lelmond. TOV Ontmoetingscentrum, 
izaleaiaan 40,10-16 Telefoon 4930-
9063 
Isnabruck (Duitsland). Stadthalle, 
ichlDsswall 1-9,10-17 
eghel. De Golfstroom Van Diemen-
traal 1a, 9 30-12 30 Telefoon 04130-
7786 
l/oudenberg. De Camp, De Bosrand 
5 Telefoon 03498-64748 
24 september: 
mersfoort. Filatelistische contact
roep Oost Europa d'Oranjeboom, 
eusderweg43 10-16 Telefoon 
3465-72593 
odegraven. Nieuwe Parochiehuis, 
ud-Bodegraafseweg 17,10-17. Tele-
)on 01726-13475 
eventer. Wijkgebouw Van Vlotenlaan 
5 10-16 Telefoon 05709-2074 
ordrecht. CJMV-gebouw, Burg de 
aadtsingel 25,10-17 
Ie. De Open Hof Hoflaan2,10-17 
ïlefoon 08380-38634 
orssel. 't Trefpunt, Molenweg 53-55, 
M 7 Telefoon 085-456195 
roningen. Martinihal 10-17 Telefoon 
50-712929 
uizen. De Bun, Graaf Floris 2,10-16 
ïlefoon 02152-54952 
Dordwijk-Binnen. De Kuip, Zeestraat 
10-17 Telefoon 02522-12080 

ivenaar. Ons Huis, Dr Honigstraat 3, 
) 30-15 30 Telefoon 08360-29241 
volle. CJV Jubal Jufferenwal 24,10-
)30 Telefoon 038-216493 
25 september: 
'Hertogenbosch. De Helftheuvel, 
)lftheuvelpassage 115,10-17 Tele-
on 05120-31175 
lissen. De Brink, Brink 8,11-16 Te-
^oon 085-253203 
lalheide-Kerkrade. De Jreets, Kaal-
idersteenweg 105,14-17 Telefoon 
5-415088 
chtenvoorde. t Zwaantje, Zieuwent-
weg 1,10-17 Telefoon 05443-
528 
lalte. Zwakenberg, Schoolstraat 11, 
-16 Telefoon 05720-53352, 
!6 september: 
jmegen. De Klokketoren, Slotemaker 
Brumeweg 270 (hoek Muntweg), 
-22 Telefoon 085-340331 
oktober: 

verwijk. De Nieuwe Slof, Kerkstraat 
6,10-16 Telefoon 02510-37108 
uda. De Regenboog Scholenpad, 

14-16 30 Telefoon 01829-6440 
Heeze. D'n Toversnest, Jan Decker-
straat 26,12-17 Telefoon 04907-
63192 
Hoorn. De Nieuwe Haven, Dorpsplein 
4 Telefoon 02289-1419 
Emmeloord. Prinsenhof, Zuiderkade 6, 
10-17 Telefoon 05270-15129 
Rotterdam-Zuid. Larenkamp, Slinge 
303,10-16 30 Telefoon 01880-43066 
(18-20 u) 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bilderdijk-
hof 1,10 30-16 Telefoon 02975-
62862 
• 2 oktober: 
Essen (Duitsland). Saalbau Essen, Hu-
yssenallee 53,10-17 Inlichtingen (re
tourporto bijsluiten) Huttropstrasse 
54, D-45138 Essen (Duitsland) 
Heerhugowaard. De Swan, Midden
weg 178,13-16 30 Telefoon 02207-
14371 
Rotterdam. Groothandelsgebouw, Sta
tionsplein 45,10-17 Telefoon 05120-
31175 
Sint-NIklaas (België). Poststukken 
Stadszalen, Leopold ll-laan, 9-17 
• 7 oktober: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhardkade 40, 
19-22 Telefoon 01729-8422 
• 8 oktober: 
Bokrijk (België). Koetshuis Museum-
domein, 10-17 Telefoon 00-
3293743195 
Doetinchem. Wildebeest, Rosegaard-
seweg 1,10 30-15 30 Telefoon 
08360-29241 
Hilversum. De Koepel, Kapittelweg 
399a 10-17 Telefoon 035-831172 
Hoofddorp. De Jeugd van Gisteren, 
Beemsterstraat4,10-16 Telefoon 
02503-13929 
IVIaassluis. De Koningshof, Uiverlaan 
20,13-17 Telefoon 01899-15346 
Steenwijk. De Beitel, Molenstraat 24 
10-16 Telefoon 05210-12592 
Zeist. Zinzendorf-Mavo (bij Slot Zeist), 
10-16 Telefoon 03404-54115 (na 18 
uur) 
• 9 oktober: 
Alkmaar. De Rekere, Muiderwaard 
396,10-16 Telefoon 05120-31175 
Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 34, 
10 30-13 Telefoon 04116-73775 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 4-6, 
10-17 Telefoon 08894-12543 
• 11 oktober: 
Rotterdam. RET-kantme (remise Kra-
Imgen), Oostzeedijk 102,19-22 30 Te
lefoon 010-4180595 
•15 oktober: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclamenstraat 
70,10-16 Telefoon 02977-25158 
Culemborg. ArGe Bergbau, Erdol und 
Geologie en Motivgruppe Mineralogie, 
Paleontologie en Speleologie De Open 
Hof, Beethovenlaan 2-4,10-13 Tele
foon 02990-25078 
Papendrecht. Cultura, Muilwijckstraat 
2,10-16 Telefoon 078-158415 
Waddinxveen. Ontmoetingskerk, 
Groensvoorde 3,13 30-17 Telefoon 
01829-6440 
Zutphen. CJV, Paardewal 35 13-
15 45 Telefoon 05750-15579 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 10-16 Te
lefoon 05209-1726 (na 18 uur) 

Postzegel
veilingen 
• September: 
Zoetermeer. Japanse bezetting Neder-
lands-lndie en ZO -Azie etc Tempoe 
Doeloe, Postbus 454, 2700 AL Zoeter-
meer, telefoon 079-512444, fax 079-
512123 
• 13 en 14 september: 
Londen (Groot-Brittannië): Groot-Brit-
tannie/Gemenebest Christie's, 502 
Park Avenue, New York, NY10022 
• 21 september: 
New York (Verenigde Staten): Ver

enigde Staten Christie's, 502 Park 
Avenue, New York, NY 10022 
• 25 september: 
Gouda. Filatelistische literatuur Boe-
kenland, René Hillesum Filatelie, Post
bus 337, 2800 AH Gouda, telefoon 
01820-72030, fax 01820-72070 
Gouda. Poststukken Sheraton & Peel, 
René Hillesum Filatelie, Postbus 337, 
2800 AH Gouda, telefoon 01820-
72030, fax 01820-72070 
• 24 tot en met 29 oktober: 
Zürich (Zwitserland). Corinphila Auk
tionen ag, Bellerivestrasse 34, CH-
8034 Zurich (Zwitserland) 
• 30 oktober/1 november: 
Hongkong (Hongkong): Hong
kong/China Christie's, 502 Park Ave
nue, New York, NY 10022 

Nieuwe emissies 
Nederland 
• 15 augustus: 
Tweede Wereldoorlog, waarden 
70 cent ('Nederlands-lndie') en 90 cent 
(Operatie Market Garden, 1944) 
• 13 september: 
Vuurtorens, waarden 70, 80 en 90 cent 
(prijs van de serie f 2 40) 
• 17 oktober: 
Fepapost94 (blokje), velletje met drie 
waarden van de emissie die van 22 fe
bruari 1994 70+60,80+70 en 
90+80 cent (prijs van het blokje 
f 4 50) 
• 9 november: 
Kinderpostzegels, waarden 70+35, 
80+40 en 90+35 cent (prijs van de se
rie f 3 50) Velletje met twee zegels 
van 70+35 cent, drie van 80+40 cent 
en een van 90+35 cent (prijs van het 
velletje f 6 95) 
• 29 november: 
Kortingzegels, waarschijnlijk twintig
maal 55 cent (prijs van het velletje 
f 11-) 

Nederlandse Antillen 

• 4 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 

•29 juli: 
Wereldkampioenschap voetbat, 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'* 

• 7 september: 
Vlinders 
• 1 oktober: 
Fepapost 94, emissie plus souvenirvel
letje 
•12 oktober: 
UPAEP 
•10 november: 
Jeugdzorg (onder voorbehoud) 

• geen opgave zegelwaarden verstrekt 

België 

•16 augustus: 
Herdenkingen, twee zegels van 16 f 

• 5 september: 
Vijftig jaar bevrijding van België, 16 f 
• 26 september: 
Natuurserie, boekje met vier zegels van 
16f 
• 1 0 oktober: 
Jeugdfilatelie, één zegel van 16 f 
• 17 oktober: 
Georges Simenon (drielingzegel met 
Frankrijk en Zwitserland), eén zegel 
van 16 f 
• 14 november: 
Solidanteitsemissie zegel van 16+3 f 
• 5 december: 
Kerstmis en nieuwjaar, zegel van 13 f 

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

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

Diapresentaties 
- De vormgeving van de Nederlandse 

postzegel 
- De wereld in het klem 

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

over het werk van de Radio Controle 
Dienst Nog tot en met 28 augustus. 

- Help, hoe los ik dit op'^, mini-expo-
sitie Aandacht voor het ontwerppro
ces van de kinderpostzegel 1984 
van Joost Swarte 

Activiteiten 
- Puzzeltocht voor kinderen tot en met 

12 jaar Nog tot en met 4 septem
ber. 

- Wetenschapstheater Pandemonia, 
optredens op 16 en 18 augustus 
(voorstelling Te paard, te lucht, te 
gek) en op 21 augustus {De zingen
de nachtegaal) 

Permanente exposities 
- Hoe postzegels tot stand komen 

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

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

- Collectie G Buys postwaardestuk-
ken Nederlands-Indie, Suriname en 
Curagao gespecialiseerd 1873-
1912 Ongebruikt en gebruikt mate
riaal, gespecialiseerd naar druk, pa
pier en afstempeling 

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

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

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

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

De 1001 postzegels van de andere 
werelddelen dan Europa zijn alleen 
op afspraak bij de afdeling Postwaar
den (070-3307560) te raadplegen. 
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INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

"DE VERZAMELAARSVEILING 
VAN NEDERLAND" 
houdt 29 augustus haar 73e veiling 

 Spectaculair Nederland en Overzee 
w.o. topstukken en bijzonderheden! 

 Westeuropa met topmateriaal! 
 Engelse koloniën, Australië, etc. 
 Collecties en partijen 

Verzamelaarsvriendelijk: 
 Geen veilingkosten 
 Geen opbod: vaste prijs 
 Overzichtelijke catalogus 
 Snelle service 
 Terugstuurgarantie! 

Vraag nu de gratis catalogus aan! 

Postzegelveiling 'INVER' 
Griftstraat143 
1079ZB Amsterdam 
Telefoon/Fax: 0206610289 

'■ a MV^"^ 

Veiling nr. 37 
wordt gehouden op 

23 SEPTEMBER 1994 
te ALKMAAR 

Kijkdagen in Amsterdam  Den Haag 
Castricum en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag. 

Herculesstraat 29 
1076 RZ Amsterdam 

Tel. 0206712914 

HOE 
KRIJGEN 

WEU 
OVER DE 
STREEP?i 

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 
alleen na telefonische afspraak 
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NederlandsIndië onder het 
juk van de Japanners 
Op 15 augustus wijdde PTT Post voor de tweede keer een 
postzegel aan de Tweede Wereldoorlog in het voormalige 
NederlandsIndie. Jeffrey Groeneveld uit Purmerend be
schrijft in het nu volgende artikel de wederwaardigheden 
van de Gordel van Smaragd in de roerige en dramatische 
periode 19421945. 

Verraders 
Gevoed door foutieve bericht
geving over de strijd in Neder
land, waann gemeld werd dat 

het dappere Nederlandse le
ger in de rug aangevallen 
was door een vijfde colonne 
van landverraders, nchtte de 
haat zich met alleen op Duit
sers, maar ook op landgeno

n vergelijking met de vele 
Dostzegels die betrekking 
nebben op de oorlog in het 
:oenmalige moederland, komt 
ndie er bekaaid af, maar dat 
i:al de vele landgenoten die 
ie Jappentijd hebben meege
naakt mets verwonderen 
/an meet af aan is hun ver
naai genegeerd en pas de 
aatste jaren is er enige er
kenning voor het leed dat hun 
s aangedaan (afbeelding 1) 

ilederland 
overvallen 
"oen op 10 mei 1940 het be
icht in Indie doordrong dat 
Jederland door de Duitsers 
»/as overvallen (afbeelding 2), 
l/as men vol goede moed 
iver de afloop van de oorlog 
spoedig werd echter duidelijk 
lat Nederland de strijd zou 
rioeten opgeven Na de capi
jlatie sprak gouverneurge
eraal Tjarda van Starken
orgh Stachouwer bemoedi
ende woorden voor de radio 
lij zei erop te rekenen dat 
lederland 'zou herrijzen uit 
e poel van ellende' waann 
\/esteuropa gedompeld was 
ifbeelding 3) 
ie bevolking van Indie het 
ch met uit het veld slaan nu 
et land op eigen benen ver
er moest. Vol zelfvertrouwen 

werd koningin Wiihelmina (af
beelding 4) uitgenodigd om 
zich in Indie te vestigen De 
koningin voelde hier om ver
schillende redenen weinig 
voor en liet melden dat ze met 
tegen de warmte kon 

A * B A * « ^ k * a i A * * i ^ ^ * a A « i ^ ^ A 
1 Nog met zo heel lang is er in Neder
land begrip voor het leed dat tijdens de 
Tweede Wereldoorlog is aangericht in 
het voormalig NederlandsIndie 
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3 Het medeleven met het moederland was groot, het vertrouwen op een goede af
loop was overal aanwezig 

4 Koningin Wilhelmina sloeg een aan 
bod af om zich in Indie te vestigen ze 
gaf te kennen met tegen de hitte te kun
nen 
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l/oor en achterzijde van een bnefkaart verzonden uit het internenngskamp Kota Tjane (Sumatra) naar het kamp Taroetoeng In beide kampen werden Duitsers vastge
jden De censuur deed haar werk door een ongewenste passage weg te snijden 
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+ NEDERLANDSCHINOISCHE ROODE KRUIS 
TJIKINl 6 5  BATAVIACENTRUM 

VERZOEK  R E Q U E S T  ANTRAG 
aan het CENTBAAL BIKEAU van het INTERNATIONALE ROODE KRUTS 

lo the INTERNATIONAL RED CROSS COMMITTEE 
an das INTERNATIONALE KOMITEE vom BOTEN KREUZ 

: KRL7S 

C.T.N. 

Palais dn Conseil General — Geneve (Suisse). 

VERZOEKER — ENQUIRER — ANFBAGESÏELLEB 

Straat/Strect/Strasse ' 
Plaats/Lo««bty/l)rtacli8ft fSjl t c^ 

' K &c/.7_ _ y T 

tMni/OoautrylUuiä ^Sl^' ri^^Af"<C^..'•.üt^J^J»**^"«^ 

P.19? B E R I C H T — MESSAGE — M I T T E I H i N t i 
(ten hoogate S5 woorden, aitaluituuil belcnoiite familieberichten) 
(not over 25 words, family news of strictly pergonal character) 
(Hoehstzaht 2ö Worte, mir persbolicho Faiiiihciiim(hri('htcu) 

Datum/Date/Datam ' rtA'XAA.'O'^^ . 
i o . It» ' g ^ . ^ D j t E s S E E R n E — A D B E S S E E — EMPFÄNGER 

^amAame,'Nam.. RC^ H^S MLtS. S_t.'/ 
StnuitjBtroot/Straa» n'SlciStSL ^1 _ 
Pla.tWIoc«l.tyA)rl,..l,»ft _ tif\MRl^R<X '  ' ? ' a j t ^ : A < ^ „ 

ljind/OoiintryÄ.aii.1 ^ H ''i^S.h lr> *< ^ 
Oit fimiiuUer lu ei*n iliiarto«* bestemjoii oinsliig tts zt<tii]en Ban het Bureau Ijiternatioiirtl 
de la CroixBouge — Palais du Conieil GöüLral — Oi'n^^e (Suisse^. 
Please send thia form to the luteroationat Ked Cross Committee — Palais du Consoii 
Ueuéral — Gtneva (Snit^erland) in a sjiecial envelope. 
Bitte dieses Porniular unter S|>e7iellem Umschlag zu siMidfii an ilns Internattonale 
Komitee vom Roten Kreur — Palais du Conseil Gént'ral — Geof (Schweiz). 

ANTWOORD A\X 
OMMEZIJDK 

Zeer duideltjk schry 
ven s.v p. 

GENORMAL ISEEHQ 

EEPL'i OVLRUJAF 
Please write very clearly. 

\XTWOKT UMSEITIG 
Bitte «ehr deutlich schreiben. 

3 1 MARS 1342 

6 RodeKruisformulier gebruikt door een geïnterneerde van het kamp Kota Tjane 
De gebruiker mocht vijfentwintig woorden gebruiken om in algemene bewoordingen 
iets over zijn toestand te vertellen (collectie T H Siem) 

WfR DANKiiIN CIMSERM i.'UftKER 

8 De Oostenrijker Seysslnquart (links naast Adolf Hitler) trachtte de internering 
van Duitsers in Indie ongedaan te maken 

m m * f» ^ 
KARTOEPINDAHAN 

NEDERLANDSCHINDISCHE ROODE K R U I " 
TJIKINl 65 __ BATAVIACENTRUM. 

FRANC DE p o r 

x̂  AU BUREAU I N T T E R N A T I O N A L ,  ; 

DE LA CROIX ROUGÉi? , \ 

, jPALAIS DU CONSEIL GÉNÉRA J I ) 

■"̂^ a 
G E N E V E (SUISSE 

7 Het verzenden van de formulieren gebeurde m speciale gele voorbedrukte enve
loppen Via het Rode Kruis hoofdkantoor in Geneve werd het formulier verstuurd 
aan familie in Duitsland Het duurde meestal maanden voor het de plaats van be
stemming bereikte (collectie T H Siem) 

' t SAL 
WAERACHT16 

WEL GAEN! 

INDISCHE VL0C5TFI LM 

9 Al voor de oorlog werd door middel van propagandafilms geprobeerd de indruk 
te wekken dat Indie goed voorbereid een eventuele strijd zou ingaan 

ten cJie lid waren van de NSB. 
Al op 10 mei waren Duitsers 
in de ruimste zin van liet 
woord, onder hen ook Joodse 
emigranten en kinderen met 
een Duitse vader, opgepakt 
en geïnterneerd. Zij werden 
ondergebraciit in kampen op 
Sumatra, Borneo, Celebes en 
Java {afbeeldingen 5, 6 en 7). 
Daarnaast werd ongeveer 
eenderde van de NSBers op
gepakt en geïnterneerd. De
genen, die op vrije voeten 
bleven, kregen het zwaar te 
verduren. 
Toen in Nederland Seyssln
quart {afbeelding 8) als rijks
commissans aantrad, maakte 
hij duidelijk dat de internering 
van Duitsers in Indië hem niet 
beviel. Hij liet als represaille
maatregel achthonderd Ne
derlanders oppakken en naar 
de concentratiekampen Bu
chenwald en Ravensbruck 
sturen. Ondanks verzoeken 

DEUTSCH ESI 
1 025 

nt ioH 
1 
5 

W ^ v / 4 ^ « ^ ^ ^/fCT^'^r'^'^ 

GEWERKSCHAFT 
DEUTSCHE ERDOELRAFriNERlE 

■ D E U R A e 

Links 10 In het waardezegel van deze verhuiskaart is de Japanse Invloedssfeer die zich uitstrekt van China tot en met Indie 
duidelijk te zien Rechts 11 Aardolie was een van de grondstoffen waar Japan dnngend om verlegen zat 

van de Nederlandse secreta
nssengeneraal en ministers 
in Londen om de Duitse geïn
terneerden vrij te laten, wei
gerde Tjarda. 

Indruk 
Het Indische gouvernement 
deed er alles aan om het mo
reel van de bevolking hoog te 
houden. Waar mogelijk werd 
de indruk gewekt dat de strijd 
macht paraat was en gereed 
voor de strijd {afbeelding 9). 
In werkelijkheid was Indië he
lemaal niet goed op een 
eventuele oorlog voorbereid. 
Bezuinigingen hadden ertoe 
geleid dat er een groot tekort 
was aan goed mateneel en 
bovendien waren de man
schappen slecht getraind. 
Toch had alle propaganda 
wel effect en niet alleen op d( 
bevolking, maar ook op de 
toekomstige vijand, die zich 
zeker liet beïnvloeden door 
wat zijn waarnemers bijvoor
beeld zagen tijdens de para
de op Koninginnedag 1941. 
Japan zou later een veel gro
tere troepenmacht naar Indië 
sturen dan noodzakelijk was. 

Invloedssfeer 
Wie de vijand zou worden wa 
duidelijk: Japan. Gedurende 
een aantal jaren hadden de 
Japanners er geen doekjes 
om gewonden dat zij hun in
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Japanese bomb Pearl Harbor, December 7 * U S declares war on Japan, December 8 
U ^ M A A i ^ ^ M ^ ^ ^ ^ y M k d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Links 13 Het grootste deel van de Amerikaanse vloot ging in vlammen op Rechts 
14 In het Congres verklaarde president Roosevelt Japan de oorlog 

12 De Amenkaanse mannebasis Pearl 
Harbour was het doelwit van de Japan
ners op 7 december 1941 

vloedssfeer wilden vergroten 
(afbeelding 10). Al in 1931 wa
ren de Japanners China bin
nengevallen. Het ging er met 
alleen om dat Japan de be
schikking wilde krijgen over 
grondstoffen voor het leger en 
de industrie. Japan had ook 
de roeping om de Aziatische 
broedervolkeren te bevrijden 
van het juk van de koloniale 
overheersers. 
Indië was rijk aan aardolie en 
rubber. Vooral aardolie was 
i/an vitaal belang voor de Ja
Danners (afbeelding 11). Er 
waren onderhandelingen 
gaande over de levering van 
Dlie aan Japan, maar de Ja
Danse voorwaarden waren 
/an dien aard dat Indië daar 
liet op in kon gaan. 

'earl Harbour 
Dp zondag 7 december 1941 
)egon Japan de aanval op de 
\menkaanse marine basis 
^earl Harbour in de Stille 
Dceaan (afbeelding 12). Een 
jroot deel van de Amenkaan
;e vloot werd bij deze verras
iingsaanval vernietigd (af
beelding 13). Nog voordat de 
/erenigde Staten bij monde 
'an president Roosevelt Ja
lan de oorlog hadden ver
jaard (afbeelding 14), deelde 
■jarda in een proclamatie 
nee dat de Nederlandse re
ering, en daarmee Indië, 
ad besloten om de wapens 
p te nemen tegen het Ja
anse keizerrijk. 
Iiermee had Japan bereikt 
ia\ het wilde. Nu immers was 
lederland de oorlog tegen 
apan begonnen,zodat Ja
an mets verweten kon wer
en voor de gevolgen die 
eze vijandige daad met zich 
lee zou brengen. 

/linachting 
iemand twijfelde aan het feit 
at de strijd tegen het Japan
3 keizerrijk erg moeilijk zou 
orden. De werkelijke kracht 
ïn het Japanse leger werd 
:hter sterk onderschat. Het 
3voel van supenoriteit leefde 
erk bij een groot aantal 
ensen in Indië. Met minach

16 De val van Singapore, ter gelegen
heid waarvan deze postzegel een spe
ciale opdruk kreeg, maakte de weg vrij 
voor de verovering van Indie 

ting werden de Japanners 
door velen omschreven als 
bijziende en krombenige 
mannetjes, die met hun 
speelgoedgeweren probeer
den Azië te veroveren. 
De meningen moesten snel 
herzien worden toen de Ja
panse strijdmacht succes op 
succes boekte. Geallieerde 
schepen werden tot zinken 
gebracht (afbeelding 15) en 
onneembaar geachte vestin
gen als Singapore vielen zon
der noemenswaardige verlie
zen aan Japanse zijde (af
beelding 16). De Japanse op
mars ging verrassend snel en 
leek niet te stuiten. Indië 
kwam steeds meer in de 
frontlinie te liggen. 

Hoewel de Japanners op het 
gebied van het geldverkeer uit
stekende voorbereidingen had
den getroffen, was op postaal 
gebied bijna mets geregeld 
tHierdoor is voor filatelisten een 
zeer interessant studiegebied 
ontstaan. Aanvankelijk werd het 
postverkeer verboden, maar dat 
kon met voortduren Omdat de 
distnbutie van Japanse zegels 
over het hele gebied onmogelijk 
bleek, zocht men zijn toevlucht 
op het overdrukken van de loka
le postzegels Gezien de uitge
strektheid van het land en onbe
kendheid met uitgevaardigde or
ders IS er veel gebeurd dat met 
helemaal volgens het boekje 
ging. Veel hierover is inmiddels 
uitgezocht, maar nog regelmatig 
worden nieuwe ontdekkingen 
gedaan Later tijdens de bezet
ting kregen de gebieden, val
lend onder de verschillende be
sturen, hun eigen postzegels en 

Tht . Ehitch British iind Amencan sailor« • 
fciught tQ the last gun sgiiinsHn\pu5!iib[e odds * 

— Admiral SuWilliam )ame.5 BriHsh Royal Navy • 
R b r u a r y i ? 1942 \ 

17 Slechts 24 uur vertraging liepen de 
Japanners op bij hun opmars toen ztj in 
de Javazee op geallieerd verzet stuitten 

Beslissende slag 
In een wanhoopspoging Indië, 
en met name het hoofdeiland 
Java, te behoeden voor een 
Japanse invasie, besloot het 
gecombineerde opperbevel 
om de aanval in te zetten. Op 
26 februari 1942 voer een ge
allieerd eskader uit, ondanks 
de wetenschap dat de strijd 
zo goed als zeker verloren 
zou worden. Men wilde echter 
niet het venwijt krijgen voor de 
verantwoordelijke verdediging 
te zijn weggelopen. 
Onder aanvoering van 
schoutbijnacht Karel Door
man zocht het eskader naar 

postwaardestukken. 
De Nederlandse vereniging Dai 
Nippon houdt zich bezig met de 
filatelie uit de Japanse bezet
tingspenode en de daarop vol
gende jaren Voor informatie 
kunt u terecht bij de heer L.B 
Vosse, Vinkenbaan 3, 1851 TB 
Heiloo, telefoon 072332293 

15 Door geallieerde schepen, zoals het 
Bntse schip de Pnns van Wales, te tor
pederen, deelden de Japanners gevoe
lige klappen uit 

18 Tegen een overmacht van 180 000 
Japanners konden de 35 000 KNILmili
tairen niet op 

de vijand. Zonder luchtbe
scherming en door gebrek 
aan coördinatie een onver
antwoordelijke onderne
ming. De strijd was ongelijk. 
Door Japanse aanvallen 
raakte het eskader in totale 
verwarhng. In een poging te 
redden wat er nog te redden 
viel, zette Doorman de aan
val in. Samen met zijn schip 
de De Ruyterqmq hij ten 
onder. Hetzelfde lot onder
gingen alle overige schepen 
van zijn eskader, met uit
zondehng van vier oude 
Amerikaanse jagers (afbeel
ding 17). De invasie van In
dië zou slechts 24 uur ver
traging oplopen. 
De militairen van het KNIL, 
het Koninklijk Nederlandsch 
Indisch Leger (afbeelding 18) 
 in totaal 35.000 man, waar
van 25.000 gelegerd op Java 
 waren voor de 180.000 Ja
panners geen partij. Op 9 
maart 1942 volgde na een 
dappere maar wanhopige 
strijd de onvoorwaardelijke 
overgave. 

Wreed 
Op verschillende plaatsen tra
den de Japanners met harde 
hand op. Er zijn genoeg voor
beelden te geven waaruit 
blijkt dat men niet zachtzinnig 
te werk ging. Zo werden in 

Filatelie en bezetting 

file:///menkaanse
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S|5 '(Ä l i ; i . .^ 
KARÄ)EPOS !^B»)Er 
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M: ■'j u^»^ 
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KARTOEPOS 

Di^tjLp^^ 

Links 19 Briefkaart verstuurd via het Rode Kruis vanuit het burgerkamp Makassar bij Meester Cornells in de buurt van Batavia 
(Java) gericht aan familie die nog met opgepakt was (collectie T H Siem) Rechts 20 Briefkaart gencht aan een krijgsgevan
gene (zie het verplichte rode opschnft Tawanan Militair) in de buurt van Tjimahi (Java) De tekst moest kort zi|n en gesteld in 
het Indonesisch (maleis) Toespelingen op politieke en militaire aangelegenheden waren verboden 

^ ^ H M M « « * 
26 Koningin Wilhelmina 
deed m haar 7 decem 
ber toespraak in 1942 
vage beloften over de 
onafhankelijkheid van In 
donesie na de oorlog 

PI UeRM/I^fi V 't 
~'/^00&E/?NuVS- fOLMÊK 

DJ^WAC P, 

(^ii>'ï^aB.:^iS.>) y 

^S#3^'i>J>S-S*^lÄ-> 

f= 
^ l^u^^ 

. :X^" 

To Aot>t£KMl/IS A'°/»'/?& 

A- öj/yu//}- o ̂  

TA W A N A N H 

Uil'*' 
' t ^ 

* W t̂  g 

s-A K/tüireR Si ^^, , 
f£R.LIND0EN5-'Ätrf MöULMÊlN 
NJ/7NJA' 

B J K R U I T E R 

OUTCH SOLblB^ 

n e i N 
ß U H M A 

Links 21 Speciale krijgsgevangenen briefkaart verstuurd vanuit het kamp Djawa C P gelegen m Moentilan bij Magelan naar 
kamp Djawa C Q In het rechterkader is wanneer de kaart een kwartslag linksom is gedraaid in rood te lezen Java krijgsge 
vangenenkamp gecensureerd (collectie J Bakker) Rechts 22 Briefkaart met aangepast waardezegel Dai Nippon (= Groot Ja 
pan) en bijgefrankeerd met twee zegels van Nederlands Indie Verzonden van Galoehan via Kedin (Java) naar het krijgsgevan 
genenkamp Moulmein (Birma) De kaart is voorzien van een rood Japans langstempel gevangenenpost een vierkant rood een 
suurstempel van Kediri en een oranje censuurstempel van Birma (collectie J Bakker) 

Van hot 

I\hnHMATIE BUREAU VAN HET NCDERLANDSCHE ROODE KRUIS 
s Gravenhagfl Korte Voorhout 14 

mn h\A fonuK̂  Infflrnaiional do ia Cioix f̂ uugo fionivn 
bLuit '. dps Piisutmins dt Uiprre 

AFZENDER - SENDER - ABSENDER 
Naam Name €!&(^7(l2f^ _____^ ^_ 
Vnornamnn rbrishanname^ Vorunrnfiri ^(ßM-jj^t mjSÊ^ jt\ . 
Sirmit Sl,„„l Strass. Y£-Jitt1l.JiMCX^%^ ^J^S/^ lOB 
Genippnle loralily Ortscholt _ i L - « _ J . I Ü JijM 
Land Country land J^SJjig-SLZtA-ATJ^ 

B E R I C H T  MESSAGE  MITTE ILUNG 
pVfel meer dun ^5 iioordün iii(t.l ulend persoonlijke en familieberichteii/ ^ o l otpr 25 
woids IiHulv newi iit s(jic(/v personal chararterj /Vjcht über :^o ll-orl» nur fjerbonhrhe 
h uiiUn II thtiilitütii 

TA N-'fi: JiT a:X^3Mi^Xtf ^^AJCDS nlJbtLAZXS. 

* " - . • • > f -TT » •- *t~ tf 14 " - j e * ' * ■» ■C^"' - • —•'mir- -r-r* -•r-t —ï-

JKA.'S:T:3^XtJK^ cLrno'Er-f^N' 

±I2J rvjsrr 19^^ Dd! (li-flBte üaluni. 

j g € : A D R E S S E E R D E  A D D R E S S E E  I 
DUTCtH PRISONER OF WAR 

Nanm Namo C OdlCTlT,5 

iJÄ:^^2ryji3i_ V Dornainen 
f I nsfi«n iianifls Vornamen n A —r\-rr 

üfboorlRdalum Birfiidale Geb (latum _JLO ~D^^£L£^^M^^^^ 

Rdng Rank Dienstgrad ^^^SJt^AJ^TT 

SlambifikNr RfqWeriVr Mtttrtkßl \ j M j _„ 

Tu iiri(|i [1 NI / 'nsoncr \ J ( 1 (»f/enon Ä r M J ^ _ 

K ini|j Lamp Lager 

lünil fountpy Land 
" i ^ ^;^ï!**iatTa4, 

UuióiUik SLdriiven s v p I Jiinse »nifi vary tJeaiJy Bills sehr ciautllfh f-Liiröiiitn 

23 Rode Kruisformulier vanuit Nederland via Geneve naar Thailand verstuurd 
(collectie T H Siem) 

24 Enige beelden van de Japanse 
overheersing vrouwen op het dagelijk 
se appel buigen voor hun kampbewaar 
ders geld dat de Japanners sjieciaal 
voor Indie hadden laten drukken en 
werken aan de Birma spoorlijn 

R E P U H I J K 
INDONESIA 

feM 
25 Soekarno de leider 
van de Indonesische na
tionalisten onderhandel 
de met de Japanners 
over de onafhankelijk 
held van zijn land 

Balikpapan (Sumatra) tactitig 
mensen in koelen bloede ge
ëxecuteerd omdat de oliein
stallaties grondig vermeld wa
ren 
De wreedheden kunnen 
deels verklaard worden door 
de minachting die de Japan
ners voelden voor hen die 
zich overgegeven hadden, zij

zelf zouden immers tot de 
dood hebben gestreden 
Daarnaast speelde een rol 
dat binnen het Japanse leger 
zelf hardhandig gestraft werd 
Men verwachtte uiterste disci
pline Wie daar tegenin ging 
verzette zich indirect tegen 
het bevel van de keizer in 
wiens naam orders werden 
gegeven De keizer was in de 
ogen van de Japanners een 
god, wiens toorn men zich 
met op de hals moest halen 

Kampen 
De Indische samenleving 
werd al snel naar Japans 
voorbeeld ingericht Met 
name de Europese bevol
king werd daar in eerste in
stantie het slachtoffer van 
Niet alleen werk, maar ook 
huizen en bezittingen wer
den afgenomen De militai
ren gingen m krijgsgevan
genschap {afbeeldingen 19 
en 20) en later volgden ook 
de burgers {afbeelding 21) 
Mannen werden geschei
den van hun vrouwen, jon
gens ouder dan tien moch
ten met bij hun moeder blij
ven In het begin was het 
toegestaan de kampen m 
en uit te gaan, maar vanaf 
maart 1943 mocht dat met 
meer 
Onder erbarmelijke omstan 
digheden werd men onder
gebracht in gevangenen
kampen, waar men vaak 
gedwongen was werk voor 
de Japanse bezetter te ver
nchten Dit vaneerde van 
licht administratief werk tot 
zware lichamelijke arbeid 
Ook vrouwen ontkwamen 
met aan de tewerkstelling 
In sommige gevallen wer
den ze zelfs tot prostitutie 
gedwongen 
Ontsnappen was bijna onmo 
gelijk en waar toch een po
ging werd gewaagd, was dit 
levensgevaarlijk Wanneer 
men werd ontdekt, volgde 
meestal executie 
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n Spotprent op de Japanse premier Tojo afgebeeld op een speciale geïllustreer
de v-mail ter gelegentieid van Saint Patnck's Day 

Spoorlijn des 
doods 
De Birmaspooriijn is welhaast 
iet symbool geworden van 
de manier waarop de Japan
iers met hun gevangenen 
amgingen. Nadat de mannen 
aanvankelijk ondergebracht 
/varen in kampen op de ver
schillende eilanden, werden 
:e vervoerd naar Thailand en 
Birma {afbeeldingen 22en 

23). Dit gebeurde met sche
pen, die meer mensen mee
namen dan eigenlijk verant
woord was. Velen overleef
den de tocht niet door het uit
breken van besmettelijke 
ziekten en geallieerde bom
bardementen. Meer dan vier
duizend Nederlandse krijgs
gevangenen zijn bij deze 
transporten gestorven. 
De mannen en jongens 
moesten helpen bij de aanleg 
van de spoorlijn die Thailand 

28 Grote delen van de rijstoogst 
werden door de Japanners in beslag 
genomen, waardoor een groot deel 
van de Indonesisctie bevolking op 
de rand van de hongersnood leefde 

en Birma met elkaar zou ver
binden (afbeelding 24). Het 
was geen uitzondering als 
twintig uur achter elkaar ge
werkt moest worden, in de 
moordende hitte, op een rant
soen van een handjevol rijst. 
Het aantal slachtoffers dat bij 
de aanleg van de spoorlijn is 
gevallen loopt in de duizen
den. Daaronder zijn ook vele 
Aziaten geweest, die door de 
Japanners gedwongen waren 
mee te helpen. 

Dilemma 
Het was voor de Indonesiërs 
moeilijk om hun houding ten 
opzichte van de Japanners te 
bepalen. De laatsten beweer
den dat zij als bevrijders van 
de Indonesische bevolking 
kwamen. We moeten niet ver
geten dat Nederland een ko
loniale mogendheid was, die 
de Indonesiërs tijdens hun 
bewind niet altijd met even
veel eerbied en respect had-

29 Generaal MacArthur mocht na 
een geslaagde actie op Nieuw-Gui-
nea met verder gaan nchting Java 
Alle manschappen waren nodig voor 
de eindstrijd in Japan 

den behandeld. Ondanks dat 
verloren tijdens de oorlog bij
na drie miljoen Indonesiërs 
hun leven, omdat ze het voor 
de Nederlanders hadden op
genomen. 
De Japanners hadden er 
alle belang bij om de Indo
nesiërs achter zich te krij
gen. Daarom deden ze al
lerlei beloften over een 
eventuele onafhankelijkheid 
van Indonesië. Sommige 
Indonesiërs hadden wel 
oren naar de beloften van 
de Japanners, anderen ble
ven trouw aan hun aanhan
kelijkheid voor de Neder
landers. Soekarno (afbeel
ding 25), ooit nog eens 
door de Nederlanders ge
vangen genomen wegens 
opruiing, was een van hen 
die meenden dat nu het 
moment was aangebroken 
om de onafhankelijkheid te 
verwerven. 

3 Overzicht van de geallieerde opmars in de Stille Oceaan 

'lic val aan, 
volg mij!' 
Ten tijde van oorlog wordt 
geschiedenis geschreven en 
komen reputaties tot stand. 
Een van die tot de verbeel
ding sprekende personen is 
de Nederlandse schout-bij-
nacht Karel Doorman, die de 
geallieerde actie m de Java-
zee leidde. Zijn oproep om tot 
de aanval over te gaan heeft 
geschiedenis gemaakt. Het 
'Ik val aan, volg mij' heeft 
zelfs in het aan historisch be
sef zo arme Nederland wijd 
en zijd bekendheid gekregen 
Helaas is gebleken dat Door
man deze woorden nimmer 
heeft uitgesproken. Wat hij 
wel zei was het minder heroï
sche All ships follow me 
(=Alle schepen volgen mij), 
hetgeen ovengens mets af
doet aan de plaats die Door
man in de geschiedenisboe
ken heeft verdiend. 
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Harry S Truman 

U S Poslage 8 cents 

31 Een histonscti moment militairen 
planten de Amerikaanse vlag op tiet Ja 
panse eiland Iwo Jima 

32 President Truman nam de beslis 
sing het einde van de oorlog te versnel 
len door de inzet van de atoombom 

_ A 

\ 

Ult^STkEkT 

'\M ^ fy/'^r) 

36 Via het Rode Kruis in Australië waar zich een afdeling bevond van informatie 
bureau van het Nederlands Indische Rode Kruis probeerde men in contact te ko 
men met familieleden Getuige de aantekeningen en stempels zwierf de bnef door 
Singapore en Thailand (collectie T H Siem) 
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37 Dienstomslag 
afkomstig van het 
Informatiebureau 
van het Nederland
se Rode Kruis 
waarin zich een te 
legram bevond van 
een ex gevangene 
uit het burgerkamp 
Makassar bij 
Meester Cornells 

Beloften 
Koningin Wilhelmina deed 
vanuit Londen via de radio 
vage beloften over de toe
komst van Indonesië (af
beelding 26) De bood
schap van de koningin be
reikte Indie amper In Ne
derland leidde het tot enige 
geheime discussie Sommi
gen meenden hieruit op te 
kunnen maken dat de onaf
hankelijkheid werd beloofd, 
anderen maakten uit dezelf
de woorden op dat Indone
sië deel van het koninkrijk 

zou blijven Met de wensen 
van de Indonesiers werd bij 
het voorbereiden van de 
toespraak nauwelijks reke
ning gehouden 
Soekarno ging eind 1943 
naar Japan om bij de Ja
panse ministerpresident 
Tojo {afbeelding 27) te 
pleiten voor de onafhanke
lijkheid van zijn land Hij 
drong onder meer aan op 
vrij gebruik van de rood
witte vlag en het Indonesi
sche volkslied Dit werd 
hem geweigerd, maar een 
jaar later verleenden de 
Japanners toch hun toe

33 Symbolische voorstelling van de stad Hiroshima na 
de oorlog kreeg Hiroshima de titel Stad van de Eeuwige 
Vrede 

34 Soekarno en Hatta nepen via een 
proclamatie op 17 augustus 1945 de 
Republiek Indonesië uit 

MOUNTBATTEN 
t&ao 

35 Admiraal Mountbatten die namens 
de Bntten het voorlopig gezag over In 
die uitoefende 

V # W SAPPORO 1972 
/ 

. f " f\C JAPANESï ROTAL FAMILY HOST 

: ^ i UBERIA 

38 De keizerlijke familie na de oorlog van links naar rechts keizer Hirohito kroon 
pnns Akihito zijn vrouw Michiko en keizenn Koema 

Stemming Er kwamen ver
der beloften dat in septem
ber 1945 de onafhankelijk
heid zou worden verleend, 
uiteraard onder Japanse 
supervisie 
De Japanse bevrijders 
maakten het hun Indonesi
sche broeders ovengens 
met makkelijk Grote hoe
veelheden van de voedsel
oogst werden door de Ja
panners in beslag genomen 
en naar Japan gestuurd {af
beelding 28), zodat ver
schillende delen van Indo
nesië op de rand van de 
hongersnood leefden 

Prioriteit 
De geallieerden onder het op 
perbevel van de Amenkaanst 
generaal MacArthur {afbeel
ding 29) waren er inmiddels ii 
geslaagd om de Japanse op
mars tot stand te brengen De 
slagen in de Koraalzee en bij 
Midway vormden het keer
punt van de oorlog Beetje bij 
beetje werd bezet gebied 
weer op de Japanners hero
verd In apnl 1944 landden d( 
Amenkanen tot verrassing 
van de Japanners in Hollan
dia op Nederlands Nieuw
Guinea Na hevige gevechtei 
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werd de strijd in het voordeel 
van de Amerikanen beslist. 
MacArthur kwam persoonlijk 
op inspectie en enige tijd later 
kon de luitenantgouverneur
generaal van Nederlandsln
dië Van Mook voor het eerst 
sinds 1942 weer voet zetten 
op Indische bodem. 
MacArthur had gehoopt in 
juni 1944 Java te kunnen be
vrijden, maar de regering in 
Washington had andere prio
riteiten. Manschappen en ma
terieel moesten zoveel moge

gespaard worden voor de 
beslissende eindstrijd met Ja
pan (afbeelding 30). 

Geheim wapen 
Na een reeks van grote zee
slagen bereikten de Ameri
kanen in het voorjaar van 
1945 de eerste Japanse ei
landen. Fameus is de foto 
van het planten van de Ame
rikaanse vlag op het eiland 
Iwo Jima (afbeelding 31). Het 
werd hèt beeld van de over
winning op de Japanners. 
Ondanks alle tegenslag ble
ven de Japanners zich tot de 
laatste man verdedigen. Om 
een invasie van de hoofdei
landen te voorkomen, met 
iet gevaar vele Amerikaanse 
evens te verliezen  er werd 
'ekening gehouden met een 
lalf miljoen te sneuvelen mi
itairen  nam president Tru
Tian (afbeelding 32) een be
sluit met dramatische gevol
gen. Japan zou tot capitula
ie worden gedwongen door 
de inzet van het geheime 
wapen: de atoombom. 
Dp 6 augustus 1945 werd 
Hiroshima, een belangrijk 
nilitair centrum, getroffen 
afbeelding 33). Japan capi
uleerde niet. Een tweede 
)ombardement, ditmaal op 
^Jagasaki, werd noodzake
jk geacht. Keizer Hirohito 
neende tijdens een verga
lering van de legerraad dat 
'oor de Japanners het mo
lent was aangebroken om 
iet ondragelijke te dragen' 
n hakte ondanks het verzet 
an de legerleiding de 
noop door. Op 15 augus
js maakte de keizer in een 
adiotoespraak persoonlijk 
ekend dat de strijd ge
taakt zou worden. Op 2 
eptember werd aan boord 
an het Amerikaanse slag
chip Missouri de capitulatie 
fficieel bekrachtigd. 
Ie vraag of het gebruik van 
e atoombom nodig is ge
eest, heeft sindsdien de his
)rici bezig gehouden. Hon
erdduizenden burgers zijn 
■ de bombardementen ge
leuveld, velen werden ver
linkt en werden onvrucht
aar en zelfs als er nakome
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39 De rondreis van de Japanse keizer 
door Europa in 1971  en met name het 
bezoek aan Nederland  bracht veel ru
moer te weeg, ondanks protesten ging 
het bezoek gewoon door 

41 Op 27 december 1949 vond de 
souvereiniteitsoverdracht plaats in 
de Nieuwe Kerk te Amsterdam 

lingen kwamen, werd in vele 
gevallen een afwijking gecon
stateerd. Daar staat tegeno
ver dat door de beëindiging 
van de oorlog waarschijnlijk 
miljoenen levens van gevan
genen in kampen en soldaten 
te velde zijn gespaard. 

Onzeker 
Voor de vele landgenoten in 
de kampen in Indië bete
kende het einde van de oor
log niet automatisch het 
herstel van de vrijheid. Er 
was een bevrijding zonder 
bevrijders, omdat de gealli
eerden nog niet alle delen 
van Indië hadden bereikt. 
De Japanse kampbewa
kers, gehoorzaam aan hun 
keizer, krenkten de gevan
genen in de meeste geval
len echter geen haar meer. 
Hierbij kwam in de vroege 
ochtend van 17 augustus de 
verklaring van Soekarno, 
waarin de Republiek Indo
nesië werd uitgeroepen (af
beelding 34). Het gevolg 
was dat her en der Neder
landers werden aangeval
len, waardoor het veiliger 
was om in het kamp te blij
ven. Zo ontstond de bizarre 

40. Keizer Hirohito stierf op 7 januan 
1989 Met de opvolging door zijn zoon 
Akihito kwam de door velen gewenste 
nieuwe generatie op de troon 

42 Op de Wereldtentoonstelling van 
1970 die in het Japanse Osaka werd 
gehouden, bewees de aanwezigheid 
van een Nederlands pavilpen al dat 
sinds de oorlog de relatie tussen beide 
landen genormaliseerd was 

situatie dat de gehate Ja
panse kampbewakers de 
beschermers werden van 
hun gevangenen. 
De onduidelijkheid werd 
versterkt door het uitblijven 
van Nederlands bestuur 
over de archipel. In afwach
ting van de komst van Ne
derlandse gezagsdragers 
berustte de macht bij de 
Britten, in het bijzonder bij 
hun vertegenwoordiger ad
miraal Mountbatten (afbeel
ding 35). Vele Britse militai
ren waren Indiërs, die zelf 
afkomstig uit een voor vrij
heid strijdende natie, sym
pathiseerden met de Indo
nesische nationalisten. 
Bij de onzekerheid over de 
vraag wanneer de herwon
nen vrijheid werkelijkheid 
zou worden, kwam de onze
kerheid over het lot van fa
milie en vrienden. Via het 
Rode Kruis kwamen berich
ten over hen binnen, maar 
als ze nog in leven waren, 
bleef onduidelijk waar en 
wanneer men elkaar weer 
zou zien (afbeelding 36, 37). 

Keizer 
De Japanse legerleiding had 
bij de capitulatie bedongen dat 
de keizer gewoon op de troon 
mocht blijven (afbeelding 38). 
De Amerikanen stemden hier
in toe, omdat zij meenden dat 
alleen met de steun van Hiro
hito de afwikkeling van de oor
log in goede orde zou kunnen 
plaatsvinden. 
Het heeft vele Nederlanders 
dwars gezeten dat de keizer, 
in wiens naam zo vele wreed
heden waren begaan, niet be
recht werd. Anderen menen 
dat de keizer binnen zijn be
voegdheden heeft gedaan 
wat hij kon om bloedvergieten 

te voorkomen. 
Toen de keizer in 1971 een 
rondreis door Europa maakte 
(afbeelding 39) en daarbij ook 
Nederland aandeed, kwam 
het hier tot emotionele protes
ten van voormalige gevange
nen. Zij konden echter niet 
verhinderen dat Hirohito door 
koningin Juliana op Soestdijk 
werd ontvangen. 
Nog steeds zorgt het verle
den voor moeizame officië
le betrekkingen met Japan. 
Pas in de jaren tachtig 
kwam een voorzichtig ge
formuleerde schuldbekente
nis van Japanse zijde voor 
aangedaan leed. Koningin 
Beatrix kon pas op staats
bezoek naar Japan na de 
dood van de hoogbejaarde 
Hirohito (afbeelding 40), 
toen een vertegenwoordi
ger van een nieuwe gene
ratie op de troon zat. 

Nasleep 
De bezetting van Indië door 
de Japanners heeft verstrek
kende gevolgen gehad. Niet 
alleen lieten vele miljoenen 
mensen het leven, maar bo
vendien werd het leven van 
velen ingrijpend veranderd. 
De overlevenden dragen 
voor altijd de lichamelijke en 
geestelijke sporen met zich 
mee. Daarnaast heeft de be
zetting ook ingrijpende staat
kundige gevolgen gehad. 
Voor de Indonesiërs leidde 
zij uiteindelijk, na onderhan
delingen en twee politionele 
acties, toch tot de stichting 
van een eigen staat (afbeel
ding 41), wat zonder deze 
bezetting waarschijnlijk pas 
veel later zou zijn ge
realiseerd. Voor de Neder
landers betekende zij het 
verlies van een goudmijn, 
die naar sommigen meen
den de Nederlandse econo
mie draaiende hield. De leu
ze Indië verloren, ramp
spoed geboren bleek echter 
sterk overtrokken. 
De oorlog heeft verder een 
blijvende invloed gehad op de 
relatie met Japan. Hoewel er 
inmiddels al vele jaren goede 
betrekkingen tussen Neder
land en Japan zijn (afbeelding 
42), blijft de relatie bij tijd en 
wijle gespannen door de ge
beurtenissen in het verleden. 
Jeffrey Groeneveld, 
Purmerend 
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Rode-Kruiscorrespondentie 
na de slag bij Arnhem 
In de dubbel-emissie die PTT Post op 15 augustus aan het 
loket brengt is één waarde - de zegel van 90 cent - gewijd 
aan operatie Market Garden. In het nu volgende artikel van 
de heer T.H. Slem uit Rozendaal gaat het niet om die stout
moedige poging om een reeks bruggen over de grote ri
vieren in handen te krijgen, maar over de rol die het Rode 
Kruis speelde bij het doorzenden van post aan geëvacu
eerde burgers. 

De slag bij Arnhem is de be
langrijkste militaire operatie 
die zich tijdens de Tweede 
Wereldoorlog op Nederland
se bodem heeft afgespeeld. 
Over de militaire aspecten 
van de slag is zeer veel ge
schreven, zowel door Neder
landse als buitenlandse mili
tair geschiedkundigen. De 
dramatische gebeurtenissen 
in september 1944 hebben 
het zelfs tot de Amerikaanse 
bestsellerlijst gebracht en 

vandaar met de aanspreken
de titel A Bridge Too Far ^ de 
weg naar het bioscoopdoek 
gevonden. 
De slag bij Arnhem speelde 
zich af tegen een stedelijke 
achtergrond. In zo'n situatie 
heeft een militaire confrontatie 
ernstige gevolgen voor de 
burgerbevolking. De gevolgen 
van de slag bij Arnhem voor 
de burgerbevolking zijn in 
1981 door Van Iddekinge^ 
vastgelegd in het boek Arn-

V Ellecom 
* De Steeg 

Rheden 

Kaartje van van de dnehoek Arnhem-Zutphen-Apeldoorn met daarop de belangrijk
ste plaatsen die in dit artikel een rol spelen 
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?em 44/45. Ruim 95.000 Arn-
lemse burgers moesten bin-
len een week tijd hun huizen 
erlaten. Juist In een derge-
jke tijd van angstige onzeker-
leid bestaat een grote be-
loefte aan correspondentie 
iet familieleden en naaste 
rienden. Dit artikel wil laten 
len hoe afdelingen van het 
lederlandse Rode Kruis on-
er deze moeilijke omstandig-
eden zich naast het verlenen 
an medische en humanitaire 
ulp ook nog bezig hielden 
iet het doorzenden van post. 

Ie eerste week 
lp zondagochtend 17 sep-
imber 1944 werden de kerk-
ensten in Arnhem gestoord 
oor het loeien van de sire-
3s. Tegen het middaguur 
elen de eerste bommen, en-
3le uren later gevolgd door 
3n kort maar heftig bombar-
ïment. De schade en de 
jrwarnng was groot. Van de 
ie Arnhemse ziekenhuizen 
as het Gemeente Zieken-
jis door de Duitsers gevor-
jrd. Daarom moesten de tal-
ke gewonden vervoerd wor
in naar het Diaconessen-

huis en het St. Elisabeths 
Gasthuis. 
Het vervoer van de gewon
den lag in handen van de 
plaatselijke Rode-Kruisafde-
ling onder leiding van jhr dr 
J.N. van der Does. Hij was 
een van de drie chirurgen die 
met de Nederlandse Rode-
Kruisambulance^ in decem
ber 1935 naar Ethiopië waren 
afgereisd. Daar had de ambu
lance in Dessié gedurende 
drie maanden medische hulp 
verleend, onder voortdurende 
dreiging van bombardemen
ten door de snel optrekkende 
Italiaanse troepen. Pas toen 
de patiënten onder paniek 
wegvluchtten, had de Neder
landse Rode-Kruisambulance 
zich onder geweervuur terug
getrokken naar Addis Abeba. 
Van de Nederlandse Rode-
Kruisambulance in Ethiopië 
zijn verscheidene gelijkvormi
ge briefkaarten bekend, die 
op de achterzijde mede door 
Van der Does zijn onderte
kend {afbeeldingen 7a en 1b). 
Waarschijnlijk zijn deze brief-
-kaarten van Addis Abeba ver
zonden naar de talrijke dona
teurs die deze ambulance 
mogelijk hadden gemaakt. 
De ervaring met het werken 
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onder woelige oortogsom-
standigheden kwam Van der 
Does in Arnhem goed van 
pas. Tijdens de gevechtshan
delingen organiseerde hij de 
hulpverlening op voortvaren
de en doeltreffende wijze. 
Vele burgers ervoeren deze 
tumultueuze dagen als een 
nachtmerrie. De inhoud van 
een brief'' uit deze periode 
geeft hiervan een treffende 
omschrijving: 

'... Begin September waren 
we op verzoek van de meis
jes, die steeds in zorg over 
ons waren voor een poosje 
naar Arnfiem gegaan, 's 
nachts in fiotel, overdag bij 
Betty, denl<ende dat na een 
weel< de toestand meer ont
spannen en alles klaarder 
zou zijn. We hadden dan 
ook niet veel bij ons. Maar 
die 14 dagen zal ik nooit ver
geten, dat gebombardeer 
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vlak bij je, de granaten die 
links en rechts over de hui
zen vlogen, waarbij natuur
lijk nu en dan ongelukken 
gebeurden. We zagen de 
bommen uitgooien, bestemd 
voor station of treinen, maar 
een deel van Arnhem werd 
mee verbrand. Honderden 
parachutisten zagen we uit 
de vliegmachines springen. 
Die arme kerels, die natuur
lijk direct voor een deel weg-
gemaaid werden. En toen 't 
ergste voor ons, een plotse
ling bevel, Arnhem moet 
evacueren.' 

Het was Van der Does die op 
last van de Duitse bezetters 
op zondag 24 september, 
een week na de eerste bom
bardementen, het bevel tot 
evacuatie in een oproep aan 
de bevolking van Arnhem 
overbracht. 
Aangezien de gevechten 
rond Oosterbeek en de Rijn
brug aanhielden, lagen voor 
de Arnhemmers twee wegen 
open om hun stad te verla
ten: naar het noorden (rich
ting Apeldoorn) of naar het 
oosten (richting Velp). 

Naar het Noorden 
richting Apeldoorn 
In zijn oproep had Van der 
Does voor de evacuatie de 
richtingen Ede en Apeldoorn 
aanbevolen. Doordat de Duit
se militaire commandant in 
Apeldoorn het evacuatiebevel 
voor de Arnhemse bevolking 
op zaterdag aan de plaatse
lijke autoriteiten had aange
kondigd kwam de komst van 
de vluchtelingen uit Arnhem 
niet geheel onverwacht. De 
coördinatie van de opvang 
was in handen van de Cen
trale Rode Kruis Commissie 
Apeldoorn. 
De hulpverlening in Apel
doorn was warm en efficiënt. 
Op de lange weg van Arnhem 
naar Apeldoorn werden hulp
posten ingericht teneinde 
vluchtelingen tegemoet te ko
men en hen te verwijzen naar 
de meest geschikte plaatsen 
voor opvang. Behalve in 
Apeldoorn werden de Arn
hemmers ondergebracht in 
de omringende dorpen als 
Beekbergen, Loenen en Eer
beek. Door een oproep aan 

10 

de bevolking konden trans
portmiddelen ter beschikking 
worden gesteld. Ook werd 
vluchtelingen de mogelijkheid 
geboden vrijwel direct na hun 
aankomst via het Rode Kruis 
aan naaste familieleden een 
levensteken te verzenden. 
Het vroegste poststuk in de 
collectie van de auteur, ver
band houdend met de slag bij 
Arnhem, is een kaartje dat in 
Apeldoorn verstrekt is aan 
een Arnhemse evacué. Der
gelijke kaarten met voorge
drukte tekst werden uitgege
ven door het Nederlandse 
Rode Kruis (afbeeldingen 2a 
en 2b) en konden als dienst-
stuk portvrij worden verzon
den. De desbetreffende kaart 
draagt het poststempel van 
Apeldoorn met als datum 1 
oktober 1944 (een zondag!). 
Op de achterzijde heeft de af
zender het oude adres in Arn
hem en het nieuwe adres in 
Apeldoorn ingevuld, alsmede 
een korte mededeling die in 
weinig woorden veel zegt: 
'Beide goed gezond, 21 Sep
tember uit Arnhem vertrok
ken, de woning was nog in
tact, groeten...'. 

Naar het Oosten 
richting Velp 
Hoewel Van der Does voor 
de evacuatie de richting Apel
doorn had aanbevolen, verko
zen vele Arnhemmers het na
bijgelegen Velp, misschien 
met de gedachte dat het van
uit Velp gemakkelijker zou 
zijn naar hun woningen terug 
te keren. Een stoet van vluch
telingen, lopend met de fiets 
in de hand, met kinderwa
gens, bakfietsen en andere 
geïmproviseerde transport
middelen zette zich in bewe
ging, op weg naar het oosten. 
Velp was noch voorbereid. 

noch in staat zoveel vluchte
lingen op te nemen, zodat 
deze al spoedig moesten 
worden doorgezonden naar 
andere dorpen van de ge
meente Rheden, en soms 
nog verder: naar Ellecom en 
Dieren. 
De eerder geciteerde brief* 
verhaalt hierover: 

'We konden niet meer naar 
Wageningen want in Ooster
beek werd zwaar gevochten, 
't dorp is vrijwel verwoest, en 
trouwens Wageningen moet 
later ook evacueren, stond 
onder vuur van de Betuwe. 
We togen lopende met ons 
zessen, met 5 fietsen volgela 
den met dekens, etenswaren 
en wat er nog bij kon, op weg 
de kant van Rozendaal uit; 
daar alles al propvol, in Velp 
dito, dus wij gingen door en 
kwamen hier in Worth Rhe
den, belden huis aan huis, 
meest alleenstaande villa's 
en boerderijen, en werden in 
een klein, een soort zomer
huisje bij 3 oude dames van 
56, 64 en 65 jaar in de ware 
betekenis van 't woord, direct 
met ons zessen liefderijk op 
genomen, kregen de zolder 
met 3 kleine kamertjes en 
mogen in een van hun 2 zit
kamers overdag zitten.' 

Evacuatie van de 
zieken 
Een bijzondere zorg voor Vat 
der Does was de evacuatie 
van de zieken, waarvan de 
meesten in het Diaconessen-
huis lagen. Van de Voorst 
Maarschalk, na Van der Doe 
de tweede man, kende de 
conservator van het Rijksmu 
seum Kröller-Müller in Otterlc 
W. Auping. Daardoor wist hij 
dat het museumgebouw leec 
stond en heel geschikt zou 



Philatelie juli/augustus 1994/539 

zijn om als noodziekenhuis te 
worden ingericht In een ge
sprek met van Iddekinge^ ver
telt Van der Voorst Maar
schalk op kleurrijke wijze hoe 
hij op zondagmorgen 24 sep
tember naar Otterio ging om 
het een en ander te regelen 

'Ik kwam daar 's morgens in 
alle vroegte, en trof mijn 
vriend Auping natuurlijk zalig 
op de zondagochtend in z'n 
bed, en die zei verrek, wat 
doe jij hier'^ Hoe is het inArn-
hem'^ Ikzeg nou, rot, maar ik 
moetje museum hebben, als 
ziekenhuis Ben jij belazerd'^ 
Ik zeg nee, helemaal met, en 
hier heb ik bovendien een 
vorderingsbevel voor je mu
seum Ik wil met rot doen, 
vaar ik moet dat ding heb-
'oen, en dit zijn de plannen.. ' 

Binnen een week waren 
1500 Arnhemse evacués, 
raorai bestaande uit patien-
en en verplegend personeel, 
laar Otterio overgebracht 
Jiteindelijk kwamen ook vrij-
vel alle Arnhemse artsen in 
Dtterio terecht Afbeelding 3 
oont een bnef met hand-
tempel in rood. Neder-
andsch Roode Kruis/Evacu
atie - Ziekenhuis Otterio, 
)ortvrij verzonden door dr L 
Jchalm, internist van het Ge-
neente Ziekenhuis in Arn-
lem, die mee naar Otterio 
l/as gekomen 
iet St Elisabeths Gasthuis 
/as aanvankelijk van evacua-
e vrijgesteld omdat in dit zie-
enhuis vele militairen wer
en behandeld De evacuatie 
an dit ziekenhuis had pas 
ind oktober plaats Daartoe 
rerd in Nunspeet het voor-
lalige kamp van de Neder-
mdse Arbeidsdienst als 
oodziekenhuis ingericht {af-
eelding 4) 

De 
correspondentie 
van de evacués 
Op 17 september, dezelfde 
dag waarop Arnhem voor het 
eerst werd gebombardeerd, 
werd de spoonwegstaking af
gekondigd Het toch al trage 
binnenlandse postverkeer 
kwam hierdoor voor vrijwel 
onoverkomelijke moeilijkhe
den te staan Op verscheide
ne plaatsen werden initiatie-

Alle uitgaande brieven werden 
voorzien van een handstem-
pel Van dit handstempel be
staan twee typen {afbeeldin
gen 5 en 6) 
Bneven naar bestemmingen 
op de Veluwe (Ede. afbeel
ding 5, Eerbeek, afbeelding 6) 
dragen geen poststempel, zo
dat aangenomen mag worden 
dat voor het transport van 
deze bneven buiten de post 
om een oplossing werd ge
vonden Lokale postverbindin
gen werden in die tijd vaak 
per fiets of bakfiets onderhou
den 

Diameter 

Type 1 

Type 2 

Kleur 

33 mm 

29 mm 

Tekst 

rozerood 

violetrood 

NED ROODE KRUIS 
AFD RHEDEN 

NEDERL ROODE KRUIS 
AFD RHEDEN 

ven genomen om de postver
bindingen - hoe dan ook - op 
enigerlei wijze in stand te 
houden^ Verscheidene afde
lingen van het Nederlandse 
Rode Kruis speelden daarbij 
een belangrijke rol 
Het grootste deel van de 
Arnhemse evacues werd op
genomen in de dorpen Velp, 
Rheden en de Steeg, beho
rend tot de gemeente Rhe
den Natuurlijk wilden de 
evacues graag zo spoedig 
door middel van bneven con
tact zoeken met naaste fami
lieleden en vnenden De af
deling Rheden van het Ne
derlandse Rode Kruis slaag
de er wonderwel in dergelijke 
bneven over te brengen 
Over de wijze waarop deze 
afdeling te werk ging is he
laas weinig bekend, maar uit 
de beschikbare bneven kan 
toch een aantal feiten wor
den afgeleid 

Bneven naar bestemmingen 
verder weg werden op een 
geschikte plaats in het nor
male postcircuit gebracht 
(Dieren, afbeeldingen 4 en 7, 
Brummen, afbeelding 8, Zut-
phen, afbeelding 9) Ook is 
het handstempel bekend op 
binnenkomende post {afbeel
ding 10) een bnef uit Utrecht, 
geadresseerd naar Arnhem, 
die het tot Rheden bracht 
maar vervolgens met een 
handstempel Terug afzender 
retour werd gezonden 

Zo eindigt deze kroniek, 
waann filatelistisch een beeld 
wordt gegeven hoe Rode 
Kruis organisaties conform 
hun doelstelling hulp verleen
den aan burgerslachtoffers 
van het oorlogsgeweld in een 
van de meest dramatische 
penoden van de Nederlandse 
geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog 

De auteur wil de heer P R A. 
van Iddekinge hartelijk dank 
zeggen voor zijn toestemming 
in dit artikel op tal van plaat
sen zijn boek Arnhem 44/45 
te citeren en voor zijn moeite 
het manuscnpt kritisch door te 
lezen 
Alle getoonde bneven zijn af
komstig uit de collectie van de 
auteur 
De geciteerde teksten uit de 
bnef zijn zoveel mogelijk on
gemoeid gelaten 
De auteur is geïnteresseerd 
kennis te nemen van andere 
Rode-Kruisbrieven van de 
winter 44/45 in het algemeen 
en de slag van Arnhem in het 
bijzonder Alle corresponden
tie kan gencht worden aan de 
redactie van 'Philatelie', Lis 
20, 1273 CD Huizen 
T.H. Siem, Rozendaal 

Noten: 
1 A Bridge Too Far, Sean Conne-
ry, James Gaan, Michael Game, 
Liv Ullmann, regie Richard Atten-
borough MGM, 1977 
^ P R A van Iddekinge, Arnhem 
44/45, De Gelderse Boekhandel 
bv, Gouda Qumt bv, Arnhem, 
1981 
^ jhr G M Verspyck Het Neder
landse Roode Kruis (1867-1967) 
blz131 Uitgeverij G F Callenbach 
nv, Nijkerk 1967 
'' Het gaat om de inhoud van de 
brief van afbeelding 9 gedateerd 
Velp (Worth Rheden), 3 Nov 44 
5 Drs W J van Doorn, Nederland
se oorlogspost rondom de Tweede 
Wereldoorlog deel II Binnenland
se moeilijkheden, Nederlandse 
Vereniging van Poststukken- en 
Poststempelverzamelaars 1981 

»OSTZEGELHANDEL 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 met te slechte prijs kost u slechts 

ostzegelhandel gen telefoontje 
Lodewijk Bel ons even vrijblijvend 

Tel 03465-50618 Wij bezoeken door heel Nederland 
qq 06-52861008 , , u x ^ .., .. . 

Postbus 294 i^i^ daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
600 AG Maarssen bezoek aan huis 

TE KOOP GEVRAAGD 
F R A N K E E R G E L D I G E 
BELGIË ƒ 3,80/Fr 100,— 
BUND ƒ 86,—/DM 100,— uj 
DaNEMARK ƒ 19,—/DKR 100— g 
ENGLAND ƒ200,—/£ 100,— g 
GUERNS/JERS ƒ180,—/£ 100,— S 
INSEL MAN ƒ135,—/£ 100,— tti 
FINNL/ALAND ƒ 21,—/FMK 100,— g 
FRANKREICH ƒ 23,50/FR 100,— g 
ITALIEN ƒ 0,06/L 100,— "-
LIECHTENST ƒ 77,—/SFR 100,— 

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

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

Z E G E L S 
ƒ330,—/M 100,— 
ƒ 19,50/FR 100,— uj 
ƒ 1 1 , - / 0 8 100 , - g 
ƒ 0,05/L 100,— g 
ƒ 15,20/SKR 100,— S 
ƒ 94,—/FR 100— yj 
ƒ 3,35/FR 100,— g 
ƒ 6,70/OS 100,— g 
ƒ 70,—/US$ 100,— "-
ƒ112,—/US$ 100,— 

- Betaling binnen een werkdag met aantekenen aangifte geidswaarde 
- Vraag een lijst aan van alle gebieden (ca 50) 
- Minimaal ƒ 300 — gesorteerd naar frankeerwaarde 
- Ook afname van grote aantallen maar geen nieuwtjesvellen 
- W(ij zijn sedert jaren in Duitsland bekend als betrouwbare partner voor frankeerzegels 

I I I B I ^ A F B A k l I T E Rathausstraße9 D-22941 BARGTEHEIDE 
M I K I V U r K A N I V C Tel 09-49 4532 8820 Fax 09 - 49 4532 25132 

Lid APHV en ZPVW 1 
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Nieuw: Rusland 1993 ƒ 52,50 
100 Bosnië 100,— 
150 Bosnië 150,— 

100 Kroatië 35,— 
150 Kroatië 60,— 

100 Montenegro 100,— 
100 Ukraine 100,— 

100 Djibouti 
200 Djibouti 
250 Djibouti 
100 Gabon 
50 Guadeloupe 

100 Guadeloupe 
100 Guinee Francais 
200 Guinee Francais 
300 Guinee Francais 
400 Guinee Francais 
500 Guinee Francais 
600 Guinee Francais 
800 Guinee Francais 

50 Guyane Francais 
100 Guyane Francais 
10 Haut Senegal/Niger 

100 Haute Volte 
200 Haute VoKe 
300 Haute Volte 
400 Haute Volte 

50 Inde Francais 
100 INDO China 
200 INDO China 
300 INDO China 
100 Kampucia 
200 Kampucia 
300 Kampucia 
400 Kampucia 

50 Kouang Tcaou 
100 Laos 
200 Laos 
300 Laos 
400 Laos 
500 Laos 
10 Levent Francais 

200 Libanon 
300 Libanon 
400 Libanon 
500 Libanon 
800 L banen 
100 Madegaskar 
200 Madegaskar 
300 Madegaskar 
400 Madegaskar 
500 Madegaskar 
100 Mali 
200 Mali 
300 Mali 
100 Marokko 
200 Marokko 
300 Marokko 
400 Marokko 
50 Martinique 

100 Martinique 
100 Mauretanie 
200 Mauretanie 
300 Mauretanie 
100 Monaco 
200 Monaco 
500 Monaco 
100 Niger 
200 Niger 
300 Niger 
50 Nieuw Caledonie 

100 Nieuw Caledonie 
200 Nieuw Caledonie 
300 Nieuw Caledonie 
400 Nieuw Caledonie 
500 Nieuw Caledonie 

25 Oubangui 
50 Polynesia 

100 Polynesie 
100 Reunion 
150 Reunion 
200 Reunion 
300 Reunion 
350 Reunion 
50 St Pieme 

100 St Pierre 
100 Senegal 
200 Senegal 
300 Senegal 
50 Sudan Francis 

100 Sudan Francais 
200 Syne 
300 Syne 
500 Syne 
600 Syne 
800 Syne 
900 Syne 

1000 Syne 
100 Tchad 
200 Tchad 
300 Tchad 
400 Tchad 
500 Tchad 
25 TerTBS Australis 

100 Togo 
200 Togo 
300 Togo 
400 Togo 

1 5 -
4 0 -
9 0 -
21 — 
20 — 
50 — 
10 — 
20 — 
30 — 
5 0 -
100 — 
150-
175 — 
2 5 -
4 0 -
2 0 -
23 — 
50 — 
9 8 -
200 — 
60 — 
30 — 
9 0 -
200-
1 5 -
3 5 -
4 0 -
7 5 -
4 0 -
6 -
30 — 
150 — 
175-
200-
22 50 
2 5 -
9 0 -
160-
250-
700 — 
1250 
28 — 
62 — 
90 — 
210 — 
3 8 -
75 — 
200-
1 0 -
30 — 
50 — 
125 — 
25 — 
80 — 
22 — 
70 — 
200 — 
30 — 
70 — 
375 — 
23 — 
67 50 
125 — 
25 — 
75 — 
175 — 
400 — 
800 — 
1100 — 
30 — 
2 5 -

9 0 -
200-
400-
600-
3 0 -

100-
2 2 -

120-
250-
3 0 -
8 0 -
4 0 -

100-
250-
300-
680-
900-

1250-
1 5 -
4 8 -
9 0 -

100-
190-
7 5 -
1 4 -
2 3 -

500 Togo 
800 Togo 

1000 Togo 
100 Tunesië 
200 Tunesië 
300 Tunesië 
400 Tunesië 
100 Vietnam 
200 Vietnam 
300 Vietnam 
500 Vietnam 
800 Vietnam 

1000 Vietnam 
50Wallset(utuna 

100 Wallis et futuna 
100 Yemen 

85 
170 
350 
18 
46 
90 

150 
5 

10 
25 
50 

150 
250 

20 
100 
25 

DUITSUND EN KOLONIEN 

500 Duitsland nd DDR 12 75 
1000 Duitsland nd DDR 36 — 
2000 Duitsland ind DDR 106 — 
3000 Duitsland ind DDR 280 — 
4000 Duitsland ind DDR 750 — 
6000 Duitsland ind DDR 1000 — 
6000 Du Island ind DDR 1800 — 
7000 Duitsland ind DDR 3600 — 
8000 Duitsland ind DDR 5000 — 
9000 Du Island ind DDR 8000 — 

10000 Duitsland inci DDR 12500— 
200 Duitsland 1875/32 25 — 
300 Ind Bay/Wurt 60 — 
400 Ind Bay/Wurt 1 1 0 -
600 Ind Bay/Wurt 220 — 
100 INFLATION 1919/23 2 0 -
200 INFLATION 1919/23 60 -
300 INFLATION 1919/23 150 — 
100 Derde Reich 30 — 
200 Dercle Reich 90 — 
300 Derde Reich 110 — 
400 Derde Reich 150 — 
500 Deide Reich 200 — 
800 Dorde Reich 900 — 
100 Deide Reich bilder 

und Gedenkmarken 55 — 
200 Derde Reich bilder 

und Gedenkmarken 125 — 
200Duitsl vanaf 1945 7 50 
300 DuitsI vanaf 1945 15 — 
400 DuitsI vanaf 1945 25 — 
500 DuitsI vanaf 1945 35 — 

1000 DuitsI vanaf 1946 100 — 
1500 DuitsI vanaf 1945 150 — 
2000 DuitsI vanaf 1946 225 — 
3000 DuitsI vanaf 1946 460 — 

200 West DuitsI ab 45 10 — 
300 West DuitsI ab 45 22 — 
400 West DuitsI ab 46 37 50 
500 West DuitsI ab 45 44 — 
600 West DuitsI ab 45 8 5 -
800 West DuitsI ab 46 126 — 

1000 West DuitsI ab 45 2 0 0 -
1200 West DuitsI ab 46 3 2 5 -
1500 West DuitsI ab 45 600 — 

50 Oberschlesien 95 — 
60 Oberschlesien 260 — 
50 Memel 60 — 

100 Memel 260 — 
150 Memel 325 — 

50 Wurtemburg alt u neu 23 — 
100 Wurlemburg alt u neu 70 — 
150 Wurlemburg alt u neu 225 — 
50 Duitse kd 220 — 

100 Duitse kd 400 — 
50 Duitsland alt 

(Grochen/und Kreuzer) 75 — 
100 Duitse zone Fr 
125 Duitse zone Fr 
300 Bund ab 1949 
600 Bund ab 1949 
900 Bund ab 1949 

1000 Bund ab 1949 
100 West Berlin 
200 West Berlin 
300 West Berlin 
400 West Berlin 
500 West Berlin 
600 West Berlin 
700 West Berlin 
750 West Berlin 
600 Bund nur sonder/ 

Wohlf 
700 Bund nur sonder/ 

Woh» 
800 Bund nur sonder/ 

Wohlf 
900 Bund nur sonder/ 

Wohlf 
1000 Bund nur sonder/ 

Wohlf 
600 Bund/Berlin 

8 6 -
2 0 0 -
22 50 
75 

260 — 
4 7 5 -

15 — 
60 — 

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

1 0 0 -

nur sonder 125 — 
700 Bund/Berlin 

nur sonder 250 — 
800 Bund/Bedin 

nur sonder 350 — 
900 Bund/Berlin 

nur sonder 500 — 
1000 Bund/Beriin 

nur sonder 700 — 
1200 Bund/Berlin 

nur sonder 900 — 
200 BUND/Berlin 

nur Zuschlag 90 — 
300 BUND/Berlin 

nur Zuschlag 190 — 
200 Duitsland Provinz/stadt 70— 
300 Ab 1945 175 — 
350 Ab 1945 5 0 0 -
100 DDR 3 26 
200 DDR 6 50 

1000 DDR 5 6 -
1500 DDR 1 5 0 -

2 000 DDR 300 — 
1000 DDR nur sonder 86 — 
1500 DDR nursonder 175 — 
2000 DDR nur sonder 350 — 
100 Abstimmungsgebiete 50 — 
100 Bayern mit dr 

absch ed 55 — 
200 Bayem mit dr 

abschied 180 — 
250 Bayem mit dr 

abschied 325 — 
160 Böhmen & Mahren 33 50 
181 Böhmen und 

Mahren compl 285 — 
lOODanzig 65 — 
200 Danzig 175 — 
250 Danzig 450 — 
300 Danzig 1360 — 
100 Generalgouveme 

ment 75 — 
150 Generalgouverne

ment 260 — 
168 Compleet 600 — 
100 Saar 45 
160 Saar 70 — 
200 Saar 110 — 
300 Saar 320 — 
26 Duitse bezetting 

1914/18 27 50 

EUROPA 

200 Albanië 
300 Albanië 
400 Albanië 
500 Albanië 

1000 Albanié 
1200 Albanië 
100 Azoren 
200/Azoren 
300 Azoren 
360 /Azoren 
200 België 
300 België 
600 Belgiè 

1000 België 
1500 België 
2000 België 
100 Belgische kol 
600 Belgische kol 

1000 Belgische kol 
100 Bulganje 
200 Bulganje 
500 Bulganje 
800 Bulganje 

100O Bulganje 
1300 Bulganje 
1500 Bulganje 
2000 Bulganje 
200 Czechoslowakije 
300 Czechoslowakije 
600 Czechoslowakije 

1000 Czechoslowakije 
2000 Czechoslowakije 
2200 Czechoslowakije 
2600 Czechoslowakije 
100 Denemarken 
200 Denemarken 
300 Denemarken 
400 Denemai1(en 
600 Denemarken 
600 Denemartten 
700 Denemarken 
800 Denemarken 
900 Denemarken 

lOOO Denemarken 
1100 Denemarken 
1200 Denemarken 

76 Estland 

1 4 -
4 0 -
60 — 
9 0 -

360 — 
950 — 
8 0 -

2 6 0 -
5 0 0 -

1 0 0 0 -
7 — 

1 1 -
21 
7 5 -

2 2 5 -
7 5 0 -

6 -
45 — 

1 3 0 -
4 50 
6 60 

2 6 -
1 0 5 -
1 3 0 -
2 7 0 -
5 0 0 -

1 0 0 0 -
3 75 
560 

13 — 
4 3 -

3 0 0 -
400 — 
6 0 0 -

2 -
4 76 

1 1 -
2 9 -
46 — 

1 2 5 -
2 5 0 -
5 0 0 -
9 0 0 -

1 2 0 0 -
1 5 0 0 -
2 0 0 0 -
200 — 

100 Estland 3 0 0 -
100 Finland 4 — 
200 Finland 1 2 -
300 Finland 2 6 -
400 Finland 50 — 
500 Finland 70 — 
600 Finland 1 5 0 -
800 Finland 450 — 

100O Finland 1600 — 
lOOFiume 50 — 
200 Fiume 300 — 
100 Gnekenland 12 60 
200 Gnekenland 30 — 
500 Gnekenland 120 — 
800 Gnekenland 220 — 

1000 Gnekenland 390 — 
1200 Gnekenland 450 — 
1500 Gnekenland 1000 — 

50 Groenland 40 — 
100 Groenland 226 — 
150 Groenland 400 — 
200 Groenland 1600 — 
500 Honganje 10 — 

1000 Honganje 37 60 
2000 Honganje 150 — 
3000 Honganje 490 — 
3300 Honganje 850 — 
3500 Honganje 1000 — 
200 Italië 5 50 
300 Italië 1 0 -
500 Italië 24 — 

1000 Italië 7 5 -
2000 Italië 600 — 
2500 Italië 1000 — 
200 Italiaanse Kol 55 — 
800 Italiaanse Kd 400 — 

1000 Italiaanse Kd 800 — 
1500 Italiaanse Kd 1500 — 
2000 Ital aanse Kd 2 2 5 0 -
2600 Italiaanse Kd 3750 — 
3000 Italiaanse Kd 6 0 0 0 -

100 It Aegean Isl 120 — 
200 It Aegean Isl 400 — 
300 It Aegean Isl 900 — 
10 It loianlsl 2 3 -
50 It Entrea 80 — 

100 It Entrea 120 — 
50 It East Atnca 66 — 

100 It Libia 1 0 0 -
200 It Libia 3 0 0 -
100 It Somaliland 90 — 
200 It Somaliland 450 
10 It Castelrosso 17 50 
10 It Cirenaice 25 — 
20 I t Cirenaice 55 — 
40 It Cirenaice 150 — 
10 It Oreta 33 — 
10 It Oltregiube 50 — 
20 It Oltregiube 90 — 
10 It Tnpditane 20 — 
20 It Tnpditane 50 — 
60 It Tnoditane 125 — 
25 It Montenegra 25 — 
50 It Montenegra 100 — 

100 It Tnesteind ang/vg 50 — 
200 It Tnesteind ang/vg 150 — 
100 Iceland 
200 Iceland 
300 Iceland 
400 Iceland 
600 Iceland 
600 Iceland 
700 Iceland 
200 Joegoslavië 
300 Joegoslavië 
500 Joegoslavië 

1000 Joegoslavië 
1600 Joegoslavië 
2000 Joegoslavië 
2200 Joegoslavië 
2400 Joegoslavië 
2500 Joegoslavië 
2600 Joegoslavië 

100 Luxemburg 
200 Luxemburg 
300 Luxemburg 
500 Luxemburg 
600 Luxembuig 
700 Luxembuig 
900 Luxemburg 

1000 Luxemburg 
100 Liechtenstein 
200 Liechtenstein 
300 Liechtenstein 
400 Liechtenstein 
500 Liechtenstein 
600 Liechtenstein 
700 Liechtenstein 
800 Liechtenstein 

20 Madeira 
50 Nederland 

3 0 -
62 60 

1 7 0 -
3 7 5 -

1 1 0 0 -
1 4 5 0 -
2 0 0 0 -

1 9 -
8 5 -

2 8 0 -
9 0 0 -

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

950 
2 4 -
40 — 

1 3 0 -
2 0 0 -
3 0 0 -
7 5 0 -

1200-
46 — 

1 2 0 -
3 1 0 -
660 — 

1 0 0 0 -
1 4 0 0 -
2 0 0 0 -
3 0 0 0 -

2 6 -
0 76 

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

1000 Nederland 
llOONederiand 
1200 Nederland 
1300 Nederland 
1400 Nederland 
1500 Nederland 
1600 Nederland 
100 Ned Indie tot 1949 
300 Ned Indie tot 1949 
100 Nederland EDB 
100 Nederland FDC 
50 Nederland EDK 

100 Ned Kol geen Ind 
200 Ned Kol geen Ind 
300 Ned Kol geen Ind 
400 Ned Kol geen Ind 
500 Ned Kol geen Ind 
200 FDC s Ned Kd 
100 Noonivegen 
200 Noonvegen 
300 Noomvegen 
500 Noorwegen 
600 Noonvegen 
700 Noonvegen 
800 Noonwegen 
900 Noorwegen 

1000 Noonwegen 
1100 Noonvegen 
300 Oostennjk 
500 Oostennjk 
600 Oostennjk 

1000 Oostennjk 
1200 Oostennjk 
1500 Oostennjk 
2000 Oostennjk 
100 Portugal 
200 Portugal 
300 Portugal 
500 Portugal 

1000 Portugal 
1500 Portugal 
2000 Portugal 
1000 Portugese Kol 
2000 Portugese Kol 
4500 Portugese Kol 
5000 Portugese Kol 
6000 Portugese Kol 

200 Polen 
500 Polen 

1000 Polen 
2000 Polen 
2500 Polen 
200 Roemenie 
600 Roemenie 
700 Roemenie 

1000 Roemenie 
2000 Roemenie 
2500 Roemenie 
3000 Roemenie 

20 Blokken Roemenië 
500 Rusland 

1000 Rusland 
2000 Rusland 
3000 Rusland 
3200 Compl 188 

Suiv Sheet 
Rusland p j gebruikt 
1959 
1962 
1966/79 p j 
1980 
1981/91 PJ 
1992 
1991/92 postfnspj 
100 San Manno 
200 San Manno 
300 San Manno 
400 San Manno 
500 San Manno 
600 San Manno 
700 San Manno 
800 San Manno 

1000 San Manno 
100 Spanje 
300 Spanje 
600 Spanje 

1000 Spanje 
1600 Spanje 
1800 Spanje 
2000 Spanje 
200 Spaanse Kol 
300 Spaanse Kol 
600 Spaanse Kol 

260 
650 

1 4 -
27 50 
3 6 -
7 0 -
9 0 -

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

160 — 
2 0 0 -
1 5 0 -
1 0 0 -
2 0 -
4 5 -
9 0 -

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

4 -
1 0 -
2 3 -

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

lOOO-
14 — 
2 9 -
4 0 -

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

6 -
1 6 -
1950 
41 — 

2 5 0 -
6 0 0 -

10OO-
2 2 6 -
5 7 5 -

3600-
4400 — 
6500-

4 — 
1260 
5 5 -

2 7 0 -
6 0 0 -

5 -
12 60 
2 7 -
4 5 -

1 6 5 -
4 5 0 -
600 — 
75 — 
16 50 
5 1 -

2 5 0 -
4 2 5 -

7 5 0 -

3 5 -
3 6 -
3 5 -
48 — 
32 60 
40 — 
40 — 
10 — 
30 — 

1 4 0 -
3 0 0 -
6 0 0 -

1100 — 
1600 — 

8 — 
25 — 
47 50 

100 — 
400 — 
750 — 
9 5 0 -
22 60 
4 0 -
75 — 

300 Turkije 
600 Turkije 

1000 Turkije 
2000 Tudoje 
2600 Turkije 
3000 Turkije 
3600 Turkije 
lOOVaticaan 
200 Vaticaan 

9 -
15 — 
7 5 -

2 2 5 -
4 5 0 -
700 — 

1 6 7 5 -
2 0 -
5 0 -

700 Spaanse Kol 
1000 Spaanse Kol 
100 Turkije 
300 Turkije 
500 Turkije 

1000 Turkije 
2000 Tudoje 
2600 Turkije 
3000 Turkije 
3600 Turkije 
100 Vaticas 
200 Vaticas 
300 Vaticaan 
400 Vaticaan 
500 Vaticaan 
600 Vaticaan 
700 Vaticaan 
800 Vaticaan 
100 Zwitserland 
200 Zwitserland 
300 Zwitserland 
500 Zwitserland 
600 Zwitserland 
700 Zwitserland 
800 Zwitserland 

1000 Zwitserland 
1200 Zwitserland 
1400 Zwitserland 
160O Zwitserland 
1600 Zwitserland 
400 Zwitserland ab 1946 
600 Zwitserland ab 1946 
600 Zwitserland ab 1945 
300 Zwit nur sonder 
400 Zwit nur sonder 
100 Gen Amter und Ver 

waltung ohne UNO 
200 Gen Amter und Ver 

waltung ohne UNO 
200 Pro Patie/Juv 
300 Pro Patie/Juv 
400 Pro Patie/Juv 
150 Juventute 
200 Juventute 
225 Juventute 
100 ProPatie 
125ProPatie 
150 ProPatie 
100 Zweden 
200 Zweden 
300 Zweden 
400 Zweden 
600 Zweden 
600 Zweden 
800 Zweden 

1000 Zweden 
1200 Zweden 
1500 Zweden 
2000 Zweden 
2200 Zweden 
200 Zweden large pic 
300 Zweden large pic 
600 Zweden large pic 
600 Zweden large pic 
800 Zweden large pic 

REST VAN DE WERELD 

200 Afghanistan 
300 Afghanistan 
400 Afghanistan 
600 Afghanistan 
600 Afghanistan 
700 Afghanistan 
800 Afghanistan 
900 Afghanistan 

1000 Afghanistan 
1100 Afghanistan 
1200 Afghanistan 

110-
175-

3 -

1 1 0 -
200-
3 0 0 -
600-

1000-
2250-

5 50 
1 3 -
2 5 -
95-

109-
200-
270-
450-
850-

1 7 6 0 -
2200 — 
3100-
1 2 0 -
176-
220-
7 5 -

1 2 6 -

130-

375-
90-

200-
400-
65 

165-
220-
5 0 -
9 0 -

166-
4 -
7 -

16 -
26 -
3 8 -
62 -

136-
225-
320-
800-

1400-
1650-

3 0 -
6 0 -
9 6 -

200-
500-

100-
160-
290-
400-
600-
600-
760-

1000-
2800-
4400-
6000-

25AbuDhab only 150-
76 Abu Dhabi only 650 -
92 Abu Dhabi only 1000-

100 Abu Dhab incI uae 65 
200 /\bu Dhabi incI uae 300 
300 Abu Dhabi incI uae 1600 
325 Abu Dhabi incI uae 2200 
200 /Vbessinie (Eth opia) 90 
300 Abessinie (Ethiopia) 125 
400 Abesstnie (Ethiopia) 200 
600 Abessinie (Ethiopia) 350 
600 Abessinie (Ethiopia) 400 
700 Abess nie (Ethiopia) 500 
800 Abessinie (Ethiopia) 600 
900 Abess nie (Ethiopia) 700 

1000 Abessinie (Ethiopia) 1000 
100 Angola. 12 
200 Angola. 30 
300 /Vngda 135 
400 Angda 225 
600 Angola 400 
300 Argentinië 10 

BIJ AANKOOP BOVEN DE ƒ 100 — 5% KORTING 
Levering tegen rembours ƒ 14,— of vooruitbetaling ƒ 3 50 porto/verzendkosten Boven de ƒ 150 — geen portokosten 

Bestelling op girokaart is voldoende 
Ook abonnementen van de gehele wereld landen en motief leveren wij tegen concurrerende prijzen Een insteekboek van / 6 50 of de eerste ƒ5 — 

gratis bij aangaan van een of meerdere abonnementen Vraag inlichtingen 
Prijswijzigingen voorbehouden 

POSTZEGELHANDEL I. A. I. M. DE GRAAFF 
Roemer Visscherstraat 114, 3132 EV Vlaardingen - Telefoon (010)4340085 - Giro 1465772 
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OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. m, 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE ^ ^ ^ 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 te Enschede 
Tel. 053-33.55.00 (privé 053-32.13.17). Fax 053-34.10.94 

VEILING 129 
vindt plaats op 26/27 augustus a.s. in de bovenzalen van congrescentrum/ schouwburg 
ORPHEUS te Apeldoorn 

Uit ons aanbod van ca. 3300 kavels: 
* Buitenland: betere zegels, series en poststukken van vrijwel alle Europese landen. 

Met name Duitsland en Scandinavië 
Tevens Engelse gebieden en Israel. 

* Nederland: betere zegels w.o. Ie emissie, geplaat en mooie halfrondstempels w.o. 
superbe HELLEVOETSLUIS-A op 3b, verder betere zegels, postfrisse series en 
BRIEVENMATERIAAL met: schaarse tarieven 

zeldzame bestemmingen 
waarde-brieven 
expresse-brieven(stroken beschreven) 
pakket- en postbuskaarten 
oorlogspost vanaf ca. 1800 

Zéér interessant voor elke posthistorisch geïnteresseerde verzamelaar. 

* COLLECTIES, RESTANTEN, INSTEEKBOEKEN en DOZEN. 
Een zéér uitgebreid aanbod door de ontvangst van enkele zeer volumineuze en waarde
volle inzendingen. U vindt (vrijwel) komplete landenverzamelingen, voorraadboeken 
w.o. uitgebreid AUSTRALIË, dozen met zeer waardevolle inhoud enz. 
Ook worden ca. 300 kavels geheel zonder inzetprijs aangeboden tegen aannemelijk bod 
( zelfs bij kavels met door ons verwachte opbrengstprijzen tot ver boven de ƒ 1000,-). 

INTERESSE?? Op aanvraag ontvangt U gratis de catalogus met uitvoerige beschrijvingen 
van alle kavels. Telefoontje, fax of brief(kaart) is voldoende. 
Komende veiling: 4/5 november a.s. (datum 1 week vervroegd!). Inzenden mogelijk tot 
begin september. Het betere materiaal uit deze veiling is tijdens de FEPA post tentoon
stelling van 17/23 oktober in onze stand(nummer 4) in het Congresgebouw te Den Haag te 
bezichtigen. Voor deze veiling ontvingen wij een zeer uitgebreide collectie AUSTRALIË 
met alle £ 1 en £2 kangeroes gebruikt en ongebruikt inc. watermerkafwijkingen, dienst 
enz. Eveneens zal in deze veiling een handelsvoorraad aangeboden worden in opdracht 
van, en volgens de verkoopvoorwaarden van de BELASTINGDIENST. 

DE O.P.V. REEDS 24 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND!! 
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Zeestraat 82, 
's-Gravenhage 

7/8. Logische 
rustplaats 
De landelijke en lokale over
heid zijn wettelijk verplicht om 
de schriftelijke neerslag van 
hun handelen te bewaren. De 
rechten en plichten van de 
burgers en van de overheid 
zijn daarmee vastgelegd en 
het is uw democratisch recht 
de overheid te controleren. 
Daarom is er een Wet Open
baarheid Bestuur voor infor
matie uit archiefmateriaal uit 
de recente periode en daar
om zijn er gratis toegankelijke 
openbare archiefbewaar
plaatsen voor het oudere ma
teriaal. Ook de filatelist 'die 
meer wil weten', kan gewoon 
in de archieven terecht. 

Om te weten waar u bepaald 
archiefmateriaal kunt vinden, 
is enige kennis van de ar
chiefvormende instellingen 
onontbeerlijk. Bij deze instel
lingen treft u de archiefstuk
ken aan die 'naar hun aard 
bestemd zijn om er te berus
ten'. Wanneer bijvoorbeeld de 
Nederlandse Bond van Filate
listen-Verenigingen een brief 
stuurt naar de PTT, dan gaat 

de verzonden brief (expeditie) 
in het archief van de PTT en 
een doorslag of kopie ervan 
(minuut) in het archief van de 
Bond. Naar hun aard zijn 
deze stukken bestemd om te 
berusten in die archieven. Er 
zijn dus twee vindplaatsen 
voor dezelfde informatie. Dit 
is bij onderzoek een belang
rijk gegeven, wanneer u zich 
realiseert dat in de loop van 
de tijd ergens archiefmateri
aal verloren kan gaan. Wan
neer u, gewapend met de 
kennis van de instellingen en 
hun werkterreinen, nadenkt 
over de vindplaats van een 
archiefstuk, dan komt u in 
principe op de juiste plaats 
uit. Maar het wordt natuurlijk 
een stuk ingewikkelder, wan
neer afdelingen of taken van 
instellingen worden afge
splitst, gepnvatiseerd of wan
neer uit tijdelijk gebruiksge
mak archiefstukken worden 
uitgeleend. Een tijdelijke uitle
ning kan soms lang duren en 
na verloop van tijd ontstaat er 
voor een onderzoeker een 
doolhof van mogelijke vind
plaatsen. 

Zo is een gedeelte van het 
zogenoemde Muntarchief ze
venentwintig jaar uit logeren 

Het gebouw van 's Rijks Munt aan de Oudegracht te Utrecht in de tweede helft van 
de negentiende eeuw Fotograaf onbekend 

(collectie Het Nederlands Muntmuseum, Utrecht) 

ó>' 

i "f 

L.LA trx / f v , , '^ <-> 

7 'H. ii-K.^^ 

11 
Fragment uit de minuut van een bnef van de voorzitter van het Munt-College dr A 
Vrolik aan de minister van Financien over het toezicht op de fabncage van postze 
gels, 1851 (archief 's Rijks Munt, inv nr 298) 

geweest in ons museum. Op 
het moment dat ik dit schrijf, 
staan bij onze afdeling Post-
waarden twaalf archiefdozen 
gereed om opgehaald te wor
den. Het archiefmatenaal 
gaat weer terug naar zijn logi
sche rustplaats: eerst naar 
het Museum van 's Rijks 
Munt en daarna eventueel 
naar het Algemeen Rijksar
chief. Sinds 1 juli jl. is de 
(Rijks) Munt namelijk een pri
vate onderneming. Dat was 
ook het geval toen deze in
stelling zich bezighield met de 

vervaardiging van de postze
gelemissies van 1852 en 
1864. En dat laatste is dan 
weer de achtergrond van het 
feit, dat een deel van het ar
chief van het Munt-College 
over de periode 1851 -1901 in 
het PTT Museum verbleef. 
De leden van het Munt-Golle 
ge hadden een adviserende 
en controlerende taak ten op 
ziehte van de Munt enerzijds 
en de Rijksoverheid ander
zijds. De archieven van het 
Munt-College en van 's Rijks 
Munt bevinden zich in de klui 

Museum ook in valcantie actief 
In de zomervakantieperiode (nog tot en met 4 september a s) is er 
een groot aantal activiteiten in het PTT Museum. 

• Kinderen van acht tot en met twaalf jaar kunnen een nieuwe puz-
zeltocht door het museum maken Aan deze speurtocht kunnen ze 
thuis ook nog plezier beieven, want van de plaatjes kan een bne-
venbus-kijkdoos worden gemaakt. 

• Nog tot en met 28 augustus kan de bezoeker komen kijken naar 'In 
de lucht uit de lucht'; een tentoonstelling over legale zenders, pi
raten en de etherbewakers. 

• Tot en met 23 oktober is er de mini-expositie 'Help, hoe los ik dit 
op' ' , waarin aandacht voor het ontwerpproces van de kinderpost
zegel 1984 van Joost Swarte. 

• Ook wetenschapstheater Pandemonia treedt weer op. Op 16 en 18 
augustus voert het theatergezelschap de voorstelling 'Te paard, te 
lucht, te gek' op. Op 21 augustus kan de bezoeker komen kijken 
naar de zingende Nachtegaal. 

• Zoals in iedere vakantie het geval is zullen ook deze keer weer de
monstraties worden gegeven en films worden gedraaid. 
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Fragment uit een lijst van geleverde poststempels, laatste kwart negentiende eeuw 
(arctiief 's Rijks Munt, inv. nr. 300). 

zen van de Rijks Munt te Ut
recht. 

De stukken betreffende de 
postzegel en poststempelfa
briek werden in 1967 aan het 
toenmalige Postmuseum uit
geleend om ze te kunnen be
studeren in samenhang met 
het originele postwaardenma
teriaal. U moet daarbij denken 
aan de notulen van de verga
deringen van het MuntColle
ge over de periode 1851 1876 
voor zover deze de vervaardi
ging van postzegels, post en 
zegelstempels door de Munt 

voor de Nederlandse Posterij
en aangaan. Ook de bij het 
college ingekomen brieven en 
de minuten van de uitgegane 
brieven over de vervaardiging 
van postzegels (18511901), 
afdrukken van de door de 
Munt aan de Posterijen gele
verde poststempels (1879
1901), stukken betreffende de 
benoeming van V.J. van Hins
bergh tot graveur bij de post
stempelfabriek (1865) en re
keningen voor leveranties en 
werklonen ten laste van de 
poststempelfabriek (1865
1901) maken deel uit van het 

Collectie van frater Regis dankbaar 
door PTTMuseum aanvaard 
Op 16 juni jongstleden werd in 
het Nederlandse PTTMuseum 
de collectie 'Vogels op postze
gels' overhandigd. Deze verza
meling, bestaande uit 46 al
bums met meer dan 20.000 fi
latelistische objecten en een bi
bliotheek, werd gedurende der
tig jaar bijeen gebracht op Cu
ragao door frater Regis van 
Kerkoerle. Op de foto overhan
digt frater Regis (links) een al
bum aan de heren drs A.W. van 
Ommeren, voorzitter van het 
bestuur van de Stichting Het 
Nederlandse PTT Museum 
(rechts) en drs B. Koevoets, 
directeur van het museum 
(midden) 
Foto: P. Goudswaard 

archief. Kortom, dit uiterst be
langrijke materiaal met feiten 
over de vroegste periode in 
ons gezamenlijke interesse
gebied heeft weer zijn logi
sche rustplaats teruggevon
den. Binnenkort is het archief 
tijdens werkdagen tussen 
10.0016.00 uur in te zien aan 
de Leidscheweg 90 te 

Utrecht. In combinatie met 
een bezoek aan Het Neder
lands Muntmuseum van harte 
aanbevolen! 
Charles Boissevain 

Charles Boissevain is conservator 
filatelistische verzamelingen van 
het Nederlandse PTT Museum in 
Den Haag. 

Handboeken, studies 
en catalogi 
Ter gelegenheid van het vijfen
wintigjarig bestaan van de Studie
groep Postmechanisatie werd op 4 
uni j l . een boek uitgegeven, waar
n de moeilijke materie van de Rot
erdamse matrixcode op duidelijke 
in boeiende wijze wordt uiteenge
et. Deze publikatie, De Rotter
damse plaatsnaamcode, is num
ner zes in de reeks van uitgaven 
tie de studiegroep tot nu toe sa
nensteide. 
3e matrixcode, die in vier 'blok
;en' van zwarte strepen links van 
Ie afstempeling op de brief werd 
jeplaatst, was nodig voor de me
:hanische briefpostsortering in 
Rotterdam in de periode van mei 
962 tot mei 1981. In deze twintig 
aar werd het systeem van code
en enkele malen gewijzigd. Er ko
len ook diverse soorten afwijkin
en voor. Over de vroegste proef
eriode is bovendien nog niet alles 
ekend. 
)e auteur, die zich al vijfentwintig 
lar met deze materie bezig houdt, 
eeft de geschiedenis van de Rot
rdamse matrixcode in zijn publi

atie in een bredere context ge
laatst; niet alleen de code zelf, 
laar ook de ontwikkelingen op 
et gebied van de mechanische 
ostale verwerking van briefpost 
owel tijdens als voorafgaand aan 
e genoemde periode  worden 
p systematische en overzichte

lijke manier behandeld. Ook het 
samengaan van de matrixcode en 
Transormatekens komt uiteinde
lijk nog even ter sprake. Een laat
ste hoofdstuk is gewijd aan de gi
rocode. 
Gespecialiseerde verzamelaars 
kunnen aan deze publikatie hun 
hart ophalen en voor een begin
nend verzamelaar of belangstel
lende gaat er een onbekende we
reld open. De vele tabellen die uit

llllll 

Twee voorbeelden van de zogenoemde 
matnxcode in de vlaggen van Neder
landse macfiinestempels 

eindelijk leiden tot een goed han
teerbare systematiek  iets waar
over in de studiegroep lang is ge
debatteerd  zien er erg indruk
wekkend uit, maar met enig door

zettingsvermogen kan men zich 
na bestudering van deze publika
tie een 'kenner' noemen. 
De Rotterdamse plaatsnaamcode als 
onderdeel van de postmechanisatie in 
Nederland door W.G. van der Kooi], uit
gave nummer 6 van de Studiegroep 
voor Postmechanisatie UV Nederland; 
135 pp., geïll. (129 afbeeldingen en 17 
overzichten); formaat A4; oplage: 100 
stuks. Bestelling is zolang de voorraad 
strekt mogelijk door overmaking van 
f 30. (inclusief verzendkosten) op giro
nummer 1726913 t.n.v. de penning
meester van de Studiegroep voor Post
mechanisatie te Haaksbergen. 

Het publiek weet de weg naar het 
Nederlands PTTmuseum te vin
den. Uit het Jaarverslag 1993 dat 
onlangs verscheen, blijkt dat de 
extra aandacht die werd besteed 
aan externe presentaties en acti
viteiten veel personen  voor het 
eerst  naar de Zeestraat lokte. 
Door deelneming aan een aantal 
manifestaties 'buiten de deur' 
werd het publiek op effectieve wij
ze geïnformeerd over het aanbod 
van het museum. 
Het groepsbezoek groeit; voor het 
begeleiden daarvan zijn tien free
lancers in dienst die een interne 
opleiding krijgen. Ook in het ont
wikkelen van schriftelijk begeleii
dingsmateriaal werd de nodige 
energie gestoken. Mede door het 
groeiend aandeel van het groeps

Jaarverslag 1993 van de stichting Het 
Nederlandse PTT Museum; 62 pp. (ge
il!.); formaat A5. Inlichtingen over het 
jaarverslag: Het Nederlandse PTT Mu
seum, Zeestraat 82, 2518 AD 'sGra
venhage, telefoon 0703307500. 

bezoek steeg het bezoekersaantal 
in 1993 met tien procent ten op
zichte van 1992 tot een kleine zes
tigduizend mensen. Een grote 
trekker was de tentoonstelling Rei
zen per diligence, waarvoor zelfs 
de Koninklijke Postwagen van 
PTT Post 's ochtends door Den 
Haag reed. 
In 1993 kregen de verbouwings
plannen definitief gestalte zodat 6 
december van dit jaar met de feite
lijke uitvoering kon worden begon
nen. Uit het jaarverslag 1993 
spreekt optimisme en enthousias
me; dat belooft dus wat voor de 
komende jaren. 

(NK) 
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Nieuwe 
postzegelboekjes 
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Nederland 
Nieuwe boekjesteksten 
Op 14 juni gaf PTT Post de 
twee bestaande automaat
boekjes nummer 43 (vijfmaal 
80 cent) en nummer 47 (vijf
maal 70 en vijfmaal 10 cent) 
met een nieuwe tekst uit. De 
tekst in de boekjes, uitgevoerd 
in de kleur oranje, luidt: Voor 
vragen over al uw postzaken, 
bel PTT Post Klantensen/ice 
060417 (gratis). De kleur van 
de kaft van boekje 43d is rood, 
die van 47b groen. 
De boekjes zijn nog vervaar
digd op de 'oude' boekjesma
chine bij Joh. Enschedé. In 
oktober begint men hier overi
gens met de installatie van 
een nieuwe boekjesmachine. 
Die zal vermoedelijk in janan 
1995 operationeel zijn. Met 
deze machine heeft men 
straks aanzienlijk meer moge
lijkheden. Zo kunnen er boek
jes in veel formaten en met 
meerkleurige kaften vervaar
digd worden. Enschedé ncht 
zich hiermee vooral op de 
buitenlandse markt, maar het 
is niet uitgesloten dat ook 
PTT Post straks met geheel 
vernieuwde boekjes komt. 

Nieuwe uitgiften 
Australië 
Herdruk Moerasgebieden 
Het in 1992 verschenen Aus
tralische automaatboekje van 
$ 2. (motief moerasgetjie
den) verscheen in maart van 
dit jaar in een gewijzigde her
druk: de tanding veranderde 
van 14y2 naar 14 en op de ze
gelrand staan twee koala's. 

Opdruk 
Ter gelegenheid van de in 
Brisbane gehouden Queens
land Stamp and Coin Show 
(11 tot en met 13 juni jl.) ver
scheen het automaatboekje 
van $ 2. met een tentoonstel
lingsopdruk op de kaft. 

Brazilië 
46e Boekenbeurs Frankfurt 
Tijdens de dit najaar te hou
den Frankfurter Buchmesse 
zal de deelname van Brazilië 
centraal staan. De postdienst 
van Brazilië zag hierin aanlei
ding om op 27 mei een mini
velletje uit te geven. De waar
de van de postzegel in het vel
letje IS die van het eerste inter

nationale tarief. Het velletje 
meet 100 bij 70 mm en heeft 
het aanzien van een collage 
van moderne technologieën. 
Een aantal velletjes is ook uit
gegeven in een postzegel
boekje. De prijs van het boek
je bedroeg in mei 80 c, plus 
de waarde van het velletje. 
De al jarenlang aanhoudende 
inflatie in dit land zorgt voor 
maandelijkse(!) aanpassin
gen van prijzen en waarden. 

Canada 
Bescherming fauna 
Voor het tiende achtereenvol
gende jaar verscheen in Ca
nada een boekje met een ze
gel, waarvan de opbrengst 
bestemd is voor het behoud 
van de dieren in hun natuur
lijke omgeving. Het is geen 
postzegel, maar een op het 
postkantoor verkrijgbare ze
gel voor een jachtvergunning. 
De boekjes met één zegel 
prijs $ 8.50  zijn speciaal be
stemd voor verzamelaars. De 
uitgiftedatum was 1 augustus. 
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De geschilderde gans op de voorzijde 
van het Canadese Wildlifeboekje is de
zelfde als die op de zegel 

Denemarken 
Trams 
Gedurende een periode van 
meer dan honderd jaar was 
de tram voor veel Denen een 
vertrouwd vervoermiddel. De 
eerste paardetram reed in 
Kopenhagen in 1863. Het 
Deense tramtijdperk beleefde 
ook zijn eind in de hoofdstad: 
op22apnl 1972 reed lijn 5 
voor het laatst naar de remi
se. In Ärhus en Odense wa
ren de trams al eerder uit het 
straatbeeld verdwenen. 
Een serie van vier postze
gels, verschenen op 9 juni, 
schenkt aandacht aan dit 
stukje Deense nostalgie. De 
zegel van 3.75 k., met als af

beelding een tramwagen uit 
Kopenhagen, is ook in een 
postzegelboekje verkrijgbaar. 
Dit boekje met als inhoud tien 
zegels heeft nummer S72. 

Een Scandia motorwagen op de Vinde
brogade bi] Christiansborg te Kopenha
gen, het IS dit model dat op de Deense 
postzegel van 3 75 k is afgebeeld 

Duitsland 
Postzegelboekjes met Euro
pazegels 
De Duitse Postdiensts\aa\ 
nieuwe paden in. Op een en
kele uitzondenng na (Olympi
adezegels 1972) kende dit 
land tot dusver alleen postze
gelboekjes met permanente 
zegels, die vrijwel uitsluitend 
met behulp van automaten 
werden verstrekt. 
Inmiddels is nu het eerste 
boekje met bijzondere zegels 
verschenen. Tien Europaze
gels van 100 pfennig zijn 
sinds 16 juni verkrijgbaar in 
een postzegelboekje: twee 
strips van vijf zegels zijn met 
de velrand in het kaftje ge
plakt. Men is tot het uitgeven 
van deze boekjes overge
gaan door de aanhoudende 
vraag van metverzamelaars 
naar 100pfennigzegels zon
der toeslag. 
Er is geen oplagecijfer be
kendgemaakt. Wel is meege
deeld dat er nog meer van 
deze boekjes zullen verschij
nen. De boekjes zijn uitslui
tend aan de loketten verkrijg
baar. De automaten blijven 
de bekende boekjes van 2 en 
3 mark leveren. 

De felrood gekleurde kaft van het Duit
se Europaboekje vermeldt aan de 
voorzijde de inhoud en de prijs, de ach
terzijde wijst hoeveel Spaß een abon
nement op Duitse postzegels kan ople
veren 

Deel van de inhoud van het Duitse 
boekje met Europazegels 

Faeröer 
Schaapshonden 
Sinds zich mensen vestigden 
op de Faeróer wordt voor het 
bijeenhouden van de scha
pen en het bewaken van de 
kudden gebruik gemaakt van 
honden. De boeren houden 
nog steeds vast aan oude tra
dities. Zo worden de schapen 
tweemaal per jaar naar de 
schaapskooi gedreven: in de 
lente voor het scheren en het 
merken van de lammetjes, en 
in de herfst voor de slacht. 
Twee op 6 juni uitgegeven 
postzegels van 400 ö tonen 
afbeeldingen van de typische 
schaapshonden van deze ei
landen. De postzegels zijn 
ook in boekjes verkrijgbaar. 
De inhoud ervan bestaat uit 
driemaal de twee zegels, zo
dat de prijs van een boekje op 
24 k. komt. 

Voorzijde van het achtste postzegel
boekje van de Faeroer 

Frankrijk 
Nieuwe kaft 
In juli verscheen in Frankrijk 
een nieuwe uitvoering van he 
boekje met tien zelfklevende 

le i I mbre* » vBiWiiB rw' 
maneoieïOiivalabl*« audi« que 
ïOIISvolijBonOeïlafti po^Mt« 
letKB d« ÏO fliammet ocm a 
FRANCE iesDOMtOM !■ CEE 
1 AUTRICHE Ie LIECHTENSIElNel 
ia SUISSE 

M 
Sä 

il 
P 

LA POSTE .^m 

■ 10 TIMBRES POSTE H 

1 VAUDITÉ PERMANENTE 1 

AUTOCOLLANTS H 

Kaftje van het nieuwe Franse boekje, 
ze komen pas aan de loketten wannei 
de oude uitvoenng uitverkocht is 
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zegels zonder waarde-aan
duiding. De kafttekst is wat 
anders en bevat een tekst die 
aangeeft hoe de zegels het 
gemakkelijkst kunnen worden 
uitgenomen. De rangschik
king van de inhoud is ver
moedelijk hetzelfde gebleven. 

Timbre fictif 
Kortgeleden doken boekjes 
met zelfklevende fantasieze
gels op, die vorig jaar bij de 
postzegeldrukkerij te Péri-
gieux gebruikt werden bij het 
beproeven van nieuwe auto
maten voor boekjes met zelf
klevende zegels. Het boekje 
(met een onbedrukte kaft) be
vat twee strips van vijf van 
deze zegels. Het zegelbeeld 
is roodgekleurd, in dne drie
hoeken verdeeld en bevat de 
tekst timbre fictif. 

Groot-Brittannië 
Nieuwe automaatboekjes 
De nummers drie van de hui
dige series Bntse automaat
boekjes verschenen op 6 juni: 
50 p. ('Golden Cross, Lon
don') en £ 1.- ('Winston Chur
chill'). 

Noord-lerland 
Een grootformaatboekje met 
het thema 'Noord-lerland' 
completeert de serie postze
gelboekjes, die aandacht 
schenkt aan de verschillende 
delen van het Verenigd Ko
ninkrijk. Eerder verschenen 
Scottish Connection (1989), 
London Life (1990) en 'Wales' 
;i992). 
Het op 26 juli verschenen 
Doekje belicht nogal wat as
pecten van de provincie 
sloord-lerland. Aandacht is er 
ijvoorbeeld voor beroemde 

)ersonen, zoals de toneel-
chrijver Brian Priel, de atlete 
i/lary Peters en de voetballers 
eorge Best en Pat Jen-

lings. Maar het rijkelijk geil-
jstreerde boekje toont ook 
ie bekende Giant's Cause-
vay (een formatie van tien-
luizenden basaltzuilen), ter-
\i\i\ de tekst dieper ingaat op 
Ie geschiedenis van Noord-
srland, zijn inwoners en zijn 
idustrie. 
iet boekje bevat vier zegel-
elletjes met in totaal 22 ze-
els en twee briefkaarten, 
ién daarvan heeft een inge
rukte waardezegel van 35 p. 
3en zegel uit 1981), waarop 
e Giant's Causeway is afge-
eeld. De prijs van het com-
lete boekje bedraagt £ 6.04. 
1 het boekje vinden we zo-
rel Britse als regionale per-
lanente postzegels. Ook be
at het een velletje met vier 
egels van 30 p. ter gelegen-
eid van het zilveren jubileum 
an de inhuldiging van de 
rins van Wales. 

De vier zegelvelletjes in het nieuwe Britse grootformaatboekje Northern Ireland 

Boel(jes met reclame 
Er doen geruchten de ronde 
dat er volgende jaar een groot 
aantal Engelse boekjes zal 
verschijnen. Boekjes met de
zelfde inhoud weliswaar, 
maar met een grote verschei
denheid aan formaten en ad
vertenties. 
In juli kregen we daarvan al 
een voorschotje. Van juli tot 
en met september kunnen in 
de winkels van W.H. Smith 
postzegelboekjes worden ge
kocht met tien 1st Class-ze-
gels. Er zijn twee versies: een 
Luc/cy-boekje (dat als prijs 
een gratis vlieger in de win
kels van W.H. Smith oplevert) 
en de tegenhanger daarvan: 
een Better Lucl< Next Time-
boekje. Hoe verzinnen ze het! 
Op 27 juli verscheen er een 
boekje met vier 1st Class-ze-
gels. Het boekje bevat recla
me voor de Bank of England. 

Boel<je luclitpostzegels 
Op 9 augustus begon de Ro
yal Mail met een drie maan
den durende proef met een 
nieuwe luchtpostzegel van 
60 p., bestemd voor luchtpost 
van 10 tot 20 gram buiten Eu
ropa. Tot nu toe moesten 
klanten voor dit gangbare ta
rief steeds lagere waarden 
bijplakken. 
De nieuwe permanente zegel 
is verkrijgbaar in postzegel
boekjes. In het boekje zitten 
vier van deze zegels, alsme
de vier luchtpoststrookjes. 

Israël 
Keep in touch 
Op 18 april verscheen een Is
raëlisch boekje met tien ze
gels zonder waarde-aandui
ding Keep in touch. De prijs 
van het boekje is NIS 8.50. 

Italië 
Post- en muntenmuseum 
Het Italiaanse postmuseum 
en muntenmuseum staan 
centraal in een nog dit jaar te 
verschijnen postzegelboekje 
van 5000 I. dat vier postze
gels (600, 600, 600 en 
3200 I.) bevat. 

Japan 
Dinosauriërs 
In het Japanse district Katsu-
yama verschenen in 1991 
acht boekjes met op de kaf
ten afbeeldingen van dino
sauriërs. Het district kan bo
gen op een aantal vindplaat
sen van deze voorhistorische 
dieren. 
In 1993 volgden boekje 9 en 
10. Kortgeleden doken boekje 
11 en 12 op. De inhoud van 
de boekjes bestaat uit tien ze
gels (motief bloemen) van 
62 y., hetgeen betekent dat ze 
vermoedelijk nog vóór 24 ja
nuari zijn verschenen, want op 
die datum werd het brieftanef 
verhoogd van 62 naar 80 y. 

Korea (Zuid) 
Phila Korea 1994 
In januari besteedde de Zuid-
koreaanse post al aandacht 
aan het UPU-congres (van 22 
augustus tot en met 14 sep
tember in Seoul) door een 
speciaal postzegelboekje uit 
te geven. Op 13 juni ver
scheen er weer een boekje, 
ditmaal ter gelegenheid van 
de internationale postzegel
tentoonstelling Phila Korea 
1994, die van 16 augustus tot 
en met 25 augustus in de 
Zuidkoreaanse hoofdstad zal 
worden gehouden. 
Over het eerste boekje 
schreef ik al in het meinum
mer van 'Philatelie'. Het twee

de boekje bevat tien postze
gels van 910 won. Een duur 
boekje: 910 won is het tarief 
voor een binnenlandse aan
getekende bnef! 
Alweer heeft de zegelrand 
een vijftal tekstvarianten, net 
als bij het in januari versche
nen boekje met zegels van 
300 won. Ook dat was trou
wens een met zo gangbare 
postwaarde: die voor brief
kaarten naar het buitenland, 
categorie 3 (West-Europa, 
Verenigde Staten, Canada, 
Australië en Zuid- en West-
Azië). Dat menige verzame
laar de tekstvarianten van het 
nieuwe boekje laat voor wat 
ze zijn, lijkt me gezien de 
hoge waarde niet onverstan
dig. 

Korea (Noord) 
Boeltjes uit 1993 
Noord-Korea gaf tot nu toe ei
genlijk nog maar één boekje 
uit: het werd in 1982 in een 
kleine oplage (1.500 stuks) 
uitgegeven ter gelegenheid 
van het huwelijk van Charles 
en Diana. 
Inmiddels is duidelijk dat er 
vorig jaar diverse boekjes ver
schenen zijn. 
Op 27 juli verscheen een 
boekje ter viering van de 
veertigste verjaardag van de 
oven/vinning in de vrijheids
oorlog. De inhoud bestaat uit 
zeven zegels van 10,10 en 
40 ch. 
Op 15 oktober volgden vijf 
boekjes met orchideeën: vijf
maal 10, 20, 30, 40 en 50 ch. 
Tenslotte gaf men ook nog 
(eind 1993 of begin 1994) vijf 
boekjes uit ter gelegenheid 
van het jaar van de hond. 
Ook weer met de waarden 
van 10, 20, 30, 40 en 50 ch. 
Dit keer is er ook één zegel 
op de voorzijde van het kaftje 
geplakt. 

Stampcard 
De vorig jaar uitgegeven 
Stampcard met vijf zegels 
van 1.50 is onlangs voorzien 
van opdrukken. De zegels 
hebben nu een waarde van 
1.60. 

Madeira 
Kunstnijverheid 
Vier postzegels waarop 
kunstnijverheidsprodukten 
zijn afgebeeld zitten in een op 
5 mei op Madeira uitgegeven 
postzegelboekje. De vier ze
gels van 45, 75,100 en 
140 e. zorgen samen voor 
een nominale waarde van 
360 e. De melding uit het vori
ge nummer (wapen Madeira) 
komt te vervallen. 

Meer boekjesnieuws in 
het septembernummer 
van Philatelie 
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Bondsadressen 
Bondsbureau 
Zeelantlaan 11,3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-894290 Fax 030-800128 

Erevoorzitter 
J G Balkestein, St Willibrorduslaan 1 
5591 BG Heeze 
Telefoon 04907-63032 

Voorzitter 
P F A van de Loo, Bergweg 43 
1217 SB Hilversum 
Telefoon 035-245169 

Vice-voorzitler en FIP/FEPA-zaken 
J Voskuil Distelvlinderberm 22 
3994 WC Houten 
Telefoon 03403-52347 

Secretaris en samenstelling 
Bondspagina 
H WM Hopman, Haringvliet 23 
2401 DD Alpfien aan den Ryn 
Telefoon 01720-44826 

Penningmeester 
Mevr C E Weeber-Kortekaas 
Timorstraat27, 2612 EH Delft 
Telefoon 015-131623 
Giro 1078391 ten name van 
penningmeester NBFV Delft 

Regio- en Jeugdzaken 
C Loch J van EyckgrachtlOl 
5645 TH Eindhoven 
Telefoon 040-119654 

Evenementen (wnd) 
C Loch.J van Eyckgracht 191 
5645 TH Eindhoven 
Telefoon 040-119654 

Filatelistische vorming 
J Spijker. Verdistraat 133 
2324 KC Leiden 
Telefoon 071-761720 

Juryzaken 
C B van Nugteren Westerzicht 620 
4385BWVIissingen 
Telefoon 01184-63711 

Publikaties en documentatie 
R H l\/l Faust Rijksweg N57 
6162 AC Geleen 
Telefoon 046-743076 

Pers- en publiciteit 
P Braun, Churchilllaan leS" 
1078 DW Amsterdam 
Telefoon 020-6795077 

Commissaris Algemene Zaken 
Mevr H M Feikema-Groosjohan 
Saksen Weimarlaan 65 
4818 LB Breda 
Telefoon 076-142787 

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

Bondbibliotheek 
Hoofdstraat 1 3741 AC Baarn 
Telefoon 02154-12526 
Bondsbibliottiecaris 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 ZR Leiden, telefoon 071-134424 

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

Bondskeuringsdienst 
Hoofd H W van der Vlist 
Schoolkade 31,1566 KV Assendelft 
Keurzendingen uitsluitend aange
tekend naar de secretaris 
A W A Steegh Postbus 220 
1180 AE Amstelveen telefoon 
023-336458 (na 20 00 uur) 

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

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

NVPH en Nederlandse Bond 
stellen 'Rietveld Trofee' In 
1. Om de beoefening van de 
traditionele filatelie in Neder
land te bevorderen is door de 
Nederlandse Vereniging van 
Postzegel-Handelaren 
(NVPH) in samenwerking met 
de Nederlandse Bond van Fi
latelisten-Verenigingen 
(NBFV) een bijzondere prijs 
ingesteld voor een inzending 
naar een, door de NBFV ge
organiseerde tentoonstelling 
in de wedstrijdklasse. 
De prijs wordt toegekend aan 
de inzending die, naar het 
oordeel van een speciaal 
daartoe gevormde jury, op de 
best denkbare wijze, een 
goed inzicht geeft in de traditi
onele filatelie. 
Hoewel het keuzegebied voor 
het toekennen van de prijs 
zich in hoofdzaak zal beper
ken tot het verzamelgebied 
'Nederland en zijn Overzeese 
gebiedsdelen', kan evenwel 
elke andere inzending, die tot 
de traditionele filatelie kan 
worden gerekend, voor de 
toekenning van de prijs in 
aanmerking komen. 

2. De genoemde, speciale 
jury wordt gevormd door twee 
vertegenwoordigers van de 
NVPH en één van de NBFV. 
De juryleden mogen evenwel 
geen lid zijn van het bestuur 
van de genoemde verenigin
gen. Uit de drie juryleden 
wordt door de NVPH een 
voorzitter benoemd. 

3. De genoemde jury stelt jaar
lijks een voordracht op aan de 
hand van de beoordelingen tij
dens de gedurende dat jaar 
gehouden wedstrijdtentoon
stellingen in categorie 1 en ca
tegorie 2. Deze voordracht 
wordt vóór 1 april van het 
daaropvolgende jaar aan het 
bestuur van de NVPH aange
boden. Een afschrift van de 
voordracht wordt gezonden 
aan het bestuur van de NBFV. 
In gemeen overleg wordt daar
op de datum van de uitreiking 
van de prijs bepaald. 

4. De voordracht van de jury 
kan uit meerdere kandidaten 

bestaan, die in volgorde van 
de voorkeur van de jury wor
den vermeld. 
Het bestuur van de NVPH zal 
in overleg met de voorzitter 
van de NBFV dan een beslis
sing nemen. De voorzitter van 
de NBFV kan zich zonodig 
door deskundigen laten bij
staan. 

5. Indien de jury van mening 
is dat er in een bepaald jaar 
onvoldoende, volgens de on
der punt 6 genoemde criteria, 
gekwalificeerde verzamelin
gen zijn tentoongesteld, kan 
zij besluiten in dat jaar geen 
prijs toe te kennen. 

6. De criteria op grond waar
van de jury tot een oordeel 
komt zijn: 

a. de periode van de inzen
ding moet in beginsel vóór 
1950 liggen 

b. de compleetheid van het 
terrein of het gebied van in
zending 

c. de originaliteit van de in
zending 

d. de kwaliteit van het getoon
de materiaal 

e. de relatieve zeldzaamheid 
van het materiaal 

7. De winnaar moet de Ne
derlandse nationaliteit bezit
ten. Hij is verplicht persoonlijk 
aanwezig te zijn om de prijs in 
ontvangst te nemen. 

8. De 'Simon Rietveld Trofee' 
bestaat uit een wisselbeker en 

een geldprijs in waardebon
nen ten bedrage van in totaal 1 
2.500.-. De wisselbeker die 
als prijs zal worden uitgereikt, 
dient binnen een termijn van 
drie maanden te worden te
rugbezorgd ten kantore van 
de NVPH, waarna een ver
kleinde replica van de beker 
zal worden verstrekt. 

9. De winnaar van de prijs 
kan slechts driemaal in zijn Ie 
ven de 'Simon Rietveld Tro
fee' winnen. Eenzelfde collec 
tie kan de prijs slechts één
maal winnen. 

10. Tegen de beslissing van 
de jury kan geen beroep wor
den aangetekend. Over de 
uitslag kan niet worden ge
correspondeerd. 

11. De toekenning van de 
prijs wordt bekend gemaakt it 
het Nederlandsch Maandblac 
voor Philatelie en overige fila
telistische bladen. 

Tot zover het officiële regle
ment voor deze nieuwe prijs, 
die zoals bekend mag wordei 
verondersteld, is genoemd 
naar de heer Simon Rietveld, 
erevoorzitter van de NVPH ei 
erelid van de NBFV. 

Het Bondsbestuur hoopt, dat 
de prijs regelmatig zal kunne 
worden toegekend, ten bewij 
ze van het feit, dat de traditio 
nele filatelie de aandacht 
houdt die ze verdient. 

Bondskeuringsdienst vraagt om 
aanvulling 
De Bondskeuringsdienst 
(BKD) beschikt over een 
team van keurmeesters, dat -
hetzij voor het keuringsgebied 
Nederland, alsmede zijn voor
malige koloniën en Overzee
se Rijksdelen, hetzij voor het 
keuringsgebied Buitenland 
(ingedeeld naar land of sec
tie) - keuringen verricht. Om

dat het huidige bestand aan 
keurmeesters veroudert, 
heeft de BKD behoefte aan 
aanvulling. 
Verenigingen, aangesloten b 
de Bond, wordt gevraagd te 
bezien of in hun bestand le
den voorkomen van circa 35 
ä 45 jaar, die qua filatelisti
sche kennis in aanmerking 
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kunnen worden gebracht om 
toe te treden tot het team van 
keurmeesters van de BKD. 
De secretaris van de BKD, de 
heer A.W.A. Steegh, ziet uw 

opgaven, vergezeld van de 
nodige gegevens, gaarne te
gemoet op zijn postadres: 
Postbus 220, 1180 AE Am
stelveen. Bij voorbaat dank! 

Waarneming van de functie van 
Commissaris Evenementen 
In verband met ziekte van de 
Commissaris Evenementen, 
de heer P.O.M, van Hasselt, 
wordt diens functie tot nader 
order waargenomen door de 
heer C. Loch (Commissaris 
Regio- en Jeugdzaken), J. 
van Eykgracht 191, 5645 TH 

Eindhoven, telefoon 040-
119654. Correspondentie en 
contacten over tentoonstellin
gen kunt u richten aan diens 
adres. De heer Van Hasselt 
wensen wij uiteraard van har
te beterschap. 

Bond heeft Jcritiek op WK-uitgiften van 
PnPost 
De uitgifte van een 'speciaal 
album', alsmede van 'specia
le enveloppen' ter gelegen
heid van de wereldkampioen
schappen voetballen in de 
Verenigde Staten door PTT 
Post, heeft het Bondsbestuur 
onaangenaam verrast. Waar 
wij in werkgroepoverleg met 
PTT Post en NVPH pogen 
om tot een verantwoord emis-
siebeleid te komen (lees: voor 
i/erzamelaars ook een betaal-
3aar budget) is het onjuist om 
ons zonder voorkennis op 
dergelijke uitgiften te vergas-
:en. Dit doet het overleg geen 
joed. 
De naam V\IK landen album is 
Dovendien misleidend. Op 

een totaal van 64 pagina's 
zijn er slechts twee blanco 
bladzijden voor landenpostze-
gels en en eveneens twee 
voor WK-postzegels. Ook 
een jeugdige filatelist zal snel 
doorhebben dat hij daaraan 
niets heeft. Naar onze me
ning is dit dan ook niet de me
thode om de jeugd voor filate
lie te interesseren. 
De speciale enveloppen zijn 
filatelistisch van onwaarde, 
want ze kunnen niet echt ge
lopen hebben, hetgeen met 
eerstedagenveloppen wèl het 
geval is. 

Al met al is de filatelie hier
mee geen dienst bewezen! 

koninl(lijl(e onderscheiding voor 
üatelistHenkPolhuijs 

e fleer H J Polfiuijs, secretans van de afdeling IJssel- en Lekstreek van 
hilatelica, kreeg op 17 juni jl uit handen van mr A van 't Laar, burgemeester van 
3 gemeente Nederlek, eremedaille in goud van de Orde van Oranje-Nassau De 
3er Poltiuijs kreeg tiet ereteken voor zijn grote maatscfiappelijke betrokkenheid èn 
)or zijn met aflatende inzet ten gunste van de filatelie foto. Lenie Kolenbrander 

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

Bij ons heeft u continu keuze uit ca. 350 partijen postzegels, 
bestaande uit verzamelingen, stokboeken, dozen, etc. 
Voordat deze partijen naar diverse veilingen gaan, stellen wij 
onze (a.s.) klanten in de gelegenheid deze kavels tegen 
inzetprijzen te kopen. Ook zichtzendingen zijn mogelijk, vraag 
vrijblijvend onze voorraadlijst of breng een bezoek aan: 
PZH W. van Vliet 
Ugchelseweg 50 Geopend do -14.00-18.00 
7339CK Ugchelen (Apeldoorn) vrij-14.00-18.00 
tel. 055-416108 za-10.00-16.00 
(uiteraard hebben we ook los materiaal in voorraad (brieven, stock 
Engeland enz. enz.) 

DE POSTHOORN 
ALKMAARS RIJKST GESORTEERDE 

POSTZEGELHANDEL 

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

GESPECIALISEERD IN AMERIKA * PRIJSLUST OP 
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Vijfentwintig jaar geleden: 
Lauwerszee werd Lauwersmeer 
Friesland herdenkt dit jaar een aantal indrukweltkende 
gebeurtenissen. Ter gelegenheid van twee daarvan werd 
zelfs een postzegel uitgegeven, te weten het 250ste ge
boortejaar van Eise Eisenga en het 400-jarig bestaan van 
de vuurtoren Brandarls op Terschelling. 

Op tweede Pinksterdag werd 
in het Lauwersmeergebied 
een heel wat recenter feit her
dacht: de sluiting van de Lau
werszee op 23 mei 1969. Vijf
entwintig jaar geleden veran
derde de Lauwerszee in het 
Lauwersmeer {afbeeldingen 
1,2,3a en 3b) en dat was 
waarschijnlijk het sluitstuk 
van een lange periode van in
polderingen in ons land. In 
theorie kan het Markermeer 
nog Markerwaard worden, 
maar veranderde inzichten 
maken de kans op realisering 
daarvan niet zo groot. 
Ook de inrichting van het Lau
wersmeergebied ziet er heel 
anders uit dan de plannenma
kers vóór de afsluiting van de 
Lauwerszee voor ogen stond. 
Indertijd waren vooral de boe
ren opgetogen: er lonkten 
landbouwgronden. Maar een 
kwart eeuw later groeien op 
de vruchtbare gronden van 
de Lauwerszee geen poot-
aardappelen of suikerbieten, 
maar overheerst de natuur. 
Ook Defensie eiste zijn deel 
op van het Lauwersmeer. 
Het Lauwersmeergebied - dit 
jaar door de VVV Noord-Oost 
Friesland Lauwersland ge
noemd - zal het in de toe
komst vooral moeten hebben 
van het toerisme, met een 
duidelijk accent op de water
sport en waterrecreatie. 

'De Lauwerssé 
moatticlit!' 
De watersnoodramp van 
1953 (afbeelding 4) had niet 
alleen gevolgen voor Zeeland 
en Zuid-Holland. De realisatie 
van de Deltawerken in deze 
provincies waren dan wel het 
meest spectaculaire deel van 
het Deltaplan, maar ook op 
andere plaatsen langs de Ne
derlandse kust zijn de dijken 
verhoogd. In 1986 mogen 
dan twee zegels zijn uitgege
ven bij de voltooiing van de 
Deltawerken, in Friesland 
werd het laatste stuk dijk pas 
in 1993 op Delta-hoogte ge
bracht. Een kunstwerk op de 
dijk herinnert aan dit voor 

Friesland zo belangrijke mo
ment. Of deze verhoging in 
de toekomst voldoende zal 
blijken, moet nog worden af
gewacht. Afgezien van de 
mogelijke stijging van de zee
spiegel door het broeikasef
fect moet ook in Friesland re
kening worden gehouden met 
bodemdaling als gevolg van 
gaswinning. 

Nieuwe dijlc 
De afsluiting van de Lauwers
zee kwam na 1953 des te 
meer aan de orde door de 
aanleg van een nieuwe dijk 
van dertien kilometer die de 
verhoging van de bestaande 
dijken van de Lauwerszee met 
een totale lengte van tweeën
dertig kilometer overbodig zou 
maken. De roep om afsluiting 
was niet nieuw: de strijd tegen 
het water is ook in Friesland en 
Groningen eeuwenoud {af
beeldingen 5 en 6). Al in 1611 
ging een Groningse commis
sie naar de Friezen om te pra-
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1 Frankeerstempel gemeente Baflo (1979) 

ten over de afsluiting van de 
Lauwerszee. 'Nee', zeiden de 
Friezen, 'We voelen er niet 
voor'. Maar drieënhalve eeuw 
later dachten ze er heel an
ders over. Omdat de minister 
van Verkeer en Waterstaat de 
afsluiting had afgewezen ('te 
duur') werd een Aksjekomité 
Lauwerssé (Actiecomité Lau
werszee) opgericht. Het motto 
werd De Lauwerssé moat 
ficht! ('De Lauwerszee moet 
dicht!). 
Massaal ondertekenden de 
Friezen in 1959 een petitie, 
die met 135.192 handtekenin
gen aan de minister werd 
aangeboden. In 1960 werd in 
Leeuwarden een grote de
monstratie gehouden. De
monstranten beklommen het 
beeld van Mercurius op het 
Zaailand met leuzen op span
doeken die niets aan duide
lijkheid te wensen overlieten: 

GEMEENTE U L R U M 

LRUM t t . X.76 
METHETNATUUR-
ZEEGEBIED 

tt MAGNEET WN HErNOORaEN.' 
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2 Frankeerstempel gemeente Ulrum (1976) Lauwerszeegebied . 

GEMEENTE KOUUMERUND ca. 
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3b Frankeerstempel gemeente Kollumerland (1979) Lauwersmeer 

4 De watersnoodramp van 1953 had 
grote gevolgen voor de waterhuishou
ding van ons land 

Wy wolle klaei fan De Quay 
('Wij willen klei van De Quay', 
een verwijzing naar minister
president de Quay), Geen 
nathals door Korthals (de 
toenmalige minister van Ver
keer en Waterstaat heette 
Korthals) en Potdomme De 
dyk sil er komme ('Verdorie, 
de dijk zal er komen'). De ac
tie bleef niet zonder succes, 
want op 10 juni 1960 besloot 
de regering alsnog 96 miljoen 
gulden in de afsluiting van de 
Lauwerszee te steken. In 
Fnesland ging de vlag in top! 

'De Lauwerssé 
isticlit!' 
In 1961 werd een begin ge
maakt met de voorbereiden
de werkzaamheden. Bij Oost 
mahorn werd in het Bootsgat 
een werkhaven aangelegd, 
1962 gevolgd door de aanleg 
van het werkeiland Lauwers-
oog in de monding van de 
Lauwerszee. In 1963 werd 
begonnen met de aanleg var 
de dertien kilometer lange dij 
tussen Westerstek nabij Pae 
sens in Friesland en de West 
polder in Groningen. Op 22 
april 1969 was de laatste gro 
te klus aan de beurt: de plaat 
sing van 25 caissons in het 
negenhonderd meter brede 



Philatelie juli/augustus 1994 / 549 

sluitgat {afbeelding 7). Onder 
luid scheepsgetoeter en in 
aanwezigheid van koningin 
Juliana maakte de afzinking 
van de laatste twee caissons 
op 23 mei 1969 de afsluiting 
tot een feit. De Lauwerssé is 
tictit! ('De Lauwerszee is 
dicht!'). De Waddenzee werd 
pas op zondag 25 mei 1969 
definitief buitengesloten, toen 
bij de laagste stand van het 
water de kleppen van de cais
sons dichtgingen... 

Lauwersoog 
Het voormalige werkeiland 
Lauwersoog {Lauwerseach 
noemen de Friezen het) is het 
markantste punt in het Lau-
i/versmeergebied. Behalve 
een bescheiden woonkern is 
het dorp Lauwersoog het cen
trum van visserijbedrijvigheid 
[afbeelding 8}, vaarrecreatie 
{afbeelding 9) en toerisme 
met als belangrijkste elemen-
:en de vissershaven, de veer-
laven (voor de veerdienst 
laar Schiermonnikoog, af
beelding 10), het station van 
Je Koninklijke Noord - en 
Zuidhollandsche redding-
Tiaatschappij (KNZHRM), de 
/isafslag, de jachthaven 
Noordergat', de camping 
Lauwersoog', de bungalow-
Darken 'Robbenoort' en 'Suy-
jeroog' en ExpoZee, het in-
ormatie- en bezoekerscen-
rum over de Waddenzee. 

k/an zout naar zoet 
en andersom?) 
De afsluiting van de Lauwers-
ee maakte een plotseling 
ïinde aan het onvermoeibare 
jetij. De platen, slikken en 
andaanwinningswerken die 
)ij eb droog vielen, werden 
'an de ene op de andere dag 
liet meer door het zeewater 
iverspoeld. Het voorheen 
teeds wisselende landschap 
an kwelders en kreken kreeg 
en vaste belijning. Er ont-
tond een voor Nederland 
iniek landschap. De ontzilting 
an de oude Lauwerszee 
ing vrij vlug. Friesland en 
roningen lieten beide hun 

vertollig zoet boezemwater 
aar het gebied stromen: het 
/ater werd snel zoet. 
inders lag dat voor de bo
em, waarin het zout nog 
mg aanwezig bleef. Dat zout 
on alleen met regenwater en 
iet behulp van detailontwa-
ïring (sloten, drainage) wer
en weggehaald. Het water 
rong door de grond, loste 
et zout op en voerde het af. 
1 de zandgrond met zijn gro-
e korrels ging dat redelijk 
nel, maar op de Welgronden 

in het zuiden van het Lauwers-
meergebied duurde het ont-
ziltingsproces veel langer. 
Hier werd de eerste jaren 
koolzaad geteelt, dat in het 
voorjaar een prachtig land
schap opleverde. 
De kop Zout wekt afschuw bij 
jubileum Lauwersmeer boven 
een verslag van de jubileum
viering in de Leeuwarder 
Courant doet evenwel ver
moeden dat over nog eens 25 
jaar de kop boven het volgen
de jubileumartikel misschien 
luidt Van zoet naar zout De 
reden daarvoor is een plan 
van Rijkswaterstaat om de 
Lauwersmeer deels terug te 
geven aan de zee. In de toe
spraken werd op dit plan voor 
een binnendijks zout meer -
waardoor de Lauwersmeer 
weer bloot wordt gesteld aan 
het spel van eb en vloed -
forse kritiek geuit door de 
Friese gedeputeerde Jansen 
en burgemeester Sybesma 
van de gemeente Dongera-
deel. 

Groningen en de 
natuur winnaars 
Toen de Lauwerszee een 
mare clausum (gesloten zee) 
werd, moest er worden ver
deeld en ingedeeld. De ver
deling van het grote gebied 
(9.100 hectare) over de pro
vincies Friesland en Gronin
gen viel in het voordeel van 
de provincie Groningen uit. 
Vanaf de dijk even voorbij de 
Lauwerssluizen loopt de 
grens via het vaarwater naar 
Oostmahorn en de Zoutkam
perril door het water van het 
Lauwersmeer, om even voor 
Zoutkamp over land af te bui
gen richting Lauwerzijl. Tot 

Groningen behoren dus Lau
wersoog en de gehele Mar-
newaard, tenwijl Friesland 
het met de Kollumerwaard 
moet doen. In het eerder ge
citeerde artikel in de Leeu
warder Courant strooide een 

liep vanaf het eerste moment 
anders dan oorspronkelijk de 
bedoeling was. Al vanaf de 
twaalfde eeuw gold het recht 
van aanwas, waardoor op 
zee gewonnen land automa
tisch eigendom werd van de 
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8. Het dorp Lauwersoog is een centrum van visserijbednjvigtieid; geen wonder dat 
het frankeerstempel er zó uitziet 

aanpalende eigenaar. Hoe
wel de landbouw daarmee de 
oudste rechten had, zou het 
heel anders lopen. De prille 
natuurbeschermingsbewe
ging verlangde dat in het Lau
wersmeer een belangrijk deel 
tot natuurgebied zou worden 
bestemd en nog in het jaar 
van de afsluiting ging die 
wens in vervulling. Ook De
fensie kwam in beeld en 
kreeg ondanks felle protesten 
zijn deel. De recreatie speel
de maar een geringe rol. 

HMUUMa 
7. Op 22 apnl 1969 werd de Lauwers
zee afgesloten; hef negenhonderd me
ter brede sluitgat werd met behulp van 
25 caissons gedicht 

Friese visser dan ook nog 
eens zout in de Friese 'won
den' met de uitspraak Frys-
lan in aksje en Grins de but, 
waarmee hij bedoelde dat 
Friesland de actie voerde, 
maar Groningen er met de 
buit is vandoor gegaan... 
De indeling van het gebied 

Militair 
oefenterrein 
In 1963 werd de mogelijkheid 
geopperd in het Lauwers-

9. Vaarrecreatie - hier gesymboliseerd 
door zegels van Ierland en Bulgarije -
speelt een belangnjke rol voor Lau
wersoog 

Reddingboot 'Insulinde' 
even terug in Oostmaliorn 
In Oostmahorn lag het accent 
van de festiviteiten rond het 25-
jarige Lauwermeer op het red
dingwezen. Absoluut hoogtepunt 
was de intocht van de redding-
boot Insulinde in zijn oude 
thuishaven, om daar tot 25 mei te 
blijven liggen. De Insulinde vjas 
de eerste zelfrichtende motorred-

dingboot in Nederland, in 1926 
gebouwd in Delfzijl. Het idee van 
een zelfrichtend schip was 
aangedragen door Mees Too-
peus, die ook gezagvoerder van 
de Insulinde was. Gedurende zijn 
operationele leven werden met 
de legendarische reddingboot 
332 levens gered. 
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13 Een beeld zoals dat in de Lauwersmeer kan worden aangetroffen vogels en 
paarden - het is bijna alsof je in de Franse Camargue bent 

wersmeer waren daar niet al
leen vele jaren mee gemoeid, 
maar ook andere omstandig
heden zorgden er voor dat dit 
gebied pas na een kwart 
eeuw voor de normale land
bouw beschikbaar kwam. Zo 
was de kruitfabriek van Mui
den Chemie een belemme
ring voor bebouwing en werk
te het geplande schietterrein 
tegenover het landbouwge
bied - aan de andere kant 
van de Kwelden/veg - even
min bevorderdend. Gelet op 
het beperkte aantal beschik
bare hectares en de grondop-
pervlakte die landbouwbedrij
ven tegenwoordig eisen, kon

meer een militair oefenterrein 
aan te leggen. In het kleine 
en dichtbevolkte Nederland is 
voor nieuwe terreinen nauwe
lijks ruimte. In die tijd was het 
eind van de koude oorlog nog 
lang niet in zicht en was 
nieuw land voor Defensie een 
dankbare optie. Ondanks de 
protesten ging de meerder
heid van de Tweede Kamer 
akkoord met de toewijzing 
van 2.500 ha als oefenterrein 
voor rupsvoertuigen en tanks 
en als schietterrein. Dat ter
rein is te vinden in de Marne-
waard. Hier verrees ook het 
eerste kampement in de Lau
wersmeer, de Willem Lode-
wijk van Nassau-kazerne met 
105 man personeel. In het 
noordwesten van de Marne-
waard ligt nu één van de mo
dernste schietbanen ter we
reld. Deze mag maximaal 42 
dagen per jaar in gebruik zijn. 
De komst van Defensie naar 
het Lauwersmeer maakte de 
vestiging van een brigade van 
de Koninklijke Marechaussee 
noodzakelijk (afbeelding 11). 
Die streek neer in Zoutkamp. 
Het frankeerstempel 
(FM6659) van deze brigade 
bevat dankzij een gedeelte 
van de vlaggen van Friesland 
en Groningen in het wapen
schild een aardige verwijzing 
naar het werkgebied in de 
desbetreffende provincies. In 
de beide linten zijn de teksten 
Koninklijke Marechausse en 
Bngade Zoutkamp opgeno
men. 

Kanaal dankzij 
beschermingswal 
Het verhaal over de rol van 
Defensie in het Lauwersmeer 
kan op dit moment nog niet 
worden voltooid. Langs de 
Kweldenweg in de Kollumer-
waard - op een steenworp af
stand van de inmiddels ont
mantelde kruitfabriek - ligt 
een lange groene wal. Die 
werd hier aangelegd omdat 

^ , ïRMO»v, Schiermonnikoog 
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10 In Lauwersoog vertrekt de veerboot naar Schiermonnikoog 
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11 Ook Defensie was ingenomen met de sluiting van de Lauwerszee 

den slechts twee boeren zich 
dit voorjaar in het meest zui
delijke deel van de Kollumer-
waard vestigen. Dit aantal 
staat wel in schnl contrast 
met dat in andere polders. Zo 
kwamen in de Noordoostpol
der in totaal ongeveer zeven
tienhonderd boerderijen be
schikbaar. Maar in deze pol
der werd meer dan tachtig 
procent van de beschikbare 
50.000 ha als landbouwgrond 
in gebruik genomen! 
In het noordelijk kustgebied 
wordt het landschap sterk be
paald door de akkerbouw. In 
de Kollumenwaard - op korte 
afstand van Zoutkamp - is 
ook het Akkerbouw Informa
tiecentrum gevestigd, samen 
met een 133 ha. grote proef-
boerderij. Van 1 mei tot 1 ok
tober is dit moderne informa
tiecentrum iedere dinsdag 
van 13 tot 17 uur voor publiek 
geopend. 

Natuuitbeheer) 
Aanvankelijk kreeg de natuur 
vrij spel. Maar naarmate het 
zout verdween, veranderde 
de vegetatie en werd ingrij
pen noodzakelijk geacht. In 
1978 werd voor ongeveer de 
helft van de totale oppervlak
te land met natuur als hoofd
bestemming (circa 1000 ha) 
gekozen voor natuurbeheer 
door middel van maaien en 

Defensie ook in de Kollumer-
waard een oefenterrein met 
schietterrein heeft gepland. 
Maar gelet op de maatschap
pelijke en politieke verande
ringen is het de vraag of het 
er ooit van komt. De gemeen
te Kollummerland e.o. hield er 
evenwel het kanaal om de 
hoofdplaats Kollum aan over. 
De gemeente wilde dit ka
naal, dat voor de vaarrecrea-
tie van groot belang is, graag 
aanleggen en kreeg die kans 
toen Defensie de vrijkomende 
grond kon gebruiken voor de 
aanleg van de beschermings
wal In de Kollumenwaard. Het 
nieuwe kanaal wordt pas in 
1995 in gebruik genomen. 
RegioPost Noord-Oost Fnes
land gebruikte een fraaie 
luchtfoto ervan voor een blok
je van vier zegels van 250 
cent (afbeelding 12). Een 
unieke gebeurtenis omdat het 
hier om een militaire foto 
gaat. 

Landbouw in de 
Kollumerwaard 
Zoals gebruikelijk bij inpolde
ringen maakt de staat de 
gronden cultuurrijp. Bij het 
landbouwgebied in het Lau-

csaER 
N o o r d - O o s t • IFi-|<»slskrad 

die altijd minder kost! 

Q. Bleekerstraat 28, 9291 BT Kollum 
Tel./Fax 05114-52603 • Tel 05115-43832 

Grafische »ormQWing LWISS, Kdkim 

12 Unicum op een RegioPost-emissie een militaire luchtfoto van het Kollumer Ka 
naai (open m 1995) 
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grazen. Hier - aan de Gro
ningse kust en in de Marne-
waard - grijpt de mens dus in 
om zo een leefgebied voor 
weidevogels en ganzen te ga
randeren. In de Marnewaard 
iwordt een groot gebied door 
jaarden en pinken begraasd 
[afbeelding 13). In het voor 
iet publiek gesloten natuur
gebied Achter de Zwarten 
ourageren en rusten aal
scholvers, lepelaars, smien-
en, talingen en ganzen (af-
'oeelding 14). Bezoekers kun-
len langs natuurpaden, in vo-
jelhutten en vanaf een uitkijk-
oren van de natuur in het 
.auwersmeer genieten, 
n de Kollumenwaard ligt een 
jebied van circa duizend hec-
are waar de natuur vijfen-
wintig jaar lang zijn gang kon 
jaan. De zoutvegetatie is nu 
nelemaal verdwenen en dit 
jebied staat vol met grassen, 
iet, kruipwilg, vlier en duin-
Joorn. De verwachting is dat 
lier op den duur een gevari-
;erd natuurbos zal ontstaan 
net daarin vele planten, vo-
lels en andere dieren. 
5inds mei 1994 is tussen de 
Vildbeheerseenheid (WBE) 
3e Lauwers en Staatsbosbe-
leer een discussie gaande 
)ver een actueel neveneffect 
'an de ruime plaats die de na

tuur in het Lauwersmeer in
neemt. Volgens jagers en vo
gelwachten is er sprake van 
een vosseplaag in Noord-Oost 
Friesland. De oorzaak is vol
gens de WBE dat de vossen 
zich in het beheersgebied van 
Staatsbosbeheer onbelem
merd kunnen voortplanten. De 
vossen richten veel schade 
aan op boerenerven en in de 
weilanden. Op zoek naar prooi 
leggen ze gemakkelijk 25 kilo
meter af. De jagers willen de 
zaak bij de bron aanpakken en 
wel bij de vosseburchten in het 
beheersgebied. De jacht daar
buiten op de vos IS niet zo suc
cesvol, want de jagers hebben 
al ervaren dat de vos niet al
leen spreekwoordelijk een ui
terst slim dier is. Onlangs 
werd een gezamenlijke klop
jacht gehouden, maar geen 
enkele Reinaert liet zich ver
schalken... 

Wees wijs met de 
Waddenzee 
Wees wijs met de Waddenzee 
staat in het frankeerstempel 
van de Vereniging tot behoud 
van de Waddenzee. Waak
zaamheid blijft geboden, zoals 
bij de vraag of er al of niet naar 

gas mag worden geboord in 
de Waddenzee. De plannen 
uit de jaren zestig om dam
men naar de Waddeneilanden 
aan te leggen maken nu geen 
enkele kans meer. Twee fran-
keerstempels van de voorma
lige gemeente Westdongera-
deel (afbeelding 15) legden 
dit interessante stukje ge
schiedenis van Friesland ge
lukkig ook filatelistisch vast. 
Al met al ziet het er dan ook 
naar uit dat met de afsluiting 
van de Lauwerszee een ein
de is gekomen aan de lange 
traditie van inpolderingen (af
beelding 16). 
D. Veenstra, Buitenpost 

Literatuur: 
Lauwersland 1994, vakantiemaga
zine voor Noordoost-Fnesland en 
het Lauwersmeer, VVV NoordOost 
Friesland te Dokkum 
De wereld van het Friese land
schap óoorérs M Schroor, Wol
ters Noordhoff bv, Groningen 
(1993). 
Vissers claimen hun gelijk na in
poldering Lauwerszee, artikel van 
Willem de Boer in Sneon en 
Snein, Leeuwarder Courant, 14 
mei 1994 
Nederland en zijn strijd tegen het 
water, artikelenreeks van mevr N 
Roos-'t Hart, 'Philatelie', februari/-
maart/september en november 
1972 
Nederlands twaalfde provincie: 
Flevoland, artikelenreeks van 
mevr. N Roos-'t Hart, 'Philatelie', 
maart/april/mei 1986 

14 De Lauwersnneer is rijk aan vogelsoorten, de op deze Nederlandse zegels afge
beelde vogelsoorten kunnen er alle aangetroffen worden 

GEM. WESTDONGERADEELs; 
AME 

INDUSTRIE / VRU BOUWBJ 
' - ' ^ / ff TUINBOUW //// REKREATE 

TERN A/KR D 

l5.Vli l .07 

INEDERIANDI 

ICENTI 
J^R8Z98 

5 Twee frankeerstempels van Tornaard (gemeente Westdongeradeel) met een 
iestijds) futunstisch tintje een dam naar Ameland, gelukkig zijn deze plannen 
ooit gerealiseerd 

JAAR E D Ä M 

o 5. VIII.6 9 

SCHEPENHfKERSDÜ'; 

[NEDERIANDI 

*25 
CENT: 

FR 11M-72 

16 Met het afsluiten van de Lauwerszee kwam een einde aan een periode van 
eeuwen waarin Nederland grote inpolderingsprojecten realiseerde Een voorbeeld 
van vroege inpoldering is de Schermer (frankeerstempel van het Hoogheemraad
schap Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Fnesland te Edam) 

Tri« fnan Augibuurt. 

Pl«t*rzi)l 
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: HOLLANDS 
■ • ■ ■ ■ ' ■ ■ ' ■ ^ ■ ^ 

HILLEGOM 
▼ T T ■ T T T T T T T T T * *■ 

POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 
HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM 

WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP GRATIS PARKEERRUIMTE 

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

A R U 

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

B A 
postfris 

3 4 , 

2 2 , 

2 8 , 
2 8 , 
3 4 , 

3 2 , 

2 8 , 
2 5 , 

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 , 

TEL. 02520 24352/16510 FAX 154221 
B R A N D K A S T E N 

e n K L U I Z E N 
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 mankolljsten! Tevens leveren wij van 
de Oosteuropesche landen alle nieuwtjes! 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
74.-
76.-
96.-
102.-
102.-
102.-
79.-

104.-
90.-
90.-

o 
59.-
59.-
74.-
79.-
79.-
82.-
59,-
82,-
71,-
71,-

70/79 895,- 695,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

79,-

85,-

74,-

79,-

57.-

79.-

79.-

90.-

76,-

76,-

62.-

71,-

53,-

59,-

36,-

56,-

51,-

53,-

43,-

56,-

80/89 759,- 525,-

1990 
1991 
1992 
1993 

8 2 , 
109, 

7 9 , 
7 4 , 

53,
89.
79,
74.

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

gestempeld 1495,— 

RUSLAND 
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. 
7 0 , 

115 . 
6 3 . 
6 0 . 
6 5 , 

103 . 
9 9 , 

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

80/89 825r 385,

1990 109 .  4 5 , 
1991 3 9 .  3 9 . 
1992 7 5 .  75 , 
1993 6 2 .  6 2 . 

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

gestempeld 950,— 

POLEN 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

** 
110.-

74.-

51.-

200.-

173,-

39.-

40.-

39,-

2ö,-

27,-

0 
42,-

36,-

21,-

143,-

114,-

20,-

18,-

18.-

14.-

14.-

60/69 760,- 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,. 
70/79 345,- 179,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

23,-

29,-

36,-

27,-

25,-

26.-

44.-

88,-
60.-

44.-

15.-

18.-

23,-

20,-

18,-

15,-

25,-

78,-

50,-

38,-

80/89 390,- 290,-

1990 
1991 
1992 
1993 

44,
78,
69.
69.

3 3 . 
44.
35 , 
39 . 

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

gestempeld 1 0 2 5 , 

TJECH. SLOW. 
I 960 
1961 

* • 
119 . 

7 2 . 
1962 244 . 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

73.-

94.-

88.-

175.-

109.-

99.-

68.-

0 
25.-

60.-

203.-

25.-

43.-

40.-

106.-

61.-

56.-

32.-

60/69 1125,- 635,-
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

59.-
69.-
93,-
68.-
64,-
197.-
76.-
113.-
285.-
139.-

32,-
27,-
49,-
48,-
47,-
177, 
42,-
84.-

238.-

123,-

70/79 1150,- 8S0f-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

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

9 5 . 
195 . 

36.

162,
92.

139.
90.

148.
113,
140.

81,
174,

28,

80/8» 1350 ,  1125 , 

1990 2 7 ,  2 1 , 
1991 2 9 ,  25,
1992 6 9 ,  55,

K O L L E K T I E 
1 9 6 0 t / m 1 9 9 2 
postfris 3675,— 

gestempeld 2 6 5 0 , 

DIVERSE AANBIEDINGEN AANBIEDINGEN OOSTEUROPA 
V E R E N I G D E U R O P A BRUGPAREN 1 postfris ESTLAND LETLAND LITAUEN 

1990 1 0 , 
1991 4 7 ,  4 8 ,  7 6 , 
1992 2 8 ,  5 1 ,  2 4 , 
1993 1 9 ,  6 2 ,  6 1 , 

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 , 

90r 
1 0 0 , 

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

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1968 
1969 
1970 

136, 
135, 
150, 
150, 

75< 
7S,r 
90, 
95, 

Deze brugparen hebben wij zeer beperkt in 
voorraad, dus op = op! 
NEDERLANDMINIATUURVELLEN postfris 
402/03B LEGIOENZEGELS, 2 vellen 3 1 9 , 
886/88B AMPHILEX1967,3 vellen 1 6 5 , 

NIEUWGUIIIEA1/19 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 , 

K O M P L E T E J A A R G A N G E N 1 9 9 3 
ALAND 
AMERIKA 
AUSTRALIË 
CANADA 
CYPRES (Gr.) 
DENEMARKEN 
FINLAND 
GIBRALTAR 
GROENLAND 
IERLAND 
ISRAËL 

47, 

174,

104,

98, 

24. 

72 , 

89, 

66, 

5 1 , 

68, 

95, 

ITALIE 
MONACO 
NW. ZEELAND 
NOORWEGEN 
SPANJE 
SLOWAKEIJE 
TJECHIË 
VATICAAN 
YSLAND 
ZWEDEN 
idem BOEKJES 

109,

229,

105,

95,

66,

42,

35,

78,

52,

103,

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

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

4 1 9 , 
8 5 , 

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

LITAUEN 1991 MINIATUURVELLEN 
Uitgifte 22/12/1991, 4 vellen = 16 series 49r-

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

ken op zegels van de voormalige Sovjetünie, 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 , 

■IUi lVJJ.>.Hêdi l :MJ=MJ:IJJI | :HN:<j; 
Onze NIEUWTJESDIENST verzorgt ook alle uitgiften van deze 
landen. Door rechtstreekse import kunnen we zeer voordelig 
leveren. Een abonnement kan elk moment ingaan, zelfs nog 
met terugwerkende kracht. Wij leveren momenteel: REPUB

LIEKEN VOORMALIGE 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 JOEGOSWVIE: 
Kroatië, Macedonië, Slovenië 
REPUBLIEKEN VOORMALIG TJECHOSLOWAKIJE: 
Tjechie en Slowakeije 
NEEM NU EEN ABONNEMENT, NU KUNT U DEZE 
NIEUWE LANDEN NOG KOMPLEET KRIJGEN! 

NEDERLAND 
K I N D E R V E L L E T J E S 

{aar 
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 

8.75 

gestempeld 
38.50 

4.25 
9.50 

17.50 
17,50 
28, 
21 , 
14, 
21, 

8,75 
5,90 
3,85 
3,85 
3,85 
3,85 
3,50 
3,50 
3,50 
6,25 
6,25 
6,25 
5,95 
5,95 
6,75 
6.75 
7 
7,75 
8,— 
8.75 

AANBIEDING: 29 KHUERVOLETJES 
KOMPLETE KQUEKTff 

POSTFRIS 339, GESTEMPBD 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 

priis 

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

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 
118 stuks ƒ 5 2 5 , -

AUTOMAATBOEKJE! 
1 
2 
3 
3a 
4 
5 
6a 
6b 
6c 

15,— 
22,50 
7,50 
6,/b 
6 , -
5,25 

15 , -
195,-
57,50 
57,50 
13,25 
6,-
6.-

6fQ 85.-
7a 7.50 
7b 7.50 
7bF 13.25 
8a 17.50 
8b 17.50 
8c 67.50 
8aF 22.50 
8bF 30.— 
8cF 93.75 
9a 33.75 
9b 195.-
9d 155.-
9e 127.50 
91 155.— 
9g 4 2.-
9h 33.75 
9aF 17.— 

9cF 77.50 
9dF 102,50 
9eF 155.— 
9fF 155.— 
9gF 45.— 
9hF 17.— 
lOa 18.75 
lOaF 24.50 
lObF 36,— 
11a 37.50 
11b 37.50 
12 
13 
14a 
14b 
15 
16a 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20 
21 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 

42 
60,-
19,-
19.— 
13,50 
3,75 
3,50 
9,50 
9,50 
3,75 
3,75 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 

24 
25 
26 
27a 
27b 

4,ï 
4,ï 
4,ï 
4,; 
5,: 
4,ï 

29 11,; 
30 12,-
31 13,-
32 12 
33a 4 
33b 
34 5,2 
35 13,e 
36 11,: 
37 27,-
38 11,; 
39 11,; 

9,E 
9,5 

40 
41 
42 13,5 

5,2 
5,5 

43a 
43b 
43c 5,2 
44a 5,2 
44b 
45 
46 
47 
48 

AANBIEDING KOMPLETE 
KOLLEKTIE AUTOMAATBOEKJEI 

• 92 STUKS* ƒ 2595.-
GRATIS 

PRIJSLIJSTEN 

NEDERLANL 
INDONESIË 

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

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

32,50 
40,— 
27,50 
23,50 
16,— 

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

KOMPLETE KOUEKTI 
KERSTVEUETJES 
6 stuks ƒ 1 1 5 , -

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

4,-
7,-
10,-
4,-
10,-
5,-
14,-
9,-
19,-
11,-
30,-
22,-

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

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

148,-
98,-
85,-

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

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

I S R A E L postfris/full-t 
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 

T 
lOf 
8! 

121 
13; 
12! 
12; 
17 
13 
10! 
10! 
9! 

K O L L E K T I E postf 
1 9 7 0 / 1 9 9 3 1 7 5 0 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
Wij leveren alle nieuwe uitgiften van de 

landen en motieven die U verzamelt 
Vraag inlichtingen 
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K O M P L E T E J A A R G A N G E N vanaf 50o/„ 
Inc lus ie f luchtpost en blokken, echter z o n d e r 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 . 

CA 5 

-K O 

OVERZEE 

NVPH 

• • 
3,-
9,-
6,-
3,-
4,-
3,-
3 , -
5,-
7,-
7 , -

48, -
10,-
12,-
54, -
16,-
17,-
15,-
49,-
23,-
42, -
4 1 , -

275,-
55,-
96,-
78,-

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

950,-
1250,-

Zonnebloem 

• * 
15,-
7,-
4,-
4,-

5,-
7,-
9,-

15,-
79,-
20,-
22,-
16,-
14,-

177,-

54,-
45,-
42,-
72,-

540,-
99,-

105,-
104,-
107,-
169,-

68,-
116,-
128,-

92,-
95,-

104,-
99,-

159,-
1425,-
2025,-

* • 
38,-
15,-
7,-
5,-

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

151 , -
329,-

94,-
66,-
46,-

106,-
42,-
84 

172,-
72,-
77,-

192,-
945,-
187,-
193,-
137,-
118,-
51r 
39,-
39,-

188,-
225,-

8 1 , -
46,-
88,-

103,-
1475,-
2695,-

EUROPA 

Yven 
• • 
100,-
85,-
56,-
75,-
35,-
38,-
25,-
26,-
41,-
64,-

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

695,-
136,-
258.-
1 1 3 -
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,-

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

145,-
25,-
20,-
21,-
36,-
64,-
23,-
37,-
37,-
37,-
24,-

319,-
89,-

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

117,-
65,-
80,-
77,-

185,-
69,-
88,-
82,-

1200,-
3150,-

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,-

465,-
70,-
95,-
95,-

112,-
103,-

85,-
7 1 , -

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

1515,-
2350,-

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

iss. 
18,-
19,-
22,-
24,-
31,-
28,-
29,-
28,-
30,-
31.-

250,-
35,-
37,-
38,-
40,-

_ i2 , -
43,-
43,-
44,-
52,-
56,-
49,-
61,-
65,-

580,-
980,-

L U 

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

208,-
23,-
24,-
28,-
31,-
4& 
40,-
30,-
37,-
47,-
27,-

325,-
34,-
36,-
41, -
42,-
45,-
42,-
44,-
45,-
38,-
51,-
48,-
62.-
83,-

595,-
1100,-

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

315,-
23,-
24,-
31,-
46,-

J40,-
20,-
42,-
37,-
30,-
29,-

415,-
36,-
42,-
42,-
51,-
39,-
46,-
54,-
42.-
49,-
50,-
44,-
6 0 -
71,-

605,-
1315,-

Yvert 

269,-
127,-

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

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

1350,-

Yverl 

63,-
92,-
21 , -
45,-

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

269,-

Yvert ** 
220,-

85,-
295,-
133,-

59,-
16,-
14,-
16,-
29,-
25,-
14,-
19,-
19,-

335,-
43,-
36,-
63,-
52,-
49,-
55,-
48,-
50,-
53,-
51 , -
52,-
54,-
65,-

650,-
1259.-

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 BERLIJN 

Michel 

* • 
22,-
10,-
12,-
36,-

0 
17,-
13 
15,-
43 

JO. 
50,-

9,-
20,-
28,-
43,-

20,-
10, 
22, 
19,-
24, 

229,- 185,-
81,-
84,-
69,-
55,-
73,-

TT: 
70,-
81,-
63,-
58,-

51,-
63, 
48. 
37,-
38, 
32,' 
40, -
5 1 , -
44 , -
35 

659,- 425,-
68,-

132,-
98,-

100,-
105,-
105,-
101, -
114,-
131, -
140,-
208,-
182,-
145,-

35,-
73,-
46,-
58,-
62,-

"55: 
56, 
58,-
76,-
92,-

133,-
137,-
129 

1575,- 970,-
2425,- 1550,-

Michel 
• • 
18,-
9,-
1 , -

13,-
10.-

0 
22,-
9,-
1 , -

14,-
1 1 . -

38,-
9 , -
7,-

20,-
26 , -

34,-
1 1 , -
9,-

20,-
22,-

145,- 149,-
83, -
35,-
29,-
22 , -
59,-

56,-
54,-
52,-
38,-

75,-
31,-
24,-
19,-
40,-
17,-
48,-
35,-
53,-
32,-

429,- 359,-
41,-
97,-
59,-
70,-
59,-

"B57" 

35,-
69,-
49,-
60,-
57,-
57,-

115,-122, 
92,- 88, 

149,- 147, 
80, - 7?, 

795,- 72S,-
1345,- 1218,-

D.D.R. 

Michel 

• * 
74,-

102,-
70,-

147,-
60.-

0 
79,-

138,-
73,-

136,-
42.-

6 1 , -
56,-
56,-
52,-
78,-

51,-
46,-
47,-
44,-
67,-

725,- 695,-
5 1 , -
48,-
54,-
6 1 , -
52,-

"507 
63,-
74,-
67,-
79,-

41,-
44,-
37,-
52,-
49,-
55,-
57,-
70,-
63,-
66,-

588,- 515,-
113,-
110,-
116,-
107,-

83,-

66,-
79,-
74,-

108,- , 

74, 

910,- 795,-
2175,- 1965,-

ë 
S 

Yvert 

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

36,-
14,-
24,-

185,-
42,-
35,-
46,-
46,-
73,-
52,-
56,-
55,-
47,-
65,-
52,-
89,-
51 , -

o 

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 

18,-

11 , -
7,-

11, -
11 , -
29,-
12,-
14,-
16,-
23,-

139,-
29,-
30,-
33,-
4 1 , -
50,-
54,-
35,-
35,-
30,-
17,-
29,-
19,-
2 1 , -

415,-
550,-

Yvert 
* • 

45,-

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

239,-
16,-
18,-
2 1 , -
2 1 , -
28,-
36,-
30,-
36,-
2 1 , -
4 1 , -
35,-
38,-
35,-

370,-

S 
3 
Yvert 

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

RUIM UW RESTANTEN OP 
Prijs op basis van frankeerwaarde, 

(=zonder toeslag), vrijblijvende prijzen. 
NEDERLAND 
BELGIÈ 
FRANKRUK 

ƒ 0,72 p gulden 
ƒ 3,50 p. 100 Fr 
ƒ 0,20 p FratK 
ƒ0,80 p.Mait 

ENGELAND 
VER STATEN 
ARUBA 
ZWITSERL. 

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

7,-
27,-

PRIJS AttOERE LANDEN OP AANVRAAG 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,-
3 1 , -
32,-
35,-
38,-

345,-

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

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

1986 6 1 , -
1987 80,-
1988 118,-
1989 75,-

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

K O L L E K T I E C H I N A 1 9 8 0 t / m 1 9 9 3 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 

71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
81/90 
1991 
1992 
1993 

;RBAAR VOLGENS 

l-MICHEL-EUROCA 

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,-

0 
95,-
78,-
12,-
10,-

212,-
395, 

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

«L; 
60,-

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

890, 
95,-

134,-
185,-
155,-
183,-
183,-
177,-
192,-
221,-
165,-

1650,' 
189,-
289,-
269,-

MEELOPERS 

69,-

io!-
55,-
13,-

145,-
6,-

10,-
14,-
16,-
6,-

15,-
35,-
15,-
49,-
85,-

M i i 
13,-
23,-
40,-
13,-

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

395.-
39,-
44,-
94,-
38,-
82,-
96,-
83,-

129,-
95,-

765,-

56/93 5450,- 4025, 

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,-

290. 
32,' 
44,-
77,-
30,-
67,-
69,-
71,-
97,-
64,-
73,-

610,-
291,-
125,-
165,-

1725,-

VOORLOPERS 
1/3 ITALIË 
4/6 TRIEST-A 
7/10 TURKIJE 
11/12 SAARLAND 
13/17 BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWITSERLAND 
40/42 ITALIË 
43/45 TRIEST-A 
46/51 GRIEKENLAND 
52/57 LUXEMBURG 
58/59 PORTUGAL 
61 FRANKRIJK 
62/64 BELGIË 
65/66 ITALIË 
67/68 TRIEST-A 
69/70 VER NAT 
71/73 GRIEKENLAND 
74/76 TDRKIJE 
77/80 TURKIJE 
81 BUNDESPOST 
82/84 LUXEMBURG 
85/86 VATICAAN 

• • 
225,-

50,-
25,-

450,-
165,-
89,-

139,-
1350,-

149,-
49,-

650,-
350,-
225,-

18,-
165,-
45,-
9,-

16,-
275,-
39,-
65,-
15,-
79,-

49,-
49,-
19,-

395,-
135,-

79,-
55,-

1350,-
19,-
39,-
12,-

195,-
29,-
9,-

115,-
3,-
9,-
9,-

19,-
39,-
55,-
2,-

39,-

/\ANBIEDING V O O R L O P E R S 
Nr. 1/86 kompleet 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 
POSTZEGELBESTELLINGEN: 
N e d e r l a n d : géén portokosten, onder 
ƒ 6 0 , - een kleine kostenbijdrage van 
ƒ 5,50 per zending. 
BESTELLINGEN ALBUMS, CATALOGI 
en INSTEEKBOEKEN ETC: porto extra. 

B u i t e n l a n d ; porto extra, bankkosten 
ƒ 6,50 per zending, 

VERZEKERING 
Verzekering per zending slechts ƒ 0,75, u loopt 
hierdoor geen enkel risiko, 

BETALING 
Na ontvangst van uw zending, faktuur en ac
ceptgiro worden bijgesloten, gaarne betaling 
binnen 8 dagen. 

CREDITCARDS 
Bij bestelling a.u.b. vermelden uw kaartnum
mer, de vervaldatum en uw handtekening. 

VOORUITBETALING 
Bij vooruitbetaling altijd 2 % korting, bij 
de bestelling girobetaalkaart of Euroche
que insluiten, of het verschuldigde bedrag 
direct overmaken op bankrekening 
68.31.12.619 of Postbank 42.08.936. 
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Wij lazen 
vooru 
KPN pronkt met 
prospectus 
De beursgang van de voor
malige Koninklijke PTT Ne
derland, die tegenwoordig 
kortweg KNP geheten wil 
worden, werd voorafgegaan 
door een overdonderende re
clamecampagne met als doel 
de ongelovige klanten ervan 
te overtuigen dat de dienst
verlening van het vroegere 
staatsbedrijf nog nooit zo 
goed is geweest. 
Veel meer inhoudelijke en be
trouwbare informatie was te 
vinden in de voor de financië
le wereld bestemde uitvoerige 
KPN-prospectus, die onder 
de grote beleggers werd ver
spreid. Hierbij wat informatie 
uit deze brochure, die ook 
voor de filatelie van belang is. 
In 1993 bezorgde PTT Post in 
het binnenland bijna zes mil
jard poststukken, waarvan 
30 procent partijenpost. Per 
afgiftepunt waren dat er 922 
en per hoofd van de bevol
king 405; wat minder dan in 
het voorafgaande jaar. PTT 
Post heeft daarbij te maken 
met een groeiend aantal huis
houdens en een teruggang 
van het aantal leden per huis
houding; dat beïnvloedt de ef
ficiency uiteraard nadelig. 
Het internationaal postver-
keer groeit gestaag. Een 
nieuw verrekeningssysteem, 
waarbij de 'ontvangende' 
postadministraties een 
hogere vergoeding ontvan
gen ten koste van de inkom
sten van de 'versturende' lan
den, is voor KPN onvoordelig. 
Dat komt doordat Nederland 
11.542 ton brievenpost ont
vangt, maar daarentegen 
25.319 ton 'over de grens' 
stuurt. Eind 1993 telde ons 
land 2.246 postkantoren, 
waaronder 1.321 postagent
schappen. Vong jaar begon 
KPN met een modernise
ringsprogramma van die kan
toren; daarmee is 340 miljoen 
gulden gemoeid. De business
unit FWateWe (kennelijk ziet 
KPN geen kans om daarvoor 
een Nederlandse term te ver
zinnen) had een omzet van 
circa 67 miljoen gulden. Dat 
geld komt overigens niet uit
sluitend uit de zakken van de 
filatelisten: de un/f houdt zich 
namelijk ook nog bezig met 
het betaald transport van 

waardevolle artikelen als 
strippenkaarten en loten. 
Tenslotte vermeldt de KPN-
prospectus ook nog dat de 
traditionele postale diensten 
een beperkte cocurrentie van 
lokale distributeurs ondervin
den. De zogenoemde niet-ge-
reserveerde postdiensten -
dat zijn postzendingen, an-

die van de hand van Roelf 
Boekema. Het artikel behan
delt de Duitse postagenturen 
die in de vorige eeuw in 
grensplaatsen als Venio en 
Winterswijk moeten hebben 
bestaan. Dat kon althans wor
den opgemaakt aan de hand 
van poststukken met Duitse 
stempels met die plaatsna-

Philatelie und 
Postgeschichte_ ^ 

Deutsche Fahrpostämter oder Postagenturen in den 
Niederlanden 

Jahr/flintelange Beob.n.hUinf,t n 
und Studien, Nachfragen bei alten 
Kollegen, Vereinen, Ai^ilsgemcin 
schaften, bekannten Philatelisten 
brachten den Autor kernen SchnH 
bei der Klärung der Pn*icmfragen 
nach Einrichtung: und Tätigkeit 
deutscher .Postagenturen' in den 
Micfdertanden weiter Auch m der 
bteratur bnden sich nirgendwo be-
fnedigende Antworten Ob es nun 
das bekannte, anrnnslen durchaus 
^ h r ergiebige und informatiunsret 
che Kohl-Handbuch v(Hi l> Herbert 
Munk, das Werk von Hans G n ^ 
über .Hannover, die RcÜie von Mvil 
ler-Mark Alt Deutachland unter der 
Lupe' oder Zeitungsartikel waren 
sw brachten keine prc^lemerheilen 
de Auskunft 

In Poslvertnigen der Niederlande 
mit dem Staat Hannover, die nach 
der Eroberung durch Preußen mit 
dem Staat ï^reufien bzw nach der 
Emnchtung de*. Nordcteutschcn 
Postbeidrks gtschloftsen wurden, 
wat immer nur die Rede von Bne-
fen, aber niemab von Päckchen oder 
Paketen' Daran haben alle Autoren 
nienuils gedacht' Aber der Gedanke 
an die Pakelbeförderung war die U*-
sung und bradite erstm>ib Licht in 
diese bisher ungelöste ProblemWik 

Die Beschrabung eines Pakctbe-
gleitbriefes gab den Schlüssel in die 
Hand Was haRen die Fahrpostamler 
in den Niederlanden hireine Befug
nis fur Posttieförderung' Die eing
ehe Antwort lautet: gar keine Rechte' 
Denn der Postdienst hatte nur das 
Monopol /UT Sefordening von Brie
fen 

Wie war der nationale P^etposl 
verkehr geregelt* Die vwchtigsle 
Quelle in derartigen Fällen ist das ~ 
leider viel zu spat errichtete PTT 
Museum tm Haag (nut dem Sonn-
tagsnamcn s-Cravenhage - den 
Haag, kann man frei übersetzen mit 

Abbtltlutigl tkr Origiiuitlcxl riiwr votiirgendM Aukhonsbesdiivibimg ßr dteun Be 
leg UuMt ^449 fPPrtHßisches Postamt m Vfnlo Norddtuhcher Poslbenrk 1/2 l,r 
orange. 2 Gr ultramaHii, 5 Gr heUbmita wä tO Cr gelbgmu als 171/2 Cr -Vierfttrben-
fraakattirrines Pakelte^et^rktn mU Irudtttnd blaueii Rul VenIo noch Krefrld Das 
prtußttcht Pottumt iit Veitio ut als das erste DeuHdie Postamt im Ausland über 
haupt tu betrachten. Schon to^ Marken oder Briefttüeke mit dem Stempel dieses 
Poslittntes sitiä gmßt Selletdutten und bevor unser Aukttanslos auftaudite. Mite man 
die Existenz einer VieifatbenfraiikatHr auf kompleUrm Bnef u'ohl kaum für mdjplicJi 
gehallen Zur Prewfmdut^ möchten wir darauf hinweisen, iaß eine verghticMtare 
NDP-rrankalmr der Deutschen Post in der TSrkei uvsentlifh höher bewertet wtrd ids 
der vtm uns gtwdhilt Slartpna fßr den Venlo'Brief, obwohl ritt Türirt-Vorläufer 
sicherlich häufig ist EinntaliK Gelegmheit zum Enuerb «jire einäruckssollen Bnc 
ffs hl faibfnscher Kabinelttihäaut^. der die SammrlgcbieteAlldeutsehUind und Deut 
sdteAuslandspoalämlcr in gletdier Weise beriOtrt' Attest Mehlmann 15,17,18,25 auf 
Brief Ausruf MOM,— " 

„Hecke vom Grafen") Dort erhielt 
der Autor die erwünschte Auskunft 

Der intemationnle Poslxerkehr 
aus den Niederlande entstand erst 
nach der Errichtung des Weitpost

vereins am 9 Oktober 1874 wah 
rend cmes internationalen Postkon
gresses m Paris, mit don Sit/ m Bern 
m der Schweiz Di-r internationale 
Ryjtverkehr \\ urde neu geregelt und 

fliikltln und l'uMßi-idiichle 14Ï/1« 

In het Duitse Bondsblad Philatelie van mei/juni ]l is een interessant artikel van de 
negentigjarige Roelf Boekema opgenomen 

ders dan brieven tot 500 
gram, waarvoor PTT Post met 
het wettelijk monopolie bezit -
hebben echter met toene
mende concurrentie te ma
ken. In 1993 was ruim de helft 
van de omzet van PTT Post 
afkomstig van de met-gere
serveerde diensten. 

Boekema goes 
German 
Over het grensoverschrijden
de postverkeer brengt het 
Duitse Bondsblad Philatelie 
van mei/juni een aardige stu-

men. Boekema heeft uitge
vonden dat het hier gaat om 
geleidebiljetten voor postpak
ketten die niet onder het na
tionale postmonopolie vielen. 

In dit zomerseizoen hebben 
de grote internationale sport
gebeurtenissen ook hun ef
fect op de filatelie. Het hier
voor al genoemde Duitse 
blad Philatelie brengt in het 
laatstverschenen nummer 
een artikel over voetbal in de 
filatelie en het Franse Echo 
de la Timbrologle van mei 
geeft aandacht aan de hon
derdste verjaardag van de 
opnchting van het Internatio-

De Coubertin man die de Olympi 
sehe gedachte weer nieuw leven in
blies 

naai Olympisch Comité. Ui
teraard wordt in het laatste 
geval ook het zoeklicht ge
richt op de man de stoot tot 
de moderne Olympische 
Spelen gaf, baron Pierre de 
Coubertin. 

In de Echo verder een aardig 
historisch artikel over alle 
plannen die hebben bestaan 
voor het graven van een Ka
naaltunnel. Al in 1751 lan
ceerde ene Nicolas Desma-
rins daartoe plannen. 
Ook het Duitse blad Der 
Briefmarken-Spiegel van 
juni gaat uitvoerig in op het 
thema 'sport en filatelie'. Het 
weet te vertellen dat de eer
ste moderne Spelen van 
1896 in Athene met een bij
zondere emissie postzegels 
werden gefinancierd. Die 
bracht meer dan het dubbele 
op van wat de Spelen hadde 
gekost; een aardig voordeel
tje voor het toen al straatarm 
Griekenland. 

iHMMMMMimiMMMMM«« i 

\ i '^"fï 'M 

Gnekenland zegels financierden e | 
ste editie van de 'moderne spelen' 
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Lezen geeft plezier 
Het Belgische blad Bonds-
lieuws (nummer 24) bevat 
;en brede studie over de 
Brusselse tentoonstellingsze-
jels van 1897. Er is in dit blad 
)ovendien een artikel te vin-
Jen onder de titel Inleiding tot 
ie fiscale filatelie in België, 
>en ondenwerp dat de specia-
sten op dit gebied zeker zal 
lanspreken. 
Het Vlaamse De Postzegel 
'raagt in nummer 4 aandacht 
'oor brieven en andere stuk-
:en: Geen drempelvrees! 
jidt het advies. Een ander 
loofdstuk geeft een uitvoeri-
le definitie van postwaarde-
tukken. 

êt Franse blad La Philatelie 
'ran^aise van april wijdt een 
iverzicht aan de stortingsfor-
lulieren van de Postspaar-
ank in Frankrijk, die in 1881 
/erd ingesteld. Vermelding 
erdient vooral ook een artikel 
ver de posttarieven van 
759tot 1800, in het bijzon-
er met de letter G. Een aan-
il Hollande-brieven dient als 
lustratie bij deze studie, wat 
et onden/verp zeker ook voor 
ns aantrekkelijk maakt, 
let meinummer van hetzelf-
e blad geeft aan de hand 
an maximumkaarten een 
ort overzicht over de schep
ing van Guignol, de Franse 
lan Klaassen'. 

let Duitse Bondsblad Philate-
e van februari bevat als bij-
Dndere bijdrage de geschie-
enis van de particuliere post 
I Berlijn. Het apninummer 
'Ijst de weg naar de toepas-
ng van eofilatelistische bne-
3n (Altbnefe in het Duits) in 
en thematische stad- en 
reekverzameling. De dikwijls 
iderdanige adresseringen 
an dergelijke brieven bevat-
in allerlei verwijzingen naar 
3n tijdsbeeld, naar verworven 
ichten, naar regenten of zelfs 
aar een heel tijdperk. Voor 
idenwerpen die met geschie-
3nis te maken hebben kun-
an zulke brieven daardoor 
jzonder toepasselijk zijn. 
het mei/juninummer van 

hilatelie is onder meer een 
tikel opgenomen over de de 
pende Duitse frankeerserie 
et vrouwenportretten. Het 
3eft een overzicht van de 
jbruiksmogelijkheden tij-
;ns en na de uitgifte van alle 
in (vroeger) voorkomende 
aarden. 
lemaphila (België) nummer 
10 begint een vervolgsene 
'er de spelregels die van 
acht zijn bij het beoefenen 
in de thematische filatelie, 
e regels zijn er de laatste ja-
n niet eenvoudiger op ge-

40,oo 48,oo 

MMtMÉmÉHÉM 
Onder de titel Wofür eigentlich die vie
len 'Weibs'-Bilder'^ besteedt het Duitse 
Bondsblad aandacht aan de Duitse se-
ne 'Belangnjke vrouwen' 

worden. Daarom is het van 
belang al bij het eerste begin 
met een goede structuur aan 
het werk te gaan. Eén editie 
eerder (nummer 138/9) werd 
het gebruik van zogenoemde 
voorlopers in een thematische 
verzameling behandeld. Hier
bij moet worden opgemerkt 
dat de schrijver onderscheid 
maakt tussen eofilatelistische 
brieven en voorlopers. Beide 
zijn van vóór het postzegeltijd
perk, aldus de auteur, maar de 
eerste categorie is niet door 
een postdienst vervoerd. De 
tweede categorie wèl; die 
draagt daarvan dan ook een of 
ander kenmerk. 
Het maartnummer van Ne
derland onder de loep, het 
blad van de Duitse Neder
land-verzamelaars, beeldt 
een aantal stukken af uit 
Friesland, die in 1945 - toen 
particulier postverkeer niet 
was toegestaan - als 'niet-
ambtelijke poststukken' met 
een speciale machtiging per 
dienstpost zijn verzonden. 
Het blad laat ook enkele Prui

sische dienstvoorschriften uit 
de jaren 1847 tot 1868 zien, 
die betrekking hebben op de 
postdienst naar Nederland. 

In EPV Nieuws van de En-
schedese Philatelisten-Ver-
eeniging (mei) wordt de Tijde
lijke Frankeerregeling Kerken 
onder de loep genomen. Aan
dacht wordt besteed aan de 
vraag, hoe die regeling is ont
staan. De rechten op en het 
gebruik van portvrijdom in de 
negentiende en twintigste 
eeuw, en in het bijzonder de 
correspondentie binnen de 
kerkgenootschappen, worden 
erin uiteengezet. 

De Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en Post
stempelverzamelaars (in de 
wandeling: Po. & Po.) geeft 
als een van de weinige zowel 
een mededelingenblad met 
huishoudelijk nieuws uit als 
een filatelistisch kwartaalblad 
waaruit het verenigings-
nieuws is verbannen. Het 'fila-
telistische blad'. De Postzak, 
staat sinds de ernstige ziekte 
en daarna het overlijden van 
de vorige redacteur onder 
tweehoofdige leiding. 
De nieuwe redacteuren heb
ben sinds vorig jaar vier num
mers uitgebracht, waarin veel 
waardevols is uitgekomen. 
Enkele hoogtepunten: De 
postkwitantie, bevelschrift van 
betaling; De particuliere post-
waardestukken van Neder
land; Militaire corresponden
tie in de Franse tijd (1792-
1813) en Moderne postwaar-
destukken van Nederland. 
Ook het afzonderlijk verschij
nende Verenigingsnieuws 
verdient vermelding. Het is 
eenvoudig van opzet, maar 
goed geredigeerd en het 
vormt zo een echte schakel 
tussen bestuur en leden. 
In het aprilnummer van Ga
briel, het orgaan van de ge
lijknamige vereniging, zijn 
Thema en plan voor een the
matische verzameling zaken 

van oven/veging. Dit te meer, 
omdat vooral voor deze ver
zamelaars een zorgvuldig on
derscheid tussen ondenwerp 
en thema belangrijk is. Ter 
verduidelijking: Kerstmis is 
een onderwerp, De bood
schap van Kerstmis daarente
gen een thema. 

De Postzegelclub Groot-
Veldhoven geeft in het mei
nummer eveneens aanwijzin
gen voor het uitwerken van 
een plan in de thematische fi
latelie. Een moeilijk punt ken
nelijk, waarvan het goed is 
dat het vaak en diep wordt 
uitgeplozen. 

Over lang, kort, breed en 
smal is de titel van een korte 
uitleg die de vereniging Phila-
telica Aalsmeer in haar or
gaan van april aan de leden 
geeft over de aanzienlijke ver
schillen in formaat bij diverse 
oude zegels. Als oorzaken 
worden aangegeven plaat-
druk (bij verschillende papier
richtingen kleine verschillen in 
krimp bij het drogen) en het 
met de hand perforeren, 
waardoor de kam of de lijn 
niet altijd op exact de juiste 
plaats terecht kwam. 

In ASPN, het blad van de 
American Society for Nether
lands Philately (nummer 18) 
legt een van de redactieleden 
uit waarom hij de nieuwe Ne
derlandse zegels niet langer 
verzamelt. Toen hij op een 
gegeven moment de lijst van 
nieuwe uitgiften voor 1993 
zag besefte hij, dat Nederland 
zich had geschaard in de rij 
van landen die veel postze
gels uitgeven voor niet-posta-
le doeleinden (lees: voor de 
verzamelaar) - en daar 
wenste hij niet meer aan mee 
te doen. In hetzelfde blad is 
een aantal kanttekeningen te 
vinden bij de Jubileumzegels 
van 1923 voor de overzeese 
gebieden. 
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De koers 
van Coerts 

Samenstelling: 
Gerrie Coerts 
Loopplank 6 
9732 EA Groningen 
Telefoon 050426692 
Telefax 050426650 

Nieuwe Michelcatalogus OostEuropa: 
prijzen in rustiger vaarwater 
De nieuwe Michelcatalogus OostEuropa 1994/5 laat ten opzichte van de vorige editie 
geen spectaculaire prijsfluctuaties meer zien. Albanië stijgt veel minder dan vorig jaar. 
Aan de andere kant zijn er ook geen scherpe dalingen, eigenlijk helemaal géén verlagin
gen. De redactie volgt duidelijk de prijzen van Duitse postzegelwinkels, die er niet aan te 
denken om de prijzen te laten zakken. 

MICHEL 
EuropaKatalog Ost 1994/95 

Weinig sctiokkende verande
ringen dus in de nieuwe Mi
ctielcatalogus OostEuropa, 
die op 8 juli jl. versclieen. Hier 
en daar zijn er bescheiden 
prijsveranderingen (bijvoor
beeld bij modern gestempeld 
materiaal van de Sovjetunie 
en het jaar 1988 van Albanië), 
een enkele uitbreiding van de 
vermelde zegels (onder meer 
bij Moldavië), wat betere plaat

jes bij enige blokken en de 
'verhuizing' van landen zoals 
Armenië, Georgië en de Berg
republiek naar Michels Azië
catalogus. 
Het zou ook anders kunnen. 
Maar dan zou de Michelre
dactie het roer fors moeten 
omgooien en moeten uitgaan 
van de echte marktprijzen, 
een gewogen mix van veiling
en winkelprijzen. Voor het ge
wonere materiaal is men ech
ter uitgegaan van de winkel
prijzen in Duitsland. En on
danks dumpprijzen op veilin
gen voor partijen en verzame
lingen van met name Roeme
nië, Tsjechoslowakije en Bul
garije zijn de noteringen van 
die doorsneezegels geen 
pfennig gezakt. 
Daarom blijft de catalogus een 
leidraad, niet meer dan dat. 
De echte 'waarde' van de erin 
vermelde zegels moet dus 
worden uitgedrukt in een per
centage van hun noteringen. 
Dat maakt het ook wel wat 

spannender, want het ene ze
geltje is gemakkelijk voor een
derde van de catalogusprijs te 
krijgen terwijl het andere bij 
aankoop van de volle catalo
guswaarde nog een koopje 
kan zijn. Juist dat schemerge
bied geeft veel filatelisten een 
stukje plezier in hun hobby, en 
zeker de Nederlandse met 
hun koopmansgeest. 
In ieder geval heeft Michel met 
de kleine nu doorgevoerde 
veranderingen nog eens aan
getoond dat ze vergeleken 
met andere catalogusmakers 
gewoon de beste is. Zowel 
qua informatie in de diepte als 
op het gebied van duidelijke 
afbeeldingen en overzichtelijk
heid. En ook de Duitse taal 
speelt een rol: het Duits zijn 
meer mensen in Nederland 
machtig dan bijvoorbeeld het 
Frans dat nodig is voor de 
Yvert & Tellier. 
De nieuwe Michelcatalogus is 
voor vierenzestig gulden te 
koop bij de postzegelhandel. 

Albanië 
De catalogusprijs van de inmid
dels beroemde jaargang 1988 van 
Albanië (kleine oplagen vanwege 
papierschaarste) is opnieuw ge
stegen, ditmaal met gemiddeld 
acht procent. Daarmee komt het 
bedrag voor de 28 zegels op 
1.159 DM uit (1993/94: 1.069 DM). 
Overigens houdt die nieuwe cata
logusprijs een gemiddelde prijs 
per zegel van 41.40 DM in. De no
minale waarde was zes jaar gele
den minder dan een gulden per 
zegel. 
Overigens stegen niet alle zegels 
uit dat beroemde jaar. Zo is de 
kostbaarste serie ('Beroemde per

soonlijkheden', Michelnummers 
23692372) op 170 DM blijven 
staan. Omdat de emissie 'Natio
naal folklorefestival' (een serie van 
twee zegels) wèl steeg deelt die 
reeks nu de eerste plaats met ook 
170 DM. 
De redactie van de catalogus 
heeft verder enkele aanpassingen 
aangebracht in de prijs van oudere 
zegels, met name die van de jaren 
tachtig. Echter niet in die aantallen 
en die mate waarop menige han
delaar en verzamelaar wellicht 
had gerekend of gehoopt. Met 
name bij Duitse handelaren moet 
voor veel senes uit de jaren ze
ventig en tachtig méér worden be
taald dan de huidige nieuwe cata
logusprijzen. Eén serie duwde de 

Michelredactie wèl flink omhoog: 
de zegels 'onze bossen' (Michel
nummers 2233/2236), die in waar
de verdubbelden tot 26 DM. 
De catalogusredactie heeft niet de 
brugparen opgenomen die de laat
ste tijd van zegels uit de jaren tach
tig verkrijgbaar zijn. Overigens doet 
ze dat ook niet bij landen zoals Ier
land, maar weer wel bij de Europa
zegels in de speciale catalogus van 
dat gebied. Verder klopt een enkele 
aanduiding niet. Zo is de zegel van 
3 I. van de Europauitgifte uit 1993 
niet alleen in zogenaamde minia
tuurvelletjes (Kleinbogen) gedrukt, 
maar ook in stroken. 

Bulgarije 
Albanië 1988 

Jaar Catalogus 
1991/2 

Catalogus Catalogus Catalogus 
1992/3 1993/4 1994/5 

Notering 466 
Stijging t.o.v. 
catalogus 

624 

34% 

1069 

71% 

1159 

8% 

Een groot aantal oudere en mo
derne blokken van Bulgarije is vol
gens Michel in prijs gestegen, 
vaak zowel gestempeld als onge
stempeld (postfns). Het gaat voor
al om blokken die toch al kostbaar 
waren, veelal met een catalogus
waarde van over de honderd 
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mark. De oplagen van die blokker 
is meestal erg laag. De prijsverho 
ging zit grotendeels tussen de 10 
en 25 procent. 
Een aantal andere goede series 
en zegels van voor de Tweede 
Wereldoorlog maken een verdere 
stijging door, zoals de serie ter ge 
legenheid van het vijfde voetbal
kampioenschap van de Balkanlar 
den in 1935 (Michelnummers 
274/9), die ongestempeld van 
1100 naar 1350 DM steeg enen 
gestempeld nu 1100 DM doet 
(was 900 DM). 

Hongarije 
Veel moderne thematische series 
en blokken van Hongarije zijn ge
stegen. Met name de series met 
dieren en paddestoelen uit de ja
ren tachtig trokken aan. Enkele 
voorbeelden: de vlinders van 198 
(van 10 naar 12 DM), de padde
stoelen van 1984 (van 10 naar 
14 DM), de uilen van 1984 (van 
naar 13 DM), vogels 1985 (van 
10.60 naar 13 DM), beschermde 
dieren 1986 (van 10.60 naar 
13 DM) en blok 199 met daarop 

1 

enkele eenden (van 11.20 naar 
15 DM). Verder stegen ook de 
CEPTzegels van Hongarije (19ï 
van 11,50 naar 17,50 DM en 19! 
van 6 naar 8.50 DM). 
Enkele oudere series van Hongj 
rije stegen ook, bijvoorbeeld de 
serie 'Boerencongres' uit 1946, 
van 45 naar 60 DM ging. 

Polen 
Het aan Polen gewijde catalogu 
hoofdstuk zet veelbelovend in: e 
gestempelde nummer 1 (1860) 
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;tijgt van 500 naar 600 DM. Ook 
jnkele andere oudere zegels zit-
en in de lift. Verder is er met 
lame bij enkele gestempelde 
)lokjes een prijsverhoging te zien, 
net als hoogtepunt blok 34 (van 
00 naar 150 DM). 
Hogere noteringen bereiken ook 
Ie dino-series uit 1965 (van 15.50 
laar 18 DM0) en 1966 (van 16 
laar 18 DM). Dat zal vooral te ma-
en hebben met de populariteit 
an deze uitgeston/en dieren 
inds de film Jurassic Park van 
jteven Spielberg. 

toemenië 
de zegels en blokken van Roe-

lenié IS er mets veranderd. De 
euwtjes worden tegen de ver-
ouwde opgeschroefde prijzen ge-
Dteerd: de verhouding nominale 
aarde versus cataloguswaarde 
jt zeker op 1; 10. Anders dan bij 
i nieuwtjes van Rusland hanteert 
appen Michel hier nog de hoge, 
nstmatige lei-koers, 

pvallend is dat er ook geen dalin-
n te zien zijn bij grote aantallen 
nes en blokken van na 1945. 

erzamelingen en partijen met 
oemeens doorsnee-materiaal 
in na de Tweede Wereldoorlog 
lan op veilingen, bij handelaren 
1 op beurzen vaak voor spotprij-
n weg. 

mmt 

? 2 L ' 1688-1714 

POSTA ROMANAI 

MM MM 

usland 
Mlchel-prijzen van de zegels 

n de nieuwe staat Rusland lig-
n vanaf de serie 'Dieren van de 
ireld' (december 1993) een stuk 
;hter bij de nominale waarde 
n de eerdere uitgaven van de 
uwe republiek. In de catalogus 
rdt dus het beleid voortgezet 
t al enige tijd uit de vermelding 

lagere prijzen in het blad Mi-
el-Rundschau viel af te leiden. 

De catalogusprijzen van de uitga
ven van Rusland van vóór decem
ber 1993 bleven gelijk. De catalo
gisering van de lang lopende fran-
keerserie is door de Michel-redac-
tie aangepast en uitgebreid, zowel 
qua prijzen als qua typen. 

Sovjetunie 
De gestempelde zegels en blok
ken van de Sovjetunie uit de jaren 
tachtig boeken in de nieuwe Mi-

chel-catalogus de grootste winst 
ten opzichte van de vorige editie. 
Bijna iedere serie gaat met vele 
tientallen procenten omhoog. Mi-
chel-redacteur Gerald Bethge con
stateert bij de Duitse postzegel
handelaren een moeilijk te stillen 
vraag naar dat gebruikte materi
aal. Veelal konden ze het niet 
kopen tegen de oude catalogus-
prijsnotenngen. 
Overigens komt de prijs van ge
stempeld materiaal nu zo dicht bij 
dat van het ongebruikte te liggen 
dat menige verzamelaar van ge
stempeld nu eerder geneigd zal 
zijn om op postfns over te stap
pen; postfns materiaal is immers 
gangbaarder. 
Bij de grote vraag naar gestem
peld materiaal kan hebben mee
gespeeld dat de Duitse albumpro
ducenten relatief veel geld vragen 
voor albumbladen met klemstro
ken; die worden hoofdzakelijk voor 
postfrisse zegels gebruikt. Per 
jaargang loopt dat al gauw in de 
tientjes. Soms kosten de album-
bladen al bijna evenveel als aan
schafprijs van de zegels! De goed
kopere albumbladen zonder 
klemstroken, die heel geschikt zijn 
voor gestempelde zegels, worden 
dan opeens aantrekkelijker. 
Michel maakt nu voor het eerst 
een prijsonderscheid bij het Stalin-
blok uit 1949 (Michelnummer 13). 
De notering van het blok met 
bronskleurige omranding ligt 
200 DM hoger (600 DM) dan die 
van een blok met gouden omran
ding (400 DM). De catalogusma
kers hebben overigens de uiterst 
moeilijk te verkrijgen velletjes 'Ijs
beren' met het WWF-logo uit 1987 
(Michelnummers 5694/7) niet ver
hoogd: 120 DM. Dat is opvallend, 
want zo'n velletje brengt momen
teel meer dan 200 DM op. 
Niet opgenomen zijn verder een 
aantal nieuw ontdekte ongetande 
uitgaven van de Sovjetunie uit de 
jaren tachtig en negentig, zoals de 
zegels ter gelegenfieid van het ze
ventigjarig bestaan van het Mos-
kouse staatscircus (Michelnum
mers 5984/8). 

Tsjechoslowakije 
Het land waar op prijzengebied 

het meest te beleven valt is Tsje
choslowakije. In de jaargang 1952 
zijn veel zegels met tientallen pro
centen omhoog gegaan, net als 
menige themaserie van omstreeks 
de jaren 1960. Een voorbeeld is 
de natuurserie van het Tatra-ge-
bergte uit 1959 (gestegen van 17 
naar 22.50 DM) en de vogelserie 
uit datzelfde jaar (van 20 naar 
25 DM). In 1960 zijn soortgelijke 
stijgingen te zien: de botenserie 
ging van 11 naar 15 DM, de vogel-
sene van 15 naar 20 DM en de 
bloemenserie van 17 naar 20 DM. 
Ook diverse schilderijenseries uit 
de jaren zestig tot en met tachtig 
stegen met 10 tot 25 procent. 
Forse wijzigingen zijn er vooral bij 
de heel kostbare zegels. Zo ging 
de opdrukken van 1919 op zegels 
van 1903/15 (Michelnummers 
145/9) ongebruikt met 5.800 DM 
omhoog; de nieuwe notenng is 
25.300 DM. Dat de gestempelde 
serieprijs gelijk bleef wordt veroor
zaakt door een val van 2.000 DM 
bij de duurste waarde, de zegel 
van 12 f.; de drie andere waarden 
gingen samen precies zoveel om
hoog... 
De prijzen van enkele andere top
pers verschillen ook sterk met de 
vorige noteringen. Voorbeelden: 
nummer 74 (ongestempeld van 
9.000 naar 12.000 ), nummer 88 
(van 1.500 naar 1.800 DM) en 
nummer 118 (ongebruikt van 
1.200 naar 1.600 DM). 

De nieuwe 
republielcen 
Estland 
De prijzen van de meeste zegels 
van Estland gingen omhoog. De 
Michel-redactie vond het zelfs no
dig om zegels die voor 10 pfennig 
genoteerd stonden te verdubbelen 
naar 0.20 DM. Ovengens zit er 
volgend jaar vast een nieuwe ver
hoging van de prijzen in, bijvoor
beeld bij blok 5 en 6: die hebben 
een lage cataloguswaarde (res
pectievelijk 1.50 en 3 DM), een 
hoge aanschafprijs (bijna zeker de 
catalogusprijs) en relatief geringe 
oplagen (100.000 en 61.398 
stuks). 
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Letland 
Letland vertoont weinig verande
ringen, zowel bij de oudere zegels 
als de nieuwere. Een enkele prijs-
verandering valt op, zoals de 
Kerstserie uit 1992, die van 10 
naar 15 DM ging (zowel postfris 
als gestempeld). De moeilijke Kle
derdrachtenserie uit 1993 (de vori
ge keer nog niet in de catalogus) 
noteert 26 DM, net als het blok. 

Litouwen 
De Litouwse zegels vanaf 1991 
zijn bijna allemaal in prijs terugge
gaan. Soms met enkele procen
ten, maar vaak met vele tientallen 
procenten. Zo zakte blok 3 (vorst 
Vyautas) van 9.50 naar 5 DM. Een 
uitzondering zijn de vogels van okto
ber 1993 (Michelnummers 501/4): 
die stegen van 2.20 tot 3 DM. Het 
vogelboekje steeg van 4.40 naar 
6 DM. 

Moldavië 
In de stortvloed van Moldavië-op-
drukken op zegels van de Sovjet
unie heeft de l\^ichel-redactle eni
ge duidelijkheid geschept. Inmid
dels zijn er van de wijndruivenop-
drukserie uit 1992 zesentwintig 
verschillende types; in de vorige 
catalogus kwam Michel niet verder 
dan vijf. Met name de kopstaande 
opdrukken zijn kostbaar: de note
ringen lopen van 15 tot 30 DM. 
Verder wordt onderscheid ge
maakt naar papiersoort en druk
techniek. Overigens waarschuwt 
Michel nu al voor een vervalsing: 
een opdruk van 25 roebel op een 
Sovjetzegel van 4 kopeken. 
Verder zijn bijna alle zegels van 
Moldavië (sommige zelfs flink) in 
waarde omhoog gegaan. Zoals 
blok 2 (Olympische Spelen in Bar
celona) dat van 7 naar 10 DM 
ging, een stijging van bijna 45 pro
cent. 

Wit-Rusland 
Tot de postadministraties die zich 
schuldig maken aan een onstuimi
ge emissiepolitiek om de kas te 
spekken rekent de nieuwe Michel-
catalogus die van Wit-Rusland. 
Want de redactie wil vooralsnog 
de series 'Olympische Spelen Lil
lehammer', 'Wereldkampioen
schappen voetballen' en 'Heden
daagse kunst' niet opnemen. 'Om
dat de officiële status bij het afslui
ten van de kopij niet vast stond', 
aldus de catalogusmakers. 
Wel vermeld zijn de zegels die 
vóór die tijd zijn uitgegeven, zoals 
de serie 'Keramiek', die overigens 
als één van de weinige flink stijgt: 
van 1.60 naar 4.00 DM. 

Oekraïne 
Bij de Oekraïne heeft de redactie 
eigenlijk alleen maar de nieuwe 
emissies er bij gezet. Voor de rest 
zijn er geen wijzigingen en aanvul
lingen. Overigens handhaaft de re
dactie haar aanvechtbaar stand
punt dat alleen de lokale uitgifte 
van de Kiev-serie uit 1992 echt is. 
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Gestaakte wereldnieuwtjesdienst 
door UPU hervat 
De Union Postale Universelle 
(UPU), of in goed Nederlands 
de Wereldpostvereniging, 
heeft in 1993 haar wereld
nieuwtjesdienst voor aange
sloten landen enige tijd ge
staakt. Daardoor bleven on
der meer de postmusea - ook 
het Nederlandse PTT-Mu-
seum in Den Haag - versto-
l<en van duizenden nieuwe 
zegels die de landen uitge
ven. 
Het museum moest om de 
collectie compleet te houden 
flink in de buidel tasten. Een 
complete jaarset 1992 verte
genwoordigt al een catalo
guswaarde van bijna 
33.000 DIVl, en vorig jaar was 
dat bedrag naar schatting niet 
veel anders. 
Na een aantal malen faxen 
reageerde de UPU eindelijk 
op de vraag, waarom men 
destijds met de service ge
stopt is. Het blijkt dat de We
reldpostvereniging in haar 

vergadering van 1992 heeft 
besloten om niet meer als 
centraal distributiepunt te fun
geren; dit om kosten te be
sparen. Het was de bedoeling 
dat alle landen voortaan hun 
zegels met elkaar zouden 
'ruilen'. Een uitzondering 
werd gemaakt voor die lan
den die - om welke reden 
dan ook - geen diplomatieke 
contacten met andere landen 
onderhouden; voor die cate
gorie zou de UPU de oude 
dienstverlening handhaven. 
In juni 1993 werd het besluit 
van het jaar daarvóór echter 
weer teruggedraaid. Het 
bleek dat teveel landen ver
geefs op hun nieuwtjes zaten 
te wachten. Soms was dat 
omdat er problemen met de 
douane waren, soms ook 
bleek de taalbarrière te ver
hinderen dat er ruilcontacten 
ontstonden. Vanaf 1 januari 
1994 is nu de oude toestand 
hersteld. 

China: forse winst geboeict, 
maar ooic verliezen 
In een speculatieve markt is 
het moeilijk prijzen te vast te 
stellen. Dat blijkt uit de verge
lijking van de prijzen van Chi
nese postzegels in de Michel-
catalogi van 1991 en 1994. Er 
zitten stijgingen en dalingen 
in van tientallen procenten 
ten opzichte van de twee op
eenvolgende edities van de 
catalogus. 
Per periode is wel een duide
lijke lijn te ontdekken. In de 
catalogus blijft oud materiaal 
in prijs stijgen, terwijl de note
ringen voor nieuwer materiaal 
in de catalogus zijn gedaald. 

Dat blijkt duidelijk uit de op 
deze pagina afgedrukte ver
gelijking van de prijzen van 
blokken. Het overzicht heeft 
betrekking op postfrisse blok
ken. De laatste kolom is een 
'prijslijst': een opgave van de 
momenteel geldende prijzen 
(in Duitse marken) van het 
bedrijf Zhao uit Hannover. 
Het valt op dat het percenta
ge van de cataloguswaarde 
dat de handelaar vraagt, voor 
de gestegen bloks hoger ligt 
(minimaal 70%) dan voor de 
al fors gedaalde (veelal lager 
dan 70%). 

Blok-
nr. 

1/4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
25 
35 
45 
55 

Catalogus 
1991 

60.00 
100.00 
300.00 
650.00 

2.000.00 
800.00 

1.500.00 
350.00 
400.00 
500.00 
350.00 
250.00 
35.00 
10.00 
25.00 
8.50 

Catalogus 
1994 

120.00 
125.00 
300.00 
700.00 

2.750.00 
1.250.00 
2.000.00 

275.00 
250.00 
350.00 
250.00 
200.00 
27.50 

6.50 
20.00 
8.50 

Wijzigiiig 
(in%) 

100 
25 

0 
8 

38 
56 
33 
-21 
-38 
-30 
-29 
-20 
-21 
-35 
-20 

0 

Prijslijst 
Zliao 

79.00 
89.00 

220.00 
550.00 

2950.00 
1090.00 
1850.00 
210.00 
148.00 
189.00 
148.00 
118.00 
18.00 
6.00 

18.00 
5.10 

Vragen-
rubriek 
Heeft u een vraag voor deze rubriek of weet u het antwoord op één 
van de in de Vragenrubriek gestelde vragen? Stuur dan een be
knopt briefje aan 'Philatelie', Lis 20,1273 CD in Huizen (eventueel 
met afbeelding). Vragen die interessant zijn voor een breed publiek 
worden doorgaans geplaatst, zo mogelijk met het bijbehorende ant
woord. Bedenkt u wel dat er veel aanbod is voor deze rubriek; het 
kan dus geruime tijd duren voor uw vraag wordt geplaatst. 

Tramstempel van 
Zuidbroek? 

V Ik wend mij tot u met het vol
gende: ik heb een zegel Ne
derland, NVPH-nummer55, 

met het grootrondstempel Zuid-
broek-Terapel met het plaats-
naamdeel K-Tboven de datum. 
Dat zou dan een tramstempel 
moeten zijn tussen Zuidbroek en 
Terapel. Is er misschien iemand 
onder de lezers van 'Philatelie' die 
weet of dit stempel meer voor
komt? Het staat niet in de lijst van 
de Grootrondstempels en ook niet 
bij de kleinrondstempels. 
FJ. Harterink, Oostermeer 

Jo Spier en 
Theresienstadt 

V in 1981 publiceerde Dieter A. 
Bahner zijn studie Ghetto 
Theresienstadt (Terezin) 

1941-1945, Paketpost und Propa-
ganda-blockausgabe. In dit lijvige 
werk (65 pagina's op A4-formaat) 
stelt Bahner dat de in uw 'Vragen
rubriek' zo uitvoerig besproken Zu
lassungsmarke Theresienstadt 
niet zómaar een landschap weer
geeft. Bahner zegt dat er een gro
te gelijkenis Is met een schilderij 

van de Tsechischen, heimatver
bunden Landschaftsmahler F. 
Simbery. Op dat doek is There
sienstadt afgebeeld, gezien vanaf 
de Bauschowitzer Kessel. In Bah
ners studie IS een afdrukje van dit 
schilderij opgenomen; de zegel 
vertoont hiermee inderdaad gelij
kenis. 
Als ontwerper van de zegel wordt 
zonder enig voorbehoud Bedrich 
Foitasek genoemd. Op de zegel 
zijn echter, iets schuin boven de 
letter H, de initialen FC zichtbaar 
Bahner heeft voor deze initialen 
geen verklaring. 
De Theresienstadt-zegel is in 
boekdruk vervaardigd door de 
Staatsdrukkerij in Praag. De perfc 
ratie is lijntanding 101/2, de oplag 
vermoedelijk 165.000. Zo'n 76.00 
stuks werden uitgegeven en de 
overige 89.000 werden in mei 
1945 als restvoorraad teruggevor 
den. Deze laatste gegevens ont
leent Bahner aan de studie van 
Möbs. 
G.F.H. Brandsen, Bemmel 

'Ups and downs' in de Ctiinese filatelie: deze vergelijkende tabel leert dat sommige 
Ctiinese blokken fors zijn gestegen en dat andere blokken een omgekeerde ontwik
keling hebben doorgemaakt 

NIEUWE MICHEL 
EUROPA EDITIES: 

MICHEL 
Europa-Katalog Ost 1»4/95 

Duitsland 1994/5 in kleur 
Oost Europa 1994/5 
West Europa 1994/5 (26 aug.) 
Postwaardestukken 
Oost Europa 1994 
Maandelijks worden alle nieuwe uitgiften 
(gehele wereld) gecatalogiseerd in de 
Michel Rundschau, tevens interessante 

ƒ 34,-
ƒ 64,-
ƒ 79,-

ƒ120,-

vakartikelen, ruilannonces, tips, etc; Vz jaar abonnement (juli-dec. 94 

auf der heide oude woudenbergse zandweg 4, 3707 an zeist, 
tel. 03404-24800 postbank nr. 1700 
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!or Nieuwiand, editor 
ran PLN International 

i/ijlen 'de oude Drees' noemde door particulieren in eigen 
eheer vervaardigde krantjes en bladen in een interview 
ens 'de bloedvaten van onze democratie'. Jaren geleden 
tonden de stencilmachines in ons land dan ook rood-
loeiend om al die clubperiodieken en fan-magazines er in 
oog tempo uit te draaien. Tegenwoordig heeft de compu-
r die taak geruisloos overgenomen. 

let gezellige knip- en plak-
lerk, het trekken van 'kaders' 
n lijntjes met een dun pen-
etje, liet aanbrengen van 
oppen en tussenkoppen met 
ehulp van 'wrijfletters' - dat 
dele ambacht waarmee me-
igeen de publikatie van z'n 
eesteskind zelf in de hand 
am, dat is verleden tijd. Hoe-
el... 
et blad International Philate-
z Literature News, dat zich 
u in zijn vierde jaargang be-
ndt, wordt nog steeds op die 
mpele manier vervaardigd: 
p een schrijfmachine getypt, 
srkleind, gekopieerd, gevou-
en tot A5-formaat en geniet, 
er jaar komen drie nummers 
t, waarvan per editie 250 
xemplaren naar abonnees 
/er de hele wereld gaan, Ie
rs die daar vijftien gulden 

per jaar voor over hebben. 
Graag zelfs, want het in het 
Engels gehouden blad geeft 
24 pagina's boordevol infor
matie over wat er internatio
naal gezien allemaal gaat 
verschijnen en al verschenen 
is op het gebied van filatelJsti-
sche boeken, periodieken, ar
tikelen, catalogi, enzovoorts. 

Niet blij 
Elke verzamelaar die de fila
telie serieus neemt zou het 
blad van Cor Nieuwiand (70) 
eigenlijk in huis moeten heb
ben. In z'n werkkamer in een 
genoeglijke eengezinswoning 
in Rotterdam kijkt de hoofdre
dacteur ernstig naar zijn be
zoeker en zegt: 'Ik ben aan 
de ene kant blij dat u hier 

bent, aan de andere kant ben 
ik er helemaal niet blij mee. 
Niet om u persoonlijk, maar 
om de publiciteit rond PLN. 
Men gaat dan waarschijnlijk 
vragen om een proefnummer
tje en dat kost mij al gauw 
drie, drieëneenhalve gulden 
per stuk. Uit ervaring weet ik 
dat van de aanvragers krap 
tien procent ook echt een 
abonnement neemt. Zodoen
de sta ik wat ambivalent te
genover een artikel in 'Phila
telie' over mijn blad.' 

Gebrek aan kennis 
Zelf heeft Cor Nieuwiand 
geen postzegelverzameling 
meer, evenmin een filatelisti-
sche bibliotheek. Zijn collectie 
Finland 1901-1910(1) en de 
omvangrijke postzegelbiblio
theek deed hij van de hand 
('De kinderen hadden er geen 
belangstelling voor'), hij wijdt 
zich nu helemaal aan PLN In
ternational. Voor kopij voor 
het tijdschrift put hij uit andere 
filatelistische bladen, die de 
energieke 'editor/publisher' 
op basis van een 'ruilabon-
nement' krijgt toegestuurd. En 
hij bezoekt regelmatig de 
Bondsbibliotheek, waar hij 
nieuwe uitgaven inkijkt en ti
tels en uitgevers noteert. 'Het 
bestaansrecht van PLN Inter
national wordt ontleend aan 
het feit dat er onder filatelisten 
toch een gebrek aan kennis 
bestaat over wat er allemaal 
op postzegelgebied op de 
markt komt,' vindt Cor Nieuw-
land, die handelscorrespon
dent bij sleepvaartmaat-
schappij Smit Internationale is 
geweest. 'Ik beschouw mezelf 
als bemiddelaar tussen de le
zer en de filatelistische litera
tuur die recent beschikbaar 
kwam en komt. Ik kan als tus
senpersoon optreden als ie
mand een buitenlands boek 
wil bestellen. Dat doe ik dan, 
waarvoor een klein bedrag 
extra in rekening wordt ge
bracht. Wat ik er aan verdien 
is marginaal, het blijft een 
hobby van een gepensioneer
de, zal ik maar zeggen. Het 
blad is een non-profit-wigave, 
ik hoef er niet van te bestaan.' 

Drie piek 

brieven van lezers. De helft 
van z'n abonnees woont bui
ten de landsgrenzen, zodat 
de gemiddelde portokosten 
per verstuurd nummer rond 
de anderhalve gulden liggen. 
Cor Nieuwiand: 'Ik wil er niet 
teveel geld op hoeven toeleg
gen, dat zult u toch billijken. 
Daarom wil ik de mensen die 
een proefnummertje willen 
hebben vragen of zij dne piek 
aan geldige postzegels willen 
sturen aan PLN International, 
Postbus 8042, 3009 AA Rot
terdam. Dan ontvangen zij 
per omgaande een exem
plaar. Aan gratis proefnum
mers kan ik helaas niet begin
nen, dat kan echt niet.' 

Niveau 
Zo streng-zakelijk gesteld zit 
het er dik in dat sommige le
zers iets over zich krijgen 
van: nou, dan maar met! Een 
logische maar in dit geval 
toch een wat voorbarige reac
tie. PLN International mag 
dan qua uiterlijk het charman
te van een 'eenmanszaakje' 
en het aandoenlijke van een 
'schoolkrant' hebben, de in
houd heeft een uitstekend ni
veau. Pakken we het voor
laatste nummer (voorjaar 
1994) er even bij dan blijken 
daann opgenomen 175 zo
juist verschenen internationa
le filatelistische boeken die 
verkrijgbaar zijn bij 146 leve
ranciers, 154 titels van filate
listische artikelen, versche
nen in 86 tijdschriften, 164 
namen en adressen van fila
telistische organisaties in 93 
landen, plus als bijlage een 
kaart met daarop de postco
de-gebieden van Groot-Brit-
tannië. Wie in filatelie meer 
ziet dan een albumpje volsto
men en streepjes zetten in 
een catalogus bij die zegels 
die al in het album zitten, doet 
er verstandig aan zichzelf 
PLN International te gunnen. 
Thomas Leeflang 

P L N INTERNATIONAL 
ll,'lH,',7.'t<l'l,'l.'»JIMImjllJ»UJ,nlll.lJ..|^.VTi 

T h e only 
periodical 

exiusively devoted 
to current 

PHILATELIC LITERATURE 
in all its aspects 

• of ConMifla 

Nieuwiand, hoofdredacteur/uitgever PLN International proefnummers helaas 
gratis (foto Donald Denverre) 

PLN-hoofdredacteur Nieuw-
land krijgt veel enthousiaste 

PLN International boordevol informatie 
over filatelistische literatuur 
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I rceditni hn>tn V, am U S A USA Freedom From Fear 

: 5 Ö )r 
Freedom of Speetii U S A * U S A Fieedom of Worship 

T^DIO« 0110*3X00 

From our doughboys in WWI to our astronauts 
striding across the moon, Norman Rockwell's 
artwork has captured America's 
traditional values along with # ^ 1894 
the characteristic optimism Ä Ä i<)'>4 
of its people. Rockwell ' 
loved people, 
and people 
loved him. 
He was an 
enormously 
skilled tech
nician and, 
according to 
several new 
reassessments, 
a true artist. He 
had a genius for 
captunng the emotional 
content of the commonplace. 

UNITEDSTMES 
POSTAL SERVICE 

[29-

\3A 

ID it schitteyeriéde setje C^ tyU^o-Tcle "RtDclkwellfl 2 

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

DE POSTHOORN 
G r a t i s p r i j s k a t a l o g u s v a n Belgische z e g e l s . 

A a n k o o p v a n f r a n k e e r g e l d i g e zege ls Be lg ië . 

DUMOLLIN Jacky, WEZELLAAN 16, 8400 OOSTENDE (België) Tel + Fax 09 32 59/267610 

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

U weet wel.... "OP MAAT GESNEDEN". 

Christliche Uotievstempel Ost Deutschland 1945-1990 f 14,- (* Porto) 

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

1 s t e K L A S K I L O V \ f A A R al met 1994 uitgaven 
GROOTFORMAATZEGELS 

1 WEST-EUROPA prachtige mix met HW's 
2 SCANDINAVIË incl kleine landen 
3 FINLAND met boekleszegels, zeer nieuw 
4 ZWEDEN met boekleszegels en HW's 
5 NOORWEGEN veel HW's 
6 DENEMARKEN veel nieuv* 
7 FAR OER zeldzaam mooi 
8 IJSLAND schitterend, enorme cat v»aarde 
9 IJSLAND P n 1994 verzegeld 

10 ENGELAND zonder kerst, met HW's 
11 IERLAND zeer mooie sortenng 
12 KANAALEILANDEN mooie variatie 
13 BELGIË veel verschillende zegels 
14 LUXEMBURG met HW's en groot assortiment 
15 FRANKRIJK prachtig assortiment 
16 DUITSLAND met toeslag 
17 DUITSLAND zonder toeslag, veel nieuw 
18 DDR de laatste kilo's 
19 ZWITSERLAND met toeslag en HW's 
20 OOSTENRIJK mooie sortering met HW's 
21 LIECHTENSTEIN prachtige variatie met HW's 
22 MALTA moeiliik verkrijgbaar 
23 AUSTRALIË nieuw en met HW's 
24 NIEUW-ZEELAND met HWs en goed gesorteerd 
25 USA kort geknipt en dus zeer veel zegels 

100 GR 

12,-
14,-
16,-
14,-

120,-
60,-

10,-
15,-
20,-
17,-
JOc 
50,-
Jiz 
10,-
15,-
15,-
35,-
90,-
18,-
10,-
20,-
12,-

250 GR 
f 40,-
ƒ 50,-
f 28,-
ƒ 30,-
f 38,-
f 30,-

ƒ 140,-
ƒ295,-
ƒ 22,-
ƒ 35,-
ƒ 45,-
ƒ 40,-
ƒ 75,-
ƒ120,-

Uki 
f 23,-
ƒ 35,-
ƒ 35,-

ƒ 44,-
ƒ 22,-
ƒ 45,-
ƒ 28,-

1KG 
f140, 
f190, 
f 100, 
ƒ110, 
ƒ150, 
ƒ110, 

ƒ550, 

ƒ 85, 
ƒ 140, 
ƒ170, 
ƒ150, 
ƒ290, 

ƒ125, 
ƒ 90, 
ƒ135, 
ƒ140, 
ƒ 310 

ƒ175 
ƒ110, 

MISSIEWAAR (groot- en kleinfomiaat) 
Ml FINLAND met veel grootformaat 
W ZWEDEN zeer gevarieerd 
M3 DENEMARKEN met hoger Kr -waarden 
M4 NOORWEGEN nieuw en met veel HW's 
M5 ENGELAND met buitenland en HW's 
M6 IERLAND prachtig assortiment 
M7 DUITSLAND rechtstreeks van de missie 
M8 BELGlE nieuw in het assortiment 
M9 USA onuitgezocht op coilnummers 
MIO AUSTRALIË zeer nieuw, veel grootformaat 
M i l CANADA prachtige variatie 
Ml 2 TSJECHIEiïSJECHO-SLOWAKUE voomi gelegenh 

500GR 1KG 
ƒ30,-
ƒ35, -
ƒ30,-
ƒ35,-
ƒ15.-
ƒ30,-

125r 
ƒ35,-

115r 
ƒ30,-
ƒ30,-
ƒ30,-

ƒ60,-
ƒ65,-
ƒ60,-
ƒ65,-
ƒ30,-
ƒ60,-
/ 4 5 ^ 
ƒ65,-
i30£: 
ƒ60,-

ƒ60,-

5 KG 
ƒ275,-
ƒ310,-
ƒ275,-
ƒ310,-
f140, -
ƒ295,-
ƒ215,-
ƒ310,-
ƒ140,-
ƒ275,-
ƒ275,-
ƒ275,-

NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 

Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. 
Levering uitsluitend onder rembours of vooruitbetaling 0| 
gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. 
Prijzen incl. porto, excl. rembours - wijzigingen voorbe
houden. Bij aankoop van minimaal 3 soorten 5% korting 
bij aankoop boven ƒ 100,- en 10% boven ƒ 400,-. 

Tel. 080-777730 Fax 080-730735 Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN Postzegelhandel J . VAN HAARLEI 
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Nederlandse 
stempels 

PTT Post en 
Fepapost94 

Selegenheidsstempels 

juni: 
'sGravenhage: eerstedag
tempel 'Wereldkampioen
chappen voetballen' (alleen 

Dp NVPHenveloppen). 
jroningen: bijzonder stempel 
Oranje goes USA  WK voet
)al uitgifte'. Dit stempel komt 
illeen voor op de twee speci
ile enveloppen die door PTT 
'ost Filatelie Verzamelservi
e in Groningen worden uit
jegeven (geen NVPHenve
oppen). 

f ^ J o o 2 ■^' 

N^ 

3 juni: 
>Gravenhage: eerstedag
tempel 'Beursintroductie 
andeel KPN' (alleen op 
IVPHenveloppen). 

1 3 
eerste dag 

v a n u i t g i f t e 

J U N I 

den haag 

9 4 

3 tot en met 22 juli: 
'ijmegen: bijzonder stempel 
8e vierdaagse KNBLO'. 

9 9 

15 augustus: 
'sGravenhage: eerstedag
stempel 'Tweede Wereldoor
log' (alleen op NVPHenve
loppen). 

DEN HAAG 
5 81994 

16 tot en met 25 augustus: 
Seoel (ZuidKorea): gelegen
heidsstempel 'PTT Post Fila
telie Nederland  Seoel 1994 
Philakorea'. Te stempelen 
correspondentie zenden aan 
PTT Post Filatelie Verzamel
service, Postbus 30051, 9700 
RN Groningen, onder vermel
ding van 'stempel Philakorea'. 

!±f SEOEL 1994 ^ 

g 16 25 "* 
D. a u g u s t u s a 

E Philakorea z 

Bijzondere stempelvlaggen 

7 juni: 
Laatste dag van gebruik van 
de bijzondere stempelvlag 
'KPN beursintroductie 1994'. 
15 augustus10 september: 
Kampen: bijzondere stempel
vlag '100 jaar Kok  Kampen 
Boekenstad 10 september 
1994'. Te stempelen corres
pondentie zenden aan Expe
ditieknooppunt, Postbus 
99200, 8000 NA Zwolle, on
der vermelding van 'stempel
vlag Kampen Boekenstad'. 

[ ^ 
KOK 

K A M P E N 
BOEKENSTAD 
1 o september 1 994 

Veldpoststempels 

2 juli: 
Leeuwarden: bijzonder dagte
keningstempel 'Koninklijke 
Luchtmacht veldpost' ter ge
legenheid van de open dag 
van de Koninklijke Lucht
macht op de vliegbasis 
Leeuwarden. 

:Koninklijke Luchtmacht: 

\ 2.VII.9417 .•■' 

re /d P.O.

9 en 10 juli: 
Den Helder: bijzonder dagte
keningstempel 'Koninklijke 
Marine veldpost' ter gelegen
heid van de Nationale Vloot
dag in Den Helder. 

:Koninklijke Marjne: 

\ aViL 9417 / 

Loketfrankeermachines 

8 augustus: 
Heerhugowaard: eerste dag 
van gebruik van machine 
FM5188 (PTT Post Business
balie). Adres: PTT Post Busi
nessbalie. Postbus 99910, 
1700 NA Heerhugowaard. 

Stempelnieuws 
Door de lange produktietijd van 
'Philatelie' worden nieuwe stempels 
vaak zo laat in dit blad gemeld, dat 
het zelf ter stempeling aanbieden 
van post met meer mogelijk is Als u 
dat bezwaarlijk vindt, kunt u over
wegen een abonnement te nemen 
op het PTTblad Stempelnieuws 
Inlichtingen worden verstrekt door 
PTT Post Filatelie Verzamelservice 
in Groningen, telefoon 050862414 

Aan de internationale post
zegeltentoonstelling Fepa
post 94, die van 17 tot en met 
24 oktober in het Nederlands 
Congresgebouw in Den Haag 
wordt gehouden, levert PTT 
Post een belangrijke bijdrage. 
Dat gebeurt onder andere 
door de uitgifte van speciale 
Fepapostzege\s. Drie velze
gels verschenen in februari jl., 
en op 17 oktober a.s. staat 
een souvenirvelletje op het 
programma. 
Het gaat bij de Fepapostze
gels om zogenoemde toe
slagzegels. De toeslag wordt 
gebruikt om de tentoonstel
ling financieel mogelijk te ma
kenn. De toegang tot Fepa
post 94 kan daardoor gratis 
zijn. 

PTTstand 
Tijdens Fepapost 94 is PTT 
Post Filatelie aanwezig in de 
Jan Steenzaal met een grote 
informatie en verkoopstand. 
Hier zullen uiteraard de speci
ale Fepapostzegels en het 
blokje te koop zijn. Verder is 
het gehele assortiment van 
PTT Post Filatelie in de stand 
verkrijgbaar. 
De mogelijkheid bestaat om 
aangetekende stukken te ver
zenden. In de stand van PTT 
Post Filatelie wordt informatie 
gegeven over de produkten 
van PTT Post Filatelie en 
over de mogelijkheid, een 
abonnement te nemen op 
nieuwe postwaarden. 
In de Statenhal richt PTT Post 
Filatelie een stand in die spe
ciaal is gericht op jeugdige 
verzamelaars. 

Stempels 
Ter gelegenheid van Fepa
post 94 zullen vier speciale 
stempels worden gebruikt. 
Daartoe zijn aparte stempel
loketten in bedrijf. Wie grote 
aantallen wil laten afstempe
len, kan gebruik maken van 
de mogelijkheid tot machinale 
afstempeling. 
Behalve een tijdvakstempel 
komen er drie bijzondere 
stempels, die gewijd zijn aan 
de Dag van de FEPA (vrijdag 
21 oktober), de Dag van de 
Jeugd (zaterdag 22 oktober) 
en de 82ste Dag van de Fila
telie (zondag 23 oktober). 
Behalve PTT Post Filatelie 
nemen nog een achttien bui
tenlandse postadministraties 
aan Fepapost 94 deel. 
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Nieuwe 
uitgiften 

Samenstelling: 
Mevr. A.C. van der Haar-Amptmeijer 
Postbus 132 
2770 AC Boskoop 

Noten: 
- als in deze rubriek wordt gesproken 

van afbeelding melding 3/223 dan 
wil dat zeggen dat de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philatelie' van maart 
(3) op bladzijde 223, 

- als bil esn zegel geen omschrijving 
wordt gegeven dan is de zegel of de 
omschrijving ervan (nog) met door 
de samenstelster van deze rubriek 
ontvangen; 

- alleen nieuwe emissies van landen 
die worden erkend door de Wereld
postvereniging worden vermeld; dit 
houdt echter niet automatisch in dat 
dergelijke emissies in tentoonstei-
lingscollecties mogen worden opge
nomen. 

Europa 
ALAND 
16-8-'94. Het stenen tijdperk. 
2.40, 2.80,18.- Fm. Resp. aardewerk 
potten met decoratieve randen, ge
reedschap, nederzetting (zie ook de ru
briek 'Thematisch panorama' elders in 
dit nummer). 

ALDERNEY (Guernsey) 
5-5-'94. Frankeerzegels; flora en fauna. 
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,16 ,20 ,24 , 
30, 40, 50 p., £ 1.-. Resp. Ischnura ele-
gans (waterjuffer), Ranunculus tricho-
phyllus en Sparganium erectum (wa
terplanten); Crocidura russuia (fauna, 
muis) en Hypericum linarifolium (flo
ra); Fulmarus glacialis (vogel) en Car-
pobrotus edulis (flora); Colias croceus 
(vlinder) en Trifolium pratense (flora); 
Bombus lucorum (insekt), Cytisus sco-
parius maritimus en Orobanche ra-
pum-genistae (flora); Sylvia undata 
(vogel) en Cuscuta epithymum (flora); 
Inachis io (vlinder) en Cirsium acaule 
(flora); Talpa europaea (fauna, mol) en 
Endymion non-scripta (flora); Tettigo-
nia viridissima (insekt) en Ulex euro-
paeus (flora); Zygaenafilipendulae 
(nachtvlinder) en Echium vulgare (flo
ra); Polyommatus icarus (vlinder) en 
Anacamptis pyramidalis (flora); Oryc-
tolagus cuniculus (fauna, konijn), Ra
nunculus repens en Pteridium aquili-

num (flora); Larus marinuslvogel) en 
Romulea columnae (flora); Fratercula 
arctica (vogel) en Sedum anglicum 
(flora); Saturnia pavonia (nachtvlinder) 
en Rubus fruticosus (flora, braam); 
Erinaceus europaeus (fauna, egel) en 
Oxalis articulata (flora); Sterna hirundo 
(vogel) en Cynodon dactylon (flora, 
gras). 

ANDORRA FRANS 
Afbeelding melding 6/490. 
20-6-'94. Wereldvoetbalbeker 1994**. 
3.70 F. Voetbal, vlaggen. 
11-7-'94. Toerisme en sport. 
Tweemaal twee zegels met verbindend 
vignet. Resp. ruitersport, twee moun
tainbikes; bergbeklimmen, sportvis-
sen; vignet met tekst 'Andorra el pais 
dels Pirineus' (Andorra, het land van 
de Pyreneeën). 

ANDORRA SPAANS 
14-3-'94. Eerste verjaardag van het 
grondwettelijke referendum. 
Blok met zegel van 29 P. Drie strepen 
in de nationale kleuren. 

AZOREN (Portugal) 
5-5-'94. Europa 1994; thema 
'uitvindingen en ontdekkingen' (zie 
Madeira en Portugal). 
100.- e. Kruisvaarder/ontdekkingsreizi
ger wijst naar Braziliaanse fauna (Ma-
caco-aap). 

BELGIË 
21-3-'94. Dagbladen. 
16 F. Tweemaal. Resp. eeuwfeest van 
'Le Jour- Le Courrier', vijfenzeventig
ste verjaardag van 'La Wallonië'. 
26-3-'94. Honderdste verjaardag van 
het handvest van Quaregnon. 
16 F. Detail van een schilderij 'het gou
den kalf' van Fernand Allard l'Oliviers. 
11-4-'94. Dag van de postzegel; zestig
ste sterfdag van koning Albert I. 
16 F. Zegel op zegel Yvert nr 122 ('ne 
pas livrer le dimanche'; niet bestellen 
op zondag); tekst 'dag van de 
postzegel' en 'journée du timbre'. 
18-4-'94. Frankeerzegel. 
50 F. Portret van koning Albert II (type 
MVTM; Myriam Voz/Thierry Martin). 
25-4-'94. Geschiedenis. 
13,16, 30 F. Resp. hertog Jan I van 
Brabant (1254-1294), riddertoernooi, 
slag van Weeringen. 

9-5-'94. Europa 1994; thema 
'uitvindingen en ontdekkingen'. 
16, 30 F. Portretten van resp. mon
seigneur Georges Lemaftre (1894-
1966), 'de theorie van de uitbreiding 
van het universum'; cartograaf Gerard 
Mercator (1512-1594), cartografische 
instrumenten (cilinderprojectie ook wel 
de Mercatorprojectie genoemd). 
13-5-'94. Zalig- en heiligverklaring. 
16 F. Tweemaal. Resp. zaligverklaring 
van pater Damiaan (op 15 mei 1994), 
heiligverklaring van broeder Mutien-
Marie (1840-1889); portretten met 
klein portret van paus Johannes Pau-
lus II. 
6-6-'94. Frankeerzegel. 
20 F. Portret koning Albert II. 
13-6-'94. Serie 'toerisme'. 
16 F. Vijfmaal. Resp. St Pieterskerk in 
Bertem, St Bavokerk in Kanegem, ko
ninklijke St Mariakerk in Schaarbeek, 
St Gorikskerk in Aubechies, St Petrus-
en St Pauluskerk in Saint Séverin 
(Gondroz). 
20-6-'94. Frankeerzegel. 
40 F. Portret koning Albert II. 
27-6-'94. Cultuur. 
16 + 3 (tweemaal), 50 +11 F. Resp. 
porselein uit Doornik, porselein uit Et
terbeek, aardewerkpotten uit Delft. 

BULGARIJE 
8-2-'94. Olympische winterspelen 
Lillehammer 1994. 
1.-, 2.-, 3.-, 4.- L.; blok met zegel van 
5.- L. 'Trickski' (freestyle skiën), hard-
rijden, rodelen, ijshockey; afdaling. 
16-2-'94. Honderdste sterfdag van de 
schilder Nikolai Pawlowitsch (1835-
1894). 
3.- L. Zelfportret. 
27-4-'94. Dinosaurussen. 
2.-, 3.-(tweemaal), 4.-, 5.-, 7 . -L 
Resp. Plesiosaurus, Iguanodon, 
Archaeopteryx, Edmontonia, Styraco-
saurus, Tyrannosaurus. 

CYPRUS 
Afbeelding melding 4/322. 
27-6-'94. Twintigste verjaardag van de 
Turkse invasie en bezetting van Cy
prus. 
10, 50 c. Resp. gewapende militair met 
soldatenlaars en bedreigde mensen 
met tekst 'de Turkse invasie van Cy
prus schendt nog steeds de 
mensenrechten', soldaat en antieke zuil 

met tekst 'de Turkse invasie van Cy
prus bracht schade toe aan ons cultu
reel erfgoed'. 

CYPRUS TURKS 
Afbeelding melding 6/490. 

DUITSLAND 
16-6-'94. Milieu; toeslagzegel. 
100 + 50 Pf. Groen hart in vierkant, 
tekst 'Für den Umweltschutz'. 
16-6-'94. Achthonderdste geboorteda 
van keizer Frederik II (1194-1250). 
400 Pf. Keizer Frederik II naar een mi
niatuur uit de 'Manfred-Ausgabe des 
Falkenbuches' (eind dertiende eeuw) 
valk. 
16-6-'94. Vierhonderdste verjaardag 
van de citadel Spandau. 
80 Pf. De citadel Spandau vanuit de 
lucht gezien. 
16-6-'94. Honderdste verjaardag van 
Herzogsägmühle bij Pelting in Ober-
bayern (diakonale inrichting). 
100 Pf. Plaatsnaambord met onder
schrift'Ort zum Leben'. 
18-6-'94. Serie 'wapens van deelstate 
van de Bondsrepubliek'. 
100 Pf. Wapen van Sachsen-Anhalt, 
ligging op kaart van Duitsland. 
14-7-'94. Vijftigste verjaardag van 20 
juli 1944 (poging tot omverwerping ri 
van Hitler; op deze dag herdenkt men 
tegenwoordig 'de dag van het verzet 
tegen het nationaal socialisme'). 
Blok met zegel van 100 Pf. Tralies me 
daarachter de datum 20 juli 1944 in d 
kleuren zwart, rood en goud. 
14-7-'94. Serie 'toeristische plaatsen 
in Duitsland'. 
100 Pf. Viermaal. Resp. Alpen, Ertsge 
bergte, dal van de Main, 'Seenplatte' 
van Mecklenburg. 
14-7-'94. Serie 'wapens van de deel
staten van de Bondsrepubliek'. 
100 Pf. Wapen van Schleswig-Hol
stein, ligging op kaart van Duitsland. 

ESTLAND 
22-2-'94. Nieuwe uitgiftedatum mel
ding 4/322 'kasteel Toolse'. 
23-3-'94. Frankeerzegels. 
10,50 s. Staatswapen. 
31-5-'94. Uitgiftedatum en aanvullinc 
melding 6/490 'honderdvijfentwintigÈ 
verjaardag van het eerste songfestiva 
in Estland'; resp. eerste songfestival 
Tartu (1869), achtste in Tallinn (192; 
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eventiende in Tallinn (1969), blok met 
egel van 15 kr. tweeëntwintigste 
ongfestival met badge van de viering 
25 jaar, portretten van componisten 
ohann Voldemar Janssen (1819
890) en Gustav Ernesaks (1908
993), muziekschrift. 
76'94. WWF*. 
, 2,3,4 kr. Vier verschillende afbeel
ingen van Pteromys volans, embleem 
zie ook de rubriek 'Thematisch 
anorama' elders in dit nummer). 

AERÖER 
84'94. Europa 1994; thema 
jitvindingen en ontdekkingen' (geza
lenlijke emissie met Ierland en IJs
md, IJsland reeds gemeld in 5/411). 
00, 700 ore; blok met de beide w/aar
en. De reizen van St Brendan in de ja
;n 484 tot 577. 
■6'94. Honderdste verjaardag van de 
levaartschool in Tórshavn. 
50, 700 öre. Nautische apparatuur. 
6'94. Honden. 
00 öre. Tweemaal. Twee verschillen
e afbeeldingen van een schaapher
ershond. 

INLAND 
B8'94. Sport (gezamenlijke emissie 
iet Zweden). 
ostzegelboekje met tweemaal twee 
gels van 2.40 Fm. Resp. de Fin Sep
D Räty (speerwerpen) en de Zweed 
atrick Sjöberg (hoogspringen). 
■9'94. Internationaal jaar van hetge
n. 
40 Fm. Embleem. 
■9'94. Vierhonderdvijftigste verjaar
ig van het bevolkingsregister. 
40 Fm. Opengeslagen register met 
imen en foto's. 

1ANKRIJK 
beelding melding 6/490. 
6'94. Hof van cassatie. 
80 F. Het hof van cassatie met tekst 
' is, voor de hele republiek, een hof 
n cassatie'. 
6'94. Vijftigste verjaardag van de in
sie in IMormandië. 
30 F. Aan land komende soldaten. 
6'94. Tweede Wereldoortog; eerbe
on aan de bevrijders. 
30 F. Tank, vlaggende mensen, jaar
len 19441994. 
6'94. La Montagne SainteVictoire. 

iOF. Gezicht op de berg. 
6'94. ArgentatCorrèze. 
10 F Stadsgezicht. 
6'94. Honderdste verjaardag van 

tlOC*. 
iO F Portret van Pierre de Coubertin, 
/mpische ringen. 
7'94. 'La Meuse  Pays de la Saulx'. 
SO F. Gezicht op brug over de Maas, 
rk. 
^ '94. Orgel van de kathedraal in 
itiers. 

4.40 F. Het kerkorgel. 
168'94. Ontscheping en slag in de 
Provence, augustus 1944. 
2.80 F. Wadende soldaat, vlag, kaart 
met de Provence. 

GIBRALTAR 
194'94. Wereldvoetbalbeker** 1994. 
26, 39,49 p. Resp. kaart en vlag van 
de Verenigde Staten en wereldbeker; 
kaart, voetbalveld en spelmoment; bio
mechanische afbeelding van een voet
baller bij een schot. 

GRIEKENLAND 
Afbeelding melding 6/490. 
66'94. Sport. 
60, 90,120 Dr. Resp. portret van eer
ste voorzitter van het IOC* Dimitris Vi
kelas (18351908) naar een schilderij 
van G. Rollos, voetbal (heden en verte
den, deelname aan wereldvoetbalkam
pioenschap 1994), volleybal (wereld
kampioenschap 1994 in Gnekenland). 
66'94. Wereldvoetbalbeker** 1994. 
Blok met zegel van 400 Dr. Spelmo
ment, 'voetballer' in de oudheid, vrij
heidsbeeld. 
216'94. Grieks voorzitterschap van 
Europese Unie. 
90,120 Dr. Resp. Hellas ment wagen
tje met gevleugelde paarden (vleugels: 
Europese vlag), vier met Europese vlag 
verbonden Donsche zuilen. 

GROOTBRITTANNIË 
57'94. Sport; golf. 
19,25,30,35,41 p. Golfbanen in 
Schotland resp. 'The Old Course' in St 
Andrews, achttiende hole in Murfield, 
vijftiende hole in Carnoustie, achtste 
hole ('Postage Stamp') in Royal Troon, 
negende hole in Turnberry. 

GUERNSEY 
66'94. Vijftigste verjaardag van D
Day ('Operation Overtord'). 
Blok met zegel van £ 2.. Doortopend 
beeld. Zwartwit gestreepte 'Spitfires' 
boven Normandië, kust met landende 
troepen. 
197'94. Klassieke auto's. 
16,24,35,41,60 p. Resp. Peugeot 
Type 3 (1894), IVIercedes Simplex 
(1903), Number 14.4 HP (1906), Bent
ley 4 1/4 L (1936), MG TC (1948). 

HONGARIJE 
195'94. Honderdste verjaardag van 
het panoramische schilderij 'de Hon
gaarse landname', I (in 1996 elfhon
derd jaar geleden). 
Strook met drie zegels van 19 Ft. met 
doortopend beeld. Ridder Arpad en le
geraanvoerders op heuvelrug. 
195'94. Gedenkjaren. 
19 Ft. Tweemaal. Portretten van resp. 
de lyrische dichter Balassi Balint (vier
honderdste sterfdag), de romanschrij
ver Jósika Miklós (17941865). 

166'94. Honderdste verjaardag van 
het IOC*. 
12,19 (tweemaal), 35 Ft. Resp. zilve
ren medaille van de eerste moderne 
Olympische spelen in Athene (1896) 
en gouden medaille van Barcelona; het 
'witmarmeren' stadion in Athene 
(1896); vlam, ringen, fakkeldrager, 
'antieke' atleten en motto 'citius altius, 
fortius'; portret van Pierre de Coubertin 
(18631937). 
166'94. Wereldvoetbalbeker** 1994. 
19 (tweemaal), 35 Ft. Spelmomenten 
en filmsterren (resp. Marilyn Monroe, 
Elvis Presley en John Wayne). 

IERLAND 
184'94. Europa 1994; thema 
'uitvindingen en ontdekkingen' (geza
menlijke emissie met de Faeröer en 
IJsland, IJsland reeds gemeld in 
5/411). 
32, 44 p.; blok met de beide waarden. 
De reizen van St Brendan in de jaren 
484 tot 577. 
274'94. Uitgiftedatum melding 4/322 
'gedenkdagen en jaren' (Iers parte
ment en Europees parlement). 
315'94. Sport. 
32 p. Tweemaal. Wereldvoetbalbe
ker** 1994 (spelmomenten uit wed
strijd lertandDuitsland en lertandAr
gentinië). 
32, 52 p. Resp. wereldbeker hockey 
voor vrouwen (spelmoment wedstrijd 
lerlandNederland; zie ook de rubnek 
'Thematisch panorama' elders in dit 
nummer); honderdste verjaardag van 
de Ierse hockeybond voor vrouwen 
(internationale wedstrijd uit 1991). 

ITALIË 
Afbeelding melding 6/491. 
65'94. Archeologie; oude bewoners 
van Italië. 
750 L. Beeldje van de godin van Calde
vigo (vijfde eeuw voor Chnstus). 
185'94. Vijftigste verjaardag van de 
Tweede Wereldoorlog. 
750 L. Dnemaal. Resp. verwoesting 
van de abdij van Montecassino, 
'Eccidio delle Fosse Ardeatine' (twee 
geboeide krijgsgevangenen), 'Eccidio 
di Marzabotto' (door de nazi's wegge
voerd gezin). 
285'94. Tweeëntwintigste nationaal 
eucharistisch congres, Siena. 
600 L. Voetwassing. 
315'94. Serie 'artistiek en cultureel 
erfgoed'. 
750 L. Schilderij van Tintoretto (1518
1594). 
46'94. Zevenhonderdvijftigste ver
jaardag van de 'Arciconfraternita della 
Misencordia' van Florence. 
750 L. Broeders van de congregatie op 
de 'Piazza del Duomo'. 
116'94. Verkiezingen Europees parte
ment. 
600 L. Hoofdletter E en gestileerd inte

neurvan parlementszaal, Europese 
sterren. 
166'94. Sene 'kunstschatten uit mu
sea en nationaal archief'. 
600 (tweemaal), 750, 850 L. Resp. At
tische vaas uit het archeologisch mu
seum in Agngento (Sicilië), register uit 
het staatsarchief van Catania (1623
1624), 'Galata suicida' (zichzelf doden
de Galaat) uit museum in Rome, lakze
gel (1745) uit het staatsarchief van 
Campobasso. 
236'94. Honderdste verjaardag van 
het IOC*. 
850 L. Olympische ringen, jeugdpor
tret van Pierre de Coubertin met hand
tekening. 

JERSEY 
Afbeelding melding 4/323. 
110'94. Vijfentwintigste verjaardag 
van postale onafhankelijkheid. 
Velletje met 18, 23, 35,41, 60 p. Resp. 
'Condor 10 Wavepiercer' (schip), kaart 
van Jersey met brievenbus, 'BEA 
Vanguard' (vliegtuig), 'Aungny Short 
360' (vliegtuig), 'Caesarea' (schip); op 
blokrand tekst over postgeschiedenis 
van Jersey en Guernsey, ligging van de 
eilanden Guernsey, Alderney, Herrn en 
Sark en Normandische kust, embleem 
viering vijfentwintig jaar (posthoorn), 

JOEGOSLAVIË 
Nieuwe munteenheid per 11'94: 
1.000.000.000 oude dinar = 1 nieuwe 
dinar (N.D.). 
Vanaf 241'94 is de N.D. gebonden 
aan de DMark (verhouding van 1:1); 
de verhouding tussen dinar en N.D. 
wordt dagelijks opnieuw vastgesteld, 
op de dag van de invoering: 
13.000.000 din = 1 N.D. 
3112'93. Museumhuizen. 
50 din. Viermaal. Rsp. almhut 
'Savardak', huis 'Cmnicka' bij Bar, 
wachttoren, huis aan de kust. 
171'94. Vijfhonderdste verjaardag 
van de druk van 'Oktoechos' in Cetinje. 
10.000 din. Tweemaal. Resp. geïllus
treerde pagina uit de Oktoechos, litur
gisch wandkleed. 
72'94. Beschermde roofvogels. 
0.80 N.D. Viermaal met vignet. Resp. 
Neophron percnopterus, Faico cher
rug, Buteo rufinus, FaIco naumanni. 

KROATIË 
Afbeelding melding 5/410/411. 
1110'93. Verplichte toeslagzegels 
Kroatische kankerbestrijding. 
400 din. St Joris. 
111'93. Verplichte toeslagzegel 'redt 
de kinderen van Kroatië'. 
400 din. Hart met meisjeskopje, land
kaart van Kroatië. 
1711'93. Vijftigste verjaardag van de 
opstand van Kroatische soldaten in Vil
lefranchedeRouergue. 
3000 din. Terechtgestelde soldaten. 
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vlaggen van Kroatië en Frankrijk. 
18-11-'93. Honderdvijftigste geboorte
dag van Josip Eugen Tomic (1843-
1906). 
900 din. Portret van deze schrijver. 
30-11-'93. Achthonderdvijftigste ver
jaardag van de publicatie van 'De 
essentils' van Herman Dalmatin. 
1000 din. Fragment van tekst, astrono
mische voorstelling. 
3-12-'93. Kerstmis 1993. 
1000,4000 din. Resp. schilderij 
'kerstfeest aan het front' van Miroslav 
Sutej, fresco 'de Geboorte van 
Christus' uit de Maria-kerk in Dvigrad. 
15-12-'93. Honderd jaar georganiseer
de Skisport in Kroatië. 
1000 din. Gestileerde skiërs. 
22-12-'93. Honderdvijfentwintigste 
verjaardag van de Kroatische burger
verdediging. 
1100 din. Onderscheiding en em
bleem. 
29-1-'94. Vijfhonderdste verjaardag 
van de 'glagolitische' drukkerij. 
2200 din. Drukkerij in Sen] (vijftiende 
eeuw). 
22-2-'94. Frankeerzegels; steden. 
10.000 din. Stadsgezicht van Vis met 
schiereiland Pirovo. 
15-3-'94. Honderdvijftigste verjaardag 
van het tijdschrift 'Zora Dalmatinska'. 
800 din. Naam van het tijdschrift en 
jaartallen 1844-1994. 
19-4-'94. Driehonderdvijfentwintigste 
verjaardag van de Kroatische univer
siteit. 
2200 din. Oude ambtsketen van rector, 
lakzegel met afbeelding van de oorkon
de van keizer Leopold I, universiteits
gebouw, jaartal 1669 in Romeinse cij
fers. 
22-4-'94. Dag van de planeet aarde. 
3800 din. Wolf (Canis lupus). 
2-5-'94. Vijfenzeventigste verjaardag 
van de ILO* en vijftigste verjaardag 
van de 'Philadelphia verklaring'. 
1000 din. Arbeider met beschermende 
uitrusting en waarschuwingstekens 
voor gevaar tijdens het werk. 
16-5-'94. Europa 1994; thema 
'uitvindingen en ontdekkingen'. 
3800,4000 din. Resp. 'homo volans' 
(vliegende mens) van Faust Vrancic uit 
Sibenik (zeventiende eeuw), vulpotlood 
(1906) van Slavoljub Penkala (potlood 
schrijft Penkala, hand met ganzeveer, 
kasteel). 

LETLAND 
2-4-'94. Honderdste geboortedag van 
Ewald Valters. 
15 s. Portret van deze toneelspeler en 
theaterdirecteur. 
2ü-4-'94. Olympische winterspelen Lil
lehammer 1994. 
5,10,15,100 s.; blok met zegel van 
200 s. Rasp. biatlon, tweemansbob, 
rodelen, kunstrijden; tweemansbob. 
3Ü-4-'94. Volkenkundig openluchtmu

seum. 
5 s. Rieten hut uit 1924. 

LITOUWEN 
12-2-'94. Olympische winterspelen Lil
lehammer 1994. 
1.10 L Embleem. 
16-2-'94. Onafhankelijkheidsdag. 
1 L. Tweemaal. Ondertekenaars van de 
onafhankelijkheidsverklaring resp. An-
tanas Smetona (1874-1944), Aleksan-
drasStulginskis (1885-1969). 
26-3-'94. Bekende personen. 
60, 80 c, 1 L. Resp. Kristijonas Done-
laitis (1714-1780), VincasKudirka 
(1858-1899), Jonas Maciulis Maironis 
(1862-1932). 
9-4-'94. Frankeerzegel type 
'staatswapen met Litouwse ruiter'. 
5,10 c. 
7-5-'94. Europa 1994; thema 
'uitvindingen en ontdekkingen'. 
80 c. 'Kazimieras Simonavicius'-raket-
ten uit de zeventiende eeuw. 
21-5-'94. Honderd jaar postzegels. 
10 L. met een verkoopprijs van 12 L. 
Engel. 
25-6-'94. Folklore; kleding uit Low
land. 
5,80 c, 1 L. Drie verschillende afbeel
dingen van kleding uit de negentiende 
eeuw. 
23-6-'94. Frankeerzegels type 
'Litouwse ruiter'. 
2 ,3L. 

MADEIRA (Portugal) 
5-5-'94. Europa 1994; thema 
'uitvindingen en ontdekkingen' (zie de 
Azoren en Portugal). 
100.- e. Kruisvaarder/ontdekkingsreizi
ger wijst naar inboorling met pijl en 
boog van Kaap de Goede Hoop. 
5-5-'94. Handenarbeid. 
45.-, 75.-, 100.-, 140.- e. Resp. bor
duurwerk, tapisserie, laarzen, 
vlecht(mat)werk. 
1-7-'94. Wapenschilden. 
45.-, 140.- e. Wapenschilden van resp. 
Funchal, Porto Santo. 

MALTA 
10-5-'94. Gedenkjaren. 
5, 9,14, 20, 25 c. Resp. internationaal 
jaar van het gezin (ouders met zoon en 
dochter, repeterend embleem), Malte
zer Rode Kruis (opgericht in 1991), 
honderdvijftigste verjaardag van de 
maatschappij voor landbouw (koe, var
ken, kip, embleem), vijfenzeventigste 
verjaardag van de ILO* (arbeider [las
ser?] met helm, embleem), honderd
vijftigste verjaardag van de St-Paulus-
kathedraal; de kathedraal, wapen. 
9-6-'94. Wereldvoetbalbeker** 1994. 
Blok met 30,14,5 c. Voetbal met resp. 
wereldkaart, idem andere afbeelding, 
deel wereldbol; blok met voetballen en 
wereldbol. 

MAN 
Afbeelding melding 4/323. 
6-6-'94. Vijftigste verjaardag van de in
vasie op IMormandië (operatie 
'Overlord', 'D Day'). 
4, 20,30,41 p. Alle zegels tweemaal, 
in samenhang. Resp. geallieerde expe-
ditionaire vloot met schepen van de 
'Steam Packet Company' van Man 
(Victoria, Lady of Man I en Ben-My-
Chree IV), portretten van majoor-gene
raal Walter Bedell Smith en admiraal 
Sir Bertram Ramsay; Britse en Canade
se landingen op de stranden Gold, 
Juno, Sword, portretten van generaal 
Sir Bernard L. Montgomery en luite
nant-generaal Sir Miles C. Dempsey; 
luchtmacht tijdens operatie 'Overtord' 
met portretten van luchtmacht chef-
maarschalk Sir Trafford Leigh-Mallory 
en chef-maarschalk Sir Arthur Tedder; 
Amerikaanse landingen op de stranden 
Omaha en Utah, portretten van luite
nant-generaal Omar N. Bradley en ge
neraal Dwight D. Eisenhower. 
Velletjes met viermaal twee zegels van 
dezelfde waarde; velletjes ook verkrijg
baar in uitvouwbaar boekje met tekst 
over 'Operation Overlord'. 
15-9-'94. Vlinders. 
Vel met vijfmaal vijf zegels resp. Celas-
trina argiolus, Vanessa atalanta, 
Inachis io, Argynnis agiaja, Cynthia 
cardui. 

NOORWEGEN 
Afbeelding melding 6/491. 
23-9-'94. Honderdste verjaardag van 
de eerste elektrische tram in Noorwe
gen (en Scandinavië). 
3.50,12.- kr. Resp. tram van honderd 
jaar geleden en moderne tram met op 
achtergrond plattegrond van Oslo. 
23-9-'94. Nationale dag van de postze
gel 1994; zilversmeedwerk. 
Blok met zegels van 3.-, 3.50,4.-,.5-, 
5.50 kr. 'Bunad'-zilver resp. knop-
broche met zes afbeeldingen van vo
gels en dieren (Bygland in Aust-Ag-
der), rozenbroche (Gransherad in Tele
mark), ringbroche met initialen (Hal-
lingdal), broche uit West-Noorwegen 
gemaakt door goudsmid Lauritz Ham
mer uit Bergen (1858). 

OOSTENRIJK 
17-6-'94. Vijfenzeventigste geboorte
dag van Hermann Gmeiner (SOS-kin-
derdorpen). 
7.- Sh. Hermann Gmeiner met drie kin
deren. 
17-6-'94. Vijfentwintig jaar 
'Carinthischer Sommer' in Ossiach -
Villach (festival in Karinthië). 
5.50 Sh. Scène uit de bijbelse opera 
'de verloren zoon' van Benjamin Britten 
in de stichtkerk van Ossiach. 
17-6-'94. Spoorwegen. 
5.50, 6.- Sh. Honderdste verjaardag 
van resp. 'Gailtalbahn' met stoomloco

motief BR 93 en dieseltrein BR 5046, 
'Murtalbahn' met stoomlocomotief U 
43 en dieseltrein VT 31; wapens. 

POLEN 
14-3-'94. Tweehonderdste geboorte
dag van Jozef Bem (1794-1850). 
5000 zl. Portret van deze generaal en 
Pools/Hongaarse vrijheidsstrijder, ka
non. 
15-3-'94. Vierhonderdste verjaardag 
van de 'Zamojski'-academie in Za-
mosc. 
5000 zl. Stichter kanselier Jan Zamojs 
ki (1542-1605). 
24-3-'94. Tweehonderdste verjaardag 
van de 'Kosciuszko'-opstand. 
2000 zl. Zeisen en bataljonsvlaggen 
van de grenadiers van Krakau. 
15-4-'94. Poolse heersers. 
2500, 5000 zl. Resp. hertog Leszek 'd 
zwarte' (1240/43-1288), hertog Prze-
mysl II (1257-1296, koning vanaf 
1295). 
30-4-'94. Europa 1994; thema 
'uitvindingen en ontdekkingen'. 
2500, 6000 zl. Resp. petroleumlamp 
van I. Lukasiewicz (1822-1882), astro 
labium van Copernicus (1473-1543). 

PORTUGAL 
5-5-'94. Europa 1994; thema 
'uitvindingen en ontdekkingen' (zie de 
Azoren en Madeira). 
100.- e. Kruisvaarder/ontdekkingsreiz 
ger wijst naar ridder te paard ('gente 
de Ormuz'). 
15-5-'94. Internationaal jaar van het 
gezin. 
45.-, 140.-e. Embleem. 
7-6-'94. Wereldvoetbalbeker 1994* 
100.-, 140.- e. Resp. voetbalschoen 
met blauwe bal en wereldkaart op acf 
tergrond, vier voetbalschoenen met 
rode bal. 
7-6-'94. Vijfhonderdste verjaardag va 
de ondertekening van het verdrag var 
Tordesillas tussen Portugal en Castili 
(ter verdeling van de aardbol in in
vloedssferen); zie Spanje en Brazilië. 
140.- e. Koning Johan II van Portuga 
en koningin Isabella I van Castilië en 
de (gedeeltelijk afgebeelde) wapens 
van Portugal en Castilië. 
1-7-'94. Lissabon, Europese cultureli 
hoofdstad 1994. 
45.-, 75.-, 100.-, 140.- e. Vogel met 
symbolen van resp. muziek, fotograf! 
en film, danstheater, beeldende kuns 

ROEMENIË 
30-4-'94. Prehistorische dieren. 
90,130,150, 280,500, 635 L. Resp. 
Struthiosaurus transylvanicus, Megal 
saurus, Parasaurolophus, Stenonych 
saurus, Camarasuarus, Gallimimus. 
25-5-'94. Europa 1994; thema 
'uitvindingen en ontdekkingen'. 
Blok met zegels van 240 en 2100 L. 
met aanhangende vignetten. Portrett 
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an resp. Hermann Oberth (1894
989, ontwil<l(eling V2, ruimtevaart), 
enri Coanda (18861972); vignetten 
iet 'Hermes' van de ESA*, Rocl<well 
IBßX31. 
75'94. Flora; bomen. 
5,35,45,60,70,125,350,940, 
440, 3095 L. Resp. Abies alba, Pinus 
/Ivestris, Populus alba, Quercus ro
ur, Larix decidua, Fagus sylvatica, 
cer pseudoplatanus, Fraxinus excel
or, Picea abies, Tilia platyphyllos (zie 
Dk de rubriek 'Thematisch panorama' 
ders in dit nummer). 

USLAND 
54'94. Tweede Wereldoorlog; vijf
jste verjaardag van de bevrijding van 
usland, Oekraïne en Witrusland. 
ok met drie zegels van 100 R. en een 
gnet. Bevri|ding van resp. Rusland, 
ekraine en Belarus; vignet met tekst. 
)5'94. Architectuur. 
), 100,150, 300 R. Resp. poort 
rasniye Vorota' in Moskou (tweehon
jrdvijfenzeventigste geboortedag van 
chitect D.V. Ukhtomsky); academie 
)or wetenschap m Sint Peterburg 
A/eehonderdvijftigste geboortedag 
,n architect Giacomo Quarenghi); 
roitsky'(drieëenheid)kathedraal in 
nt Peterburg (tweehonderdvijfen
'intigste geboortedag van architect 
P. Stasov); de kerk van 'Christus 
ize Verlosser' in Moskou (tweehon
fdste geboortedag van architect K.A. 
m); eerste zegel met getal 275, ande
drie met portretje van de betreffende 
chitect. 
6'94. Honderdvi|ftigste geboortedag 
n de Russische schilder V.D. Pole
IV (18441927). 
ree zegels (onleesbaar en 150 R.) 
Bt verbindend vignet. Schilderij 
nristus en een zondares', 'gouden 
rfst'; vignet met portret. 

iN MARINO 
Deciding melding 6/491. 

OVENIË 
3'94. Zestig jaar wereldkampioen
hap skivliegen, Planica 94. 
T. Sprongtechniek uit 1934 en 

94. 
3'94. Achthonderdvijftigste ver
rdag van de eerste oorkonde met de 
am van de stad Ljubljana (Laibach). 
". Tekst 'Laibach, Luwigana, 
ibijana'. 
■4'94. Europa 1994; thema 
:vindingen en ontdekkingen'. 
, 215 T. Resp. Janez Puhar (fotogra
met glasplaten), Jurij Vega (functie
ve van de natuudi|ke logaritme, 
an met naar hem vernoemde krater). 

ANJE 
•4'94. Herdenking Salvador Dali 
1041989). 

18, 29, 55, 65 P. Alle waarden twee
maal. Schilderijen resp. 'Poesia de 
America o los Atletas Cósmicos', 
'Retrato de Gala con dos costillas de 
cordero en equilibro', 'Port Alguer', 'El 
gran Masturbador', 'La cesta del pan', 
'Autorretrato blando con bacon frito', 
'Galatea de las esferas', 'El enigma sin 
fin' (zie ook de rubriek 'Thematisch 
panorama' elders in dit nummer). 
234'94. Eerbetoon aan Josep Pia 
(18971981). 
65 P. Portret van deze Catalaanse 
schrijver, bootje, hand schrijft 'Josep 
Pia'. 
294'94. Vierhonderdste verjaardag 
van de stichting 'Carlos de Amberes' 
(Karel van Antwerpen). 
55 P. Schilderij 'martelaarschap van 
St Andreas' van P.P. Rubens (afbeel
ding die ook voorkomt op de insignia 
van de ridders van het 'gulden vlies'). 
35'94. Gedenkjaren. 
18, 29 P. Resp. vijfhonderdste verjaar
dag van de stichting 'Santa Cruz de 
Tenerife' fschilderij 'plaatsen van kruis 
op Tenerire'), zevenhonderdste verjaar
dag van de 'Complutense'universiteit 
in Madrid (oorkonde met tekst). 
55'94. Europa 1994; thema 
'uitvindingen en ontdekkingen'. 
55, 65 P. Portretten van resp. Severe 
Ochoa de Albornoz (19051993, No
belprijs voor geneeskunde en fysiolo
gie), Miguel Catalan Sanudo (1894
1957, atoom en spectrum van magne
sium). 
115'94. Spaanse literatuur. 
18, 29 P. Werk van Don Camilo José 
Cela (geboren in 1916) resp. 'La Fami
lia de Pascual Duarte', 'Viaje a la 
Alcarria' (reis naar Alcarria). 
76'94. Serie 'gedenkdagen'; negen
honderdste sterfdag van koning San
cho Ramirez en vi|fhonderdste verjaar
dag van de ondertekening van het ver
drag van Tordesillas (zie Portugal en 
Brazilië). 
18, 29, 55 P. Resp. op troon gezeten 
koning Sancho Ramirez; windroos en 
kroon; gebouw. 

TSJECHIË 
303'94. Frankeerzegels; steden. 
3 Kc. Brunn (Brno). 
45'94. Europa 1994; thema 
'uitvindingen en ontdekkingen'. 
14 Kc. Tweemaal. 'De reizen van Marco 
Polo' (illustraties van Adolf Born). 

TURKIJE 
233'94. Turkse keuken. 
1000,1500, 3500, 5000 TL. Resp. 
soep, gevulde groente (dolma), vlees
spies (siskebap), zoet broodje (bakla
va). 

VATICAAN 
315'94. Internationaal jaar van het 
gezin. 

400, 750,1000, 2000 L Resp. God 
schiep man en vrouw (duif en wereld
bol), gezin en afgekorte namen van de 
vier evangelisten, ouders onderwijzen 
zoon, jonge man is oude mensen be
hulpzaam. 
315'94. Europa 1994; thema 
'uitvindingen en ontdekkingen'. 
750, 850 L. Symbolische voorstellin
gen resp. witte draad als symbool van 
de vooruitgang van wiel tot atoom, wit
te ringen met sterren en instrumenten 
met centraal een portretje van Galileo 
Galllei. 

WITRUSLAND 
191'94. Met uitsterven bedreigde 
dieren (het rode boek). 
Blok met 20, 40 R. (tweemaal) en vig
net. Resp. Aquila chrysaëtos, Alcedo 
atthis, Cygnus oior; vignet met het 
rode boek. 
12'94. Frankeerzegels; overdrukken. 
15op0.30R., 25op0.45R., 50op 
0.50 R. 

IJSLAND 
255'94. Vijftig jaar IJslandse kunst 
en cultuur. 
30. kr. Resp. dirigent en muziekinstru
menten, kunstnijverheid (vaas), film 
(aanstormende ruiters), dans (ballet
scène), toneel (maskers). 
146'94. Gisli Sveinsson (1880
1959). 
30. kr. Portret van Sveinsson (dis
trictscommissaris, parlementslid en 
ambassadeur), wapen. 
176'94. IJslandse presidenten. 
Blok met vier zegels van 50. kr. Resp. 
Sveinn Björnsson (19441952), Asgeir 
Asgeirsson (19521968), Kristjan 
Eldjarn (19681980), Vigdis 
Finnbogadóttir (vanaf 1980); blok met 
wapen en jaartallen 19441994. 

ZWITSERLAND 
Afbeelding melding 5/411. 
57'94. Frankeerzegels; fauna. 
1.50, 2. F. Resp. geiten, haan met kip. 
57'94. Frankeerzegels; sene 'mens 
en beroep'. 
3. F. Meubelmaker. 

Buiten Europa 
AITUTAKI 
294'94. Hogere waarden frankeerze
gels, flora. 
$ 1., 2.. Resp. Solandra nitida, Cordia 
subcordata. 

ALGERIJE 
185'94. Frankeerzegels. 
3., 10.Oh. 
236'94. Honderdste verjaardag van 
het IOC*. 

12.Dh. 
117'94. Wereldbevolkingsdag. 
3.Dh. 

ANGUILLA 
293'93. Pasen; kinndertekeningen. 
20,45, 80 c., $1.50; blok van $5.. 
Resp. opstijgen van drakevlieger, kerk
dienst op rotsen aan zee, ochtendme
ditatie op Sombrero, kerkdienst op 
berg; Goede Vrijdagdrakevliegen. 

ANTIGUA & BARBUDA 
13'94. Groet aan de 'Sierra Club'; 
campagne 'celebrate the wild'. 
Twee vellen met elk acht zegels van 
$ 1.50. Dieren die in het wild voorko
men (kameel, olifant, luipaard, rhino
ceros, lemur), embleem van de 'Sierra 
Club'. 
Vier blokken van elk $ 1.50. Resp. Su
matraanse rhinoceros, 'ringtailed' le
mur (maki), 'Bactrian'kameel, Afri
kaanse olifant. 
54'94. Honden. 
Twee vellen met viermaal drie zegels 
van resp. 50 en 75 c. 
Vel I. Resp. West Highland witte ter
rier, beagle. Schotse terrier, pekinees, 
dashond (teckel), Yorkshire terrier, 
'pomeranian' (dwergkees), poedel, 
Shetlandse herdershond, 'pug' (mops
hond), 'Shih Tzu', 'Chihuahua'. 
Vel 2. Resp. mastiff, border collie, sa
mojeed, airedale terrier, Engelse setter, 
'rough collie', newfoundlander, weima
rana, Engelse springer spaniel, dalmati
ër, bokser, oude Engelse herdershond. 
Twee blokken van elk $ 6.. Resp. 
'Pembroke Welsh corgi' (corgi: kleine 
herdershond) en 'Cardigan Welsh 
corgi'; gele labrador en zwarte labrador. 

ARGENTINIË 
81'94. Posterijen. 
75 c. Postembleem. 
111'94. Frankeerzegel; paddestoelen. 
0.10 P. Psilocybe cubensis. 

AUSTRALIË 
Afbeelding melding 6/492. 
32'94. Groetzegels. 
45 c. Driemaal. Resp. roos, tulpen, 
klaprozen. 
103'94. Fauna. 
30, 50 c, $ 1.35. Resp. Crocodylus 
porosus, Pelecanus conspicillatus, 
Dromaius novaehollandiae. 
96'94. Honderd jaar vrouwenstem
en vrouwenkiesrecht. 
45 c. Vrouwen met demonstratiebor
den 'votes tor women'. 
147'94. Het mythologische monster 
'bunyip'. 
45 (tweemaal), 90 c, $ 1.35. Resp. bu
nyip uit de sage van de aboriginals 
(oorspronkelijke bewoners), bunyip als 
beschermer van het regenwoud, 
bunyip van 'Berkeley's Creek', bunyip 
uit de natuurlijke historie. 
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BAHAMAS 
31-5-'94. Honderdste verjaardag van 
het IOC*. 
15, 55, 60, 70 c. Zegels op zegel. 
Resp. nrs 265 tot en met 268 (Olympi
sche spelen Mexico, 1968), 378 tot en 
met 381 (Montreal 1976), 559 tot en 
met 562 (Los Angeles, 1984), Barcelo
na 1992; getal 100 en olympische rin
gen. 
5-7-'94. Eerste uitreiking van de orde 
van de Caribische gemeenschap. 
Blok met zegel van $ 3.-. Zegel met de 
orde; op blok de namen van de onder
scheiden personen (William Demas, 
Derek Walcott, Sir Shridath Ramphal); 
vlaggen, wapen. 

BAHREIN 
8-5-'94. Vijfenzeventigste verjaardag 
van de internationale Rode Maan en 
het internationale Rode Kruis. 
50, 80,150, 200fils. Embleem, getal 
75, portret van de emir Sheikh Isa Bin 
Salman al Khalifa. 
17-6-'94. Wereldvoetbalbeker** 1994. 
50, 80,150, 200fils. Spelmomenten 
met portret van de emir. 

BARBADOS 
Afbeelding melding 6/492. 

BELIZE 
3-11-'93. Kerstmis 1993, 
25, 60,75 c, $ 2.-. Dans en muziek. 
18-2-'94. 'HongKong94***'. 
$ 1.-. Opdruk van tentoonstellingsem
bleem op 'frankeerzegel vogels en 
vlinders'. 
24-2-'94. Bezoek van koningin Eliza
beth II. 
25, 60, 75 c., $ 1 . - . Resp. vlaggen, 
twee verschillende portretten van de 
koningin, koninklijk paar. 
30-5-'94. Vleermuizen. 
25, 60, 75 c, $ 2.-. Resp. Lonchorhina 
aurita, Vampyrodes caracciolo, IMoctilio 
leporinus, Desmodus rotundus. 

BHUTAN 
22-2-'93. Chinese maankalender; jaar 
van de haan. 
25 nu. Tekens van de Chinese dieren
riem. 
Blok. 
2-5-'93. Lezen en schrijven; schilderij
en. 
1,2,3,5,10,15, 25, 50,60, 80 eh., 1, 
1.25, 2, 3,6 nu. Resp. 'de liefdesbrief' 
van Jean Honoré Fragonard (1732-
1806), 'de schrijver' van Vittore Car-
paccio, 'Mademoiselle Lavergne' van 
Jean-Etienne Liotard, 'Erasmus van 
Rotterdam aan lessenaar' van Hans 
Holbein de jongere, 'de briefschrijfster' 
van Gerard Terborch; nog tweemaal 
dezelfde serie afbeeldingen. 
1-7-'93. Eerste verjaardag van de na
tionale stichting voor natuurbescher
ming; fauna. 

Blok met 7,10,15,20 nu. Doorlopend 
beeld. Resp. Ailurus fulgens, Budorcas 
taxicolor, Grus nigricollis en Mecop-
nopsis horridula. Rhinoceros unicornis. 
14-B-'93. 'Taipei 93'; internationale 
postzegeltentoonstelling. 
Overdruk van 30 op 20 nu. Opdruk 
'Taipei 93' op 'jaar van de haan'. 

BRAZILIË 
3-3-'94. Uitgiftedatum melding 6/492 
'vogels'. 
4-4-'94. Vogels. 
100.-, 200.-, 500.- Cr. Resp. Colum-
bina talpacoti, Vanellus chilensis, Zo-
notrichia capensis. 
24-4-'94. Tweehonderdste geboorte
dag van Karl Friedrich Phillip von Mar-
tius (1794-1868); flora. 
Drie zegels zonder waarde-aanduiding. 
Resp. Euterpe oleracea (tekst '1° Porte 
Nacional'), Jacaranda paucifoiiolata 
(idem), Barbacenia tomentosa ('1° Por
te Nacional Taxe Per9ue'). 
10-5-'94. Frankeerstickers en frankeer-
zegels. Beeltenis van de republiek en 
embleem posterijen. 
Zonder waarde-aanduiding met tekst 
van resp. 1° Porte Impresso Categoria 
II', '3° Porte Nacional', 4° Porte 
Nacional', 5° Porte Nacional'. 
19-5-'94. Wereldvoetbalbeker** 1994. 
Zegel zonder waarde-aanduiding. Spel
moment (tekst 1° Porte Internacional 
Taxe Pergue). 
24-5-'94, Behoud van fauna. 
Zegels zonder waarde-aanduiding. 
Resp. Saguinus imperator, Saguinus 
bicolor, Leontopithecus rosalia (alle 
met tekst 1° Porte Nacional). 
27-5-'94. Zesenveertigste boeken
beurs in Frankfurt, thema voor Brazilië 
'ontmoeting van culturen'. 
Blok met zegel zonder waarde-aandui
ding en tekst '1° Porte Internacional 
Taxe Pergue'. Collage van boek en 
plaat, handen en oog, embleem. 
3-6-'94. Tienjarenplan 'onderwijs voor 
iedereen'. 
Zegels zonder waarde-aanduiding en 
tekst '1° Porte Nacional'. Symbolische 
afbeeldingen met resp. kaart van Brazi
lië met vingerafdruk en door twee pot
loden gevormd kruis (eind maken aan 
analfabetisme), potlood met tekst 
'Pronaica' en gebouw van de 'open 
school', gestileerde figuren van onder
wijzer en leertingen, schoolbord met 
potlood en stijgende pijl (waardering 
voor de toename van onderwi)zend 
personeel), onderwijs via televisie (tv-
scherm met drie onderwijzers en pot
lood). 
7-6-'94. Vijfhonderdste verjaardag van 
de ondertekening van het verdrag van 
Tordesillas. 
Blok met zegel zonder waarde-aandui
ding. Tekst 'Brasil 94,1° Porte Interna
cional Taxe Pergue', wereldkaart van 
Bartholomeu de oudere (1561) met de 

'lijn' van het Tordesillas verdrag (kaart 
met 'Quarta pars orbis'); blok met zeil
schip. 
5-7-'94. Belangrijke personen. 
Drie zegels zonder waarde-aanduiding. 
Tekst '1° Porte Nacionai met resp. Os
walde Aranha (1894-1960), president 
van de Verenigde Naties in 1947, ver
gaderzaal; Otto Lara Resende (1922-
1992), lid van de Braziliaanse acade
mie voor letterkunde, collage van ge
publiceerde artikelen; Edgard Santos 
(1894-1962), stichter van de universi-
tet van Bahia, universiteitswapen met 
leus 'virtute spiritus'. 

CAMBODJA 
23-1-'94. Olympische winterspelen Lil
lehammer 1994. 
150, 250, 400, 700,1000 R.; blok van 
1500 R. Resp. solokunstrijden vrou
wen, tweemansbob, slalom, biatlon 
(geweerschieten), hardrijden; curling. 
20-2-'94. Oude auto's. 
150, 200, 250, 500 R.; biok met zegel 
van 1000 R. Resp. Opel 1924, Merce
des 1901, Ford T1927, Rolls Royce 
1907, Duesenberg 1931. 
20-3-'94. Olympische spelen Atlanta 
1996. 
150, 200, 250, 300, 600,1000 R.; blok 
met zegel van 1500 R. Resp. turnen 
(vrije oefening), voetbal, speerwerpen, 
kajak, hardlopen, schoonspringen; 
paardrijden. 
13-4-'94. Cultuur van de Khmer. 
300, 500, 700 R. Beelden voor de cul-
tuurgoden van de Khmer resp. Siva en 
Uma, Vishnu, Jayavarman VII. 
23-4-'94. Honderdste verjaardag van 
het IOC*. 
100,300,600 R. Olympische vlag met 
resp. tekst 'Centenaire du COI', idem met 
fakkel, portret van Pierre de Coubertin. 

CANADA 
6-5-'94. Meesterwerken 'Canadese 
kunst'. 
88 c. Detail van schilderij 'Vera' 
van F.H. Vartey (1932). 
9-5-'94. 'Daar komt de bruid'. 
Postzegelboekje met tien zelfklevende 
zegels van 43 c. en vijfendertig (zeven 
verschillende) stickers. 
20-5-'94. Vijftiende spelen van het Ge
menebest. 
43 c Tweemaal. Resp. 'lawn bowls' 
(bowlen op gras) en 'lacrosse'. 
2-6-'94. Internationaal jaar van het ge
zin. 
Blok met vijf zegels van 43 c. Doorlo
pend beeld. Resp. moeder met baby; 
gezin (jongetje met T-shirt met em
bleem, meisje met speelgoedbeer); 
oma met klemdochter; onderwijs 
(computer); kind en oppas? met speel
goed (paardje), vrouw met toga, ver
pleger met patiënt; op blok allerlei af
beeldingen van gezins- en familieleven. 
3ü-6-'94. Dag van Canada 1994. 

Vel met twaalf zegels van 43 c. Twaalf 
verschillende esdoorns ('maple leaf). 
5-8-'94. Vijftiende spelen van het Ge
menebest. 
43 (tweemaal, in samenhang), 50, 
88 c. Resp. marathon voor rolstoelen, 
hoogspringen, schoonspringen, wiel
rennen; elk zegel met flora resp. Cle
matis, Trillium, Cornus, Aquilegia. 
12-8-'94. Belangrijke Canadezen. 
43 c. Tweemaal, in samenhang. Resp. 
de met het Victoria-kruis onderschei
den William Avery 'Billy' Bishop (1894 
1956) in uniform met op achtergrond 
zijn eenpersoonsvliegtuig 'Nieuport 
17'; Chansonniere Mary Rose Anne 
Travers 'LaBolduc' (1894-1941), op 
achtergrond 'La Bolduc' met harmoni
ca, mevrouw Vilieneuve met accordeo 
en Gustave Doiron met vlooi. 
19-8-'94. Oude auto's. 
Vel met 43, 50, 88 c. alle tweemaal. 
Resp. militaire ambulance model Ford 
F60L-AMB (1942-1943), politieauto 
'Reo Speed Wagon' (1925), sneeuw
ruimer (blazer) 'Sicard Snow Remove 
(1927), brandweerauto 'Bickle 
Chieftain' (1936), tram 'Saint John 
Railway Co. Car nr.40 (1894) van de 
'Ottawa Car Company', autobus 'MCI 
Courier 50 Skyview'(1950). 

CHILI 
13-7-'93. Frankeerzegels; kerken op 
het eiland Chiioé. 
10, 20, 30,40, 50, 80, 901 OOP. Ker
ken van resp. Chonchi, Vilupulli, Llau-
Liao, Dalcahue, Tenaun, Quinchao, 
Quwhui, Nercón. 
15-9-'93. Nationale dans 'La Cueca'. 
70 P. Driemaal. Dansparen uit resp. 
Noord-Chili, Centraal-Chili, van het ei
land Chiioé 
28-9-'93. Santiago, cultuurhoofdstad 
van Latijns Amerika; schilderijen. 
80,90,150, 200 P. Schilderijen van 
resp. Mario Carreiïo Morales (gebore 
in 1913), Gracia Barrios Rivadeneira 
(geboren m 1927), Roser Bru Llop (g 
boren in 1923), Nemesio Antünez 
Zanartu. 
7-10-'93. Tweehonderdvijftigste ver
jaardag van de staatsmunt. 
250 P. Slaan van munt in de achttien( 
eeuw, blok 
12-10-'93. Met uitsterven bedreigde 
dieren. 
150,200 P. Resp. Cyanoliseus patag^ 
nus byroni (vogel), Hippocamelus bi-
sulcus. 
19-10-'93. Vijfentwintigste verjaardag 
van de metro van Santiago. 
80 P. Trein bij station 'Los Heroes'. 
21-10-'93. Honderdvijftigste verjaar
dag van de inbezitneming van Straat 
Magellanes door Juan Guillermos 
100P. Schoener'Ancud'. 
17-1-'94. Internationaal jaar van he 
gezin. 
$ 100. Symbolische voorstelling 

Barbados 
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Parlijenhandel ''KEIZERSHOF'' 
Heeft zojuist de nieuwe augustuslijst uitgebracht met ± 250 

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

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

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

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

Keizershof 15 
6834 DG Arnhem 
Tel. 085-213149 
Fax. 085-215236 

geopend. 
woensdag t/m zaterdag 

10.30- 17 00 uur 

POSTZEBOHANDB. - VBUNËHUI8 „DE VOORSTRAAT" 
Vanaf 31 juli t/m 28 augustus zijn wij met 
iiaicantie 
m 31 aug 18 30-22 00 Algemene Verzamelbeurs 

tevens Kiikavond v/d veiling 
van 7 sept 

il 06 sept 09 00-20 00 Kijkdag 

we 07sept0900-18 50Ki|kdag 
WO 07 sept 1900 Aanvang v/d VEILING 
do 08sept 1000-1630NAVEILING 
za 10 sept 13 00 17 00 Postzegel- en 

Telefoonkaartenbeurs 
vr 16 sept 1630 Sluiting v/d schnft 

Telefoonkaarten Veiling 

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

't Poszegelhoës 
(H MANS) 

Gratis prijslijst Neder land en O v e r z e e 

Wijngaardstr. 2 
Tel.:077-512698 

5911 HM Venlo 
b.g.g. 04746-3794 

A A A A l . m ^ Ä X Ä 4 
Internationale 

POSTZEGELVEILING 
In de zalen van "Motel Eindhoven" 

Aalsterweg 322 - Eindhoven - tel. 040-116033 

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 
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 3 SEPTEMBER 

t/m 
DONDERDAG 8 SEPTEMBER 

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

POSTZEGEL 

TEGELEN 
DE POSTZEGEL VEILING LIMBURG 

Postbus 3071 5930 AB Tegelen Tel./Fax 077-737171 

f f f f f f f T T T f 

NVPH1994 - nu met stempels Ned.-lndië 
NVPH 1995 kleur 595 biz - uitgebreid met klassieke stempels Ned -Indie 

en nieuwe bewerking deel Nederi postzegelboekjes en combinaties (13/9) 24,— 
Sakura (eng /|ap) catalogus Japan 1995 kleur 250 bIz 27,50 
Yvert 1995 Frankrijk kleur 35,— 

Monaco, Andorra, Europa CEPT, UNO kleur 22,50 
Overzee F-N (oktober) 87,50 
Overzee A-K 1994 gebonden 120,— 

Gibbons spec cat British Commonwealtb 1995 2 delen 199,60 
ANK (duits) spec cat üostenri|k/Geb 1995 kleur 305 bIz 38 50 
Michel 1995 cat Duitsland/Geb kleur 679 biz 34,— 

cat Oost-Europa 1697 biz 64,— 
cat West-Europa 2 delen 2916 biz (26/8) 79,— 
wereld-cat automaatzegels 1994 39,— 
kleurengids 36e edifie met 570 kleuren 44,— 

Postwaardestukken Oost-Europa 
Michel cat postwaardestukken Oost-Europa 1994/95 566 biz 120,— 

cat postwaardestukken West-Europa 1992 108,— 

Scott (amerik) cat USA/Geb +British Commonwealth 19951326 biz 125,— 
Bale (eng) spec cat Israel 1994 met plaatfouten 331 biz 82,50 
Whyte (eng) catalogus Ierland 1994 kleur 77 biz 25,— 
Lollini (frans) wereld-cat ruimtevaartbrieven 1994 320 biz 70,— 
IF (servokr) orig cat Slovenië 1919 t/m 1993 kleur 30 biz 25,— 
Filaross (russ) orig speciale cat GUS-landen 1994160 bIz 17,50 
Reifil (eng) cat Lithuanian Republic 1994 m stempels 80 bIz 17,50 
Dalberg (duits) handleiding stempels Frankrijk 1900-1940 72 bIz 25,00 
Farahbakash (eng) spec cat Perzie/lran 1994 kleur 147 bIz 60 — 
JPS (jap) catalogus Korea/Zuid-Korea 1994148 bIz 32,50 
PSS (amerik) spec cat USA precancels 500 biz losbladig 5e ed 60,— 
Chan (eng) spec cat China 1878-1949 kleur 516 biz prijzen $ 130,— 
Yang (eng) spec cat VR China 1994 kleur 154 biz 32 50 
Arge (duits) spec cat Duitsland'Bautenserie 1948 ed 1994 70,— 
Seven Seas (eng) cat Australie/Christmas/Cocos/Norfolk/ 

Papua New Guinea 1994 204 biz 45,— 

Linn's Stamp News - het meest gelezen postzegelblad van USA rret 
vele advertenties - proefnummer 7,50 

DBZ - meest gelezen postzegelblad van Duitsland met vele advertenties 
3 proefnummers 15,— 

Broekman (eng) wereldcat Disney/Basebal/Film/Pop op zegels 1993124 bIz 60,— 
Bohn Stafleu handboek postwaarden Nederland kleur Ie aflevering + 

band/cass 84 bIz 65,— 
N leuwland handboek lype-overzicht Nederlandse aantekenstrookjes 32 bIz 12,50 
Filatelistische Woordenlijst Duits/Frans/Engels/Nederlands 88 bIz 17,50 
Herdruk Leiddraad voor den Speciaalverzamelaar Nederland 1922 98 bIz 29,50 

Erni middel voor het verwijderen van roestvlekken op gebruikte zegels zeer 
aan te bevelen 23,— 

Ever Ready topkwaliteit 1000 postzegelplakkers ƒ 4 - (per 10 000 ƒ 36,-) 
1 kg Davo klemstroken diverse maten - zwart en glashelder leverbaar 115,— 

HOEKSTROKEN 
(voorheen Veha)-doorzichtig en zelfklevend voor het 

vastzetten van blokken, kaarten, brieven, boekjes, 
foto's etc op albumbladen Monster gratis 

100 stuks ƒ 7 — 
1000 stuks ƒ63 ,— 

PERGAMIJN-ZAKJES 
45/60 mm per 100 6,50 per 1000 49,50 
62/62 mm per 100 6,—per 1000 56,— 
65/102 mm per 100 6,—per 1000 55,— 
85/117 mm per 100 7,—per 1000 63 — 
Glasheldere Hoezen voor briefkaarten 107/150 mm 

voor Nederlandse FDC's 190/100 mm 

115/160 mm per 100 
130/200 mm per 100 
165/215 mm per IOC 

10 —per 1000 90-
14 —per 1000 126-
16,—per 1000 144,-

perlOO 22 —per 1000 198, 
per 100 9,—per 1000 80,-

Prijswrjzigingen voorbehouden Prijslijsten gratis Orders tot ƒ 150 , - plus ƒ 5 , -
verzendkosten Orders tot ƒ 3 5 - , alsmede levering aan nieuwe klanten uit
sluitend tegen vooruitbetaling Giro 1253414 - ABN/AMRO 47 36 54 717 

P.W. MEINHARDT 
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 

Verkoop- resp. besteladressen particulieren: 
Het Poststempel, Rotterdam, tel 010/4768175 (ook 'savonds) 
H Trynes, Koestr 2, Maastricht - tel 043/214736 

Besteladres vakhandel: Dave B V , Postbus 411, 7400 AK Deventer 
Importa B V , Postbus 301, 5400 AH Uden 
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27-1-'94. Week van de muziek van 
Frutillar 
$150 Tweemaal, doorlopend beeld 
Twee strijkinstrumenten, muziek-
schrift 
17-3-'94. 'Fidae 94', vijftigste verjaar
dag van het ruimtevaartmuseum 
Blok met vier zegels van $ 300 Vlieg
tuigen 
28-4-'94. Vijftigste verjaardag van de 
landbouwhogeschool 
$ 220 Landschap met korenaar en 
zon 
14-5-'94. Vijfenzeventigste verjaardag 
van de 'Concepcion'-universiteit 
Strook met vier zegels van elk $ 250 
Doorlopend beeld Muurschildering 
van Jorge Gonzalez Camarena 

CHINA (Republiek, Talwan) 
Afbeelding melding 5/412 
7-5-'94. Verhouding tussen ouder en 
kind met als thema 'moederliefde', vo
gels 
5 -, 7 -, 10 -, 12 - Moeder met kuiken 
resp Gorsachius melanolophus. Ster-
na allifrons, Anous stolidus, Megalai-
ma oorti 
28-5-'94. Vijftigste verjaardag van de 
'ROC'-wet op patent, bescherming van 
octrooirecht 
5,15 - Resp handvormig boek (sym
bool van bescherming 'creatie en 
uitvinding'), menselijk brem met com-
puterschijfje (zie ook de rubriek 
'Thematisch panorama' elders m dit 
nummer) 
11-6-'94. Eensgezindheid m de maat
schappij 
5- , 17- Resp hulp aan zoekgeraakte 
kinderen, aandacht voor bejaarde 
15-6-'94. Toegevoegde waarden fran-
keerzegels 
50 -, 100 - Type 'kersebloesem' m 
resp groen en oranje 
23-6-'94. Honderdste verjaardag van 
het IOC* 
5- , 15- Resp getal 100, olympische 
ringen, verschillende disciplines (hard
lopen, hoogspnngen, gewichtheffen) 
1-7-'94. Nationaal park'Shei-pa' 
5- , 7-, 10-, 17- Resp berg 
'Tapachienshan', berg 'Shei-san', berg
ruggen, 'Shei-san Shiah-tsuei'-meer 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
21-9-'93. Drieëndertigste internatio
naal congres bijenteelt, Peking 
10,15,20f ,2Yuan Resp (Apismel-
lifera) koningin met werksters, Italiaan
se honmgbi] op Brassica napus, Chine
se honingbi] op Cleyerajaponica, ho-
ningbij op Litchi chmensis 
2ü-10-'93. Lakwerk 
20, 30, 50 f , 1 Yuan Resp schaal 
(stenen tijdperk), mandarijneend (450 
jaar voor Christus), bord met bloem
motief (Yuang dynastie), doos m 
bloemvorm (Chrysanthemum, Qing 
dynastie) 

1B-11-'93. Honderdste geboortedag 
van Mao Zedong (1893-1976), I 
Blok met zegel van 5 Yuan Portret van 
deze politicus 
22-11-'93. Driehonderdste geboorte
dag van Zheng Banqiao 
10, 20 (tweemaal), 30, 50 f , 1 60 
Yuan Chinese tekeningen en waaiers 
met bamboe en bloemen 
26-11-'93. Honderdste geboortedag 
van Yang Hucheng (1883-1949) 
20 f Portret van deze generaal 
26-12-'93. Honderdste geboortedag 
van Mao Zedong, II 
20 f , 1 Yuan Twee verschillende af
beeldingen van deze politicus 
5-1-'94. Chinese maankalender, jaar 
van de hond 
20,50 f Resp speelgoedhond, woord 
'hond' in Chinese karakters, silhouet-
knipsel 
25-2-'94. Politici, II 
20, 50 f Beide tweemaal Resp Chen 
Qiyou (1892-1970), Chen Shutong 
(1876-1966), Ma Xulun (1885-1970), 
XuDeheng (1890-1990) 
18-3-'94. Vissen 
20,40,50 f , 1 Yuan Resp Huso dau-
ricus, Acipenser sinensis, Psephurus 
gladius, Acipenser dabryanus 

CHRISTMASEILAND 
19-5-'94. Spoorwegen 
85, 95 c, $1 20 Drie verschillende 
stoomlocomotieven resp nummer 1,4 
en 9 

CISKEI 
Afbeelding melding 5/412 

COCOS(KEELING)EILANDEN 
2-6-'94. Wajangpoppen 
45, 90 c , $ 1 -, 1 35 Resp Prabu Ab-
jasa, Prabu Pandu, Judistra, Abimanju 

COLOMBIA 
25-1-'94. Tweehonderdvijftigste sterf
dag van Marie Poussepin (1653-1744) 
300 P Portret van deze stichteres van 
een orde 

COÜKEILANDEN 
17-6-'94. Wereldvoetbalbeker** 1994 
$ 4 50 Vlag van de Verenigde Staten 
en wereldbeker, spelmoment uit finale 
'Italië 1990' (Argentinie-Duitsland 0-1) 

COSTA RICA 
15-3-'93. Internationaal kunstfestival 
45 Cs Embleem 
CUBA 
15-2-'94. Katten. 
5,10,20,30,50 c, blok met zegel van 
1 - P Resp blauwe Perzische, Havana, 
'Maine Coon', 'Blue Bntish Shorthair', 
tweekleurige Perzische, 'Gold 
Chinchilla', Abessijnse 
3ü-3-'94. Geneeskrachtige planten 
5,10, 20, 30,40, 50 c Resp Salvia of-
finalis. Aloe barbadensis, Helianthus 

annuus, Matncaria chamomilla. Calen
dula officinalis, Tilia platyphyllos 
20-4-'94. Rijtuigen 
5,10,30,35,40,50 c Resp rijtuig 
voor algemeen vervoer (1860), koets 
van Fernando VII en Mana Luisa (acht
tiende eeuw), koets m stijl Lodewijk XV, 
galakoets van Isabel II, zomerrijtuig van 
Catalina II (1779), 'Volanta Habanera' 
(achttiende/negentiende eeuw) 

DOMINICA 
Mei/juni '94. Chinees jaar van de hond 
(Chinese maankalender) 
20, 25, 55, 9 0 c , $1 -, 2 - , 4 - , 5- , 
twee blokken van elkS 6 - Resp das-
hond, 'beagle', hazewindhond, 'Jack 
Russell' terriër, pekmees, 'wire fox' ter
rier, Engelse 'toy' spaniel, Ierse setter, 
'Labrador retriever', 'Welsh corgi' 
Mei/juni '94. Orchideeën 
20, 25, 65, 90 c , $ 1 -, 2 -, 3 -, 4 -, 
twee blokken van elk $ 6 - Resp Lae-
liocattleya, Sophrolaelilocattleya, 
Odontocidium, Laeliocattleya, Cattleya, 
Odontocidium, Epiphronitis, Oncidium, 
Cattleya, Schombovaatleya 

ECUADOR 
27-11-'93. Honderdste geboortedag 
van Carlos Alberto Arroyo del Rio 
(1893-1969, president van 1940-
1944) 
500 S Portret 
1-12-'93. Kerstmis 1993 
600,900 5 Resp de Heilige Familie 
(stenen figuurtjes uit de achttiende 
eeuw), Maria met Kind m Zuidameri-
kaans landschap 

EGYPTE 
24-10-'93. Milieubescherming 
80 P Embleem 
9-4-'94. Zevenentwintigste internatio
nale beurs m Cairo 
15 P Embleem (tandrad en korenaar) 
15-4-'94. Afrikaanse tentoonstelling 
telecommunicatie 1994 
15 P Kaart van Afrika met telecommu-
nicatiespiraal voor Afrika en Midden-
Oosten 

EL SALVADOR 
27-4-'94. Honderdste verjaardag van 
het militaire hospitaal 
1 - C Tweemaal Resp hospitaal, sol
daat verzorgt gewonde militair 
29-4-'94. Honderdste verjaardag van 
de 'Gesta de los 44' (heldendaden van 
de 44), Santa Ana, heroische stad 
60, 80 c Wapen vari Santa Ana, perka
ment met vermelding van 'Centenario 
de la Gesta Heroica de los 44 Grandes 
Patriotes' 
6-6-'94. Wereldvoetbalbeker** 1994 
O 60, O 80,1 -, 2 20, 4 50, 5 - C Elk 
zegel met vermelding van vier landen 
van de zes verschillende poules, vlag
gen en spelmoment 

EQUATORIAAL GUINEE 
1993. Componisten 
100,200 F Honderdste sterfdag van 
resp Pjotr lljitsch Tschaikowsky 
(1840-1893), scene uit 'Romeo en 
Julia', Charles Gounod (1818-1893), 
scene uit 'Faust' 
1993. Kampioenen Olympische spelen 
Albertville en Barcelona 
100, 250, 350, 400 F Resp Quincy 
Watts (Verenigde Staten, hardlopen), 
Martin Lopez Zubero (Spanje, zwem
men), Petra Kronberger (Oostenrijk, 
afdaling), Luis Doreste en Domingo 
Manrique (Spanje, zeilen 'Flying 
Dutchman') 
1993. Honderdste verjaardag van de 
Ford (1992) 
200, 300,400 F Resp eerste Ford, 
Ford T-model, portret van Henry Ford 
(1863-1947) 
1993. Vierhonderdste geboortedag var 
Jacob Jordaens (1593-1678), schilde
rijen 
200,300 F, blok van 400 F Resp 
'Mana met Kind', 'Apollo wint van 
Marsyas', 'Atalante en Meleager' 

ERITREA 
Onafhankelijk sinds 24-5-'93, hoofd
stad Asmara 
22-4-'93. Referendum onafhankelijk
heid 
15,60,75 0 ,1 -, 2-Bir r Resp in bus 
geworpen stembiljet, pijlen als sym
bool van de kiezersmening, wegwijzer 
met ja en nee, licht als vrijheidssym-
bool, vredesduif en grenslijn Eritrea 

ETHIOPIË 
17-2-'93. Moskeeën 
500 F 'Salman-Amin'-moskee 
10-3-'93. Vogels 
300 F Larus 
23-4-'93. Kunstnijverheid 
100,125 F Resp hoofdsteun, dolk 
29-5-'93. Fauna 
150 F Cercopithecus aethiops 
2ü-6-'93. Dertigste verjaardag van de 
QUA* 
200 F Embleem, vlaggen 
6-7-'93. Waterdragers 
30, 50 F Resp waterdragende vrouw 
man 
30-9-'93. Ruimteonderzoek 
90 F Satelliet temidden van hemelli
chamen 
17-5-'94. Internationaal jaar van het 
gezin 
015,0 85,1 -Birr Embleem 

FALKLANDEILANDEN 
18-2-'94. 'HongKong94***' 
Opdruk op melding 2/147 'huisdieren 

FIJI 
Afbeelding melding 5/413 (pag 569) 
6-6-'94. Eetbare zeewieren 

CORREOS DE EL SALVADOR 
CENTENARIO HOSPITAL MILITÄR 

189t 1994 
DE AB 

' T ï m ' W t n ö IÏL LA 5AI L r; 

; 85c r * 

CORREOS DE 

EL SäV 

' ^ ^ ^ 

HEnjBUC OF CHHA 

^"^5S7i TlÄe 
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2, 83c . ,S l .  , 2.. Resp. Codium 
ulbopilum, Caulerpa racemosa, Hyp
eapannosa, Gracilaria. 

ILIPPIJNEN 
■6'94. Honderdste geboortejaar van 
ekende Filippijnen, 
trook met vijf zegels van 2. P. Resp. 
ntonio J. Molina, José Yulo, Josefa Jara 
lartinez, Nicanor Reyes, Sabino Padilla. 

AMBIA 
14'94. Chinees jaar van de hond 
)hinese maankalender); Walt Disney. 
5, 50, 75b.,1.25,1.50, 2., 3., 5., 
,10., 12., 18.D.; drie blokken van 
k 20. D. Resp. Pluto the Racer, Fifi, 
uto jr. Goofy en Bowser, Butch, Toli
ir, Ronnie, Primo, Pluto's Kid Bro
er, de legermascotte, pups van Pluto 
1 Dinah, Bent Tail Junior; pups van 
uto en Dinah, Eegas Beeva en Pflip, 
nah met Pluto en Butch. 
ei/juni '94. Orchideeën. 
,1.25, 2., 5., 8., 10., 12., 15.
; twee blokken van elk 25. D. Resp. 
jceoclades maculata, Angraecum 
stichum, Plectrelminthus caudatus, 
idactyle tridactylites, Bulbophyllum 
aidum, Angraecum eburneum, Eulo
lia guineensis, Angraecum eichlera
im; Ancistrochilus rothschildianus, 
inillaimperialis. 

HANA 
l1'94. Kunsten handenarbeid. 
I, 200, 250, 600,1000 Cs. Alle twee
aal; twee blokken met elk vier zegels 
nlOO, 250, 350, 500Cs. 
inder datum. Zegels ontvangen van 
issieke 'Hummel'beeldjes (fabriek 
/. Goebel Porzellan'); zie ook Nevis 
leiding 6/493 en Tanzania in dit 
mmer). 
1,150, 200, 250, 600,1000 Cs. 

tENADA 
2'94. Twintigste verjaardag van de 
afhankelijkheid. 
c. Nationale vlag, zeilschip bij het 
and van de hoofdstad St George. 
Bi/juni '94. Dinosaurussen. 
fee vellen met elk drie rijen met vier 
gels van 75 v. 
I I . 'Jurassic'dinosaurussen resp. 
rmanodactylus, Dimorphodon, 
mphorhynchus, Apastosaurus 
rontosaurus), Pterodactylus, Stego
urus, Brachiosaurus, Allosaurus, 
;siosaurus, Ceratosaurus, Compso
athus, Elaphosaurus. 
12. 'Cretaceous'dinosaurussen 
ip. Quetzalcoatlus, Pteranodon in
is, Tropeognathus, Phobetor, Ala
jsaurus, Triceratops, Tyrannosaurus 
X, idem (andere afbeelding), Lam
jsaurus, Spinosaurus, Parasauro
ihus, Hadrosaurus. 
ee blokken van elk $ 6.. Resp. Pte
lodon, Plateosaurus. 

GRENADA/GRENADINEN 
Mei/juni '94. Paddestoelen. 
35,45, 50, 75 c., $ 1 .  , 2., 4., 5.; 
twee blokken van elk $ 6.. Resp. Hy
grocybe hypohaemacta, Cantherellus 
cinnabarinus, Marasmius haematoce
phalus, Mycena pura, Gymnopilus rus
sipes, Galocybe cyanocephala, Pluteus 
chrysophiebius, Chlorophyllum molyb
dites; Xeromphalinatenuipes, Collybia 
fibrosipes. 
Mei/juni '94. Dinosaurussen. 
15, 35,45, 55 c., $ 1 .  , 2., 4., 5.; 
twee blokken van elk $ 6.. Resp. Spi
nosaurus, Apastosaurus(Brontosau
rus), Tyrannosaurus Rex, Triceratops, 
Pachycephalosaurus, Pteranodon, Pa
rasaurolophus, Brachiosaurus; Tyran
nosaurus, Spinosaurus en Pteranodon; 
Brachiosaurus en Quetzalcoatlus. 

HONGKONG*** 
45'94. Honderdvijftigste verjaardag 
van de 'Royal Hong Kong Police 
Force'. 
$ 1 .  , 1.20,1.90, 2., 2.40, 5.. Resp. 
verkeerspolitie (man en vrouw), mari
nepolitie, mannelijke en vrouwelijke 
officier (1950), agent met machinepis
tool, politieagenten uit 1906 en van 
voor 1920, idem uit 1900. 

INDIA 
811'93. Honderdste geboortedag van 
Dwaram Venkataswamy IMaidu (1893
1964); muziek. 
1. R. Portret van deze violist. 
811'93. Vijfenveertigste verjaardag 
van het instituut voor 'militaire 
techniek', Pune. 
2. R. Gebouwen wapen. 
1411'93. Dag van het kind; achtste 
internationaal kinder en jeugdfestival; 
kindertekening. 
1. R. Twee kinderen op de mascotte 
'Galju' (olifant). 
912'93. Zevenveertigste sterfdag van 
dr Dwarkanath Kotnis (19101946). 
1.R. Portret van deze arts. 
912'93.'Heart care festival'. 
6.50 R. Gezichten (vermijden van de
pressies, stress en oververmoeidheid); 
embleem. 
1112'93. Oprichting van de reclame
maatschappij voor Indische thee. 
6. R. Embleem (vrouw draagt mand). 
1612'93. Honderdste verjaardag van 
het pauselijk seminarium, Pune. 
6. R. Wapen en gebouw. 
2312'93. Honderdste geboortedag 
van Meghnad Saha (18931956). 
1. R. Portret van deze astrofysicus, 
sterrenhemel. 
2512'93. Posterijen, zevende verjaar
dag van de EMS; 'Inpex 93', postzegel
tentoonstelling in Calcutta. 
1. R. EMSbrief, met pijlen omcirkelde 
wereldkaart. 
2712'93. 'Inpex 93'; honderdvijfenze
ventigste verjaardag van de eerste druk 

van 'gezicht op Calcutta'. 
2. R. Schilderij 'douanekantoor aan de 
kade'van C.d'Oyly (17981838). 
2912'93. Eenenvijftigste sterfdag van 
Shri Dinanath Mangeshkar (19011942). 
1. R. Portret van deze toneelspeler. 
3012'93. Eerbetoon aan Nargis Dutt. 
1. R. Portret van deze toneelspeelster 
en oprichtster van het gezelschap voor 
spastische zieken. 
3112'93. Vijftigste verjaardag van het 
INA (Indische nationale leger). 
1. R. Legerappel. 
11'94. Honderdste geboortedag van 
Satyendra Nath Bose (18941974). 
1. R. Portret van deze natuurkundige. 
111'94. Tweede sterfdag van Satyajit 
Ray (19211992). 
6., 11. R. In samenhang, met doorlo
pend beeld. Resp. Portret van deze 
filmregisseur, scène uit film (1955). 
212'94. Honderdste verjaardag van 
dr Shanti Swarub Bhatnager (geboren 
in 1894). 
1. R. Porfret van deze scheikundige. 
73'94. Vijfentwintigste sterfdag van 
Prajapita Brahma 'Dada Lekh Raj' 
(18761969). 
1. R. Portret van deze godsdienstlei
der. 

ISRAËL 
184'94. 'Keep in touch'. 
Postzegelboekje met tien zegels zonder 
waardeaanduiding, kostprijs van NIS. 
8.50. 
Keerdrukvel met twintig zegels (vijf rij
en van vier met witte tussenstrook), 
kostprijs van NIS. 17.. 
216'94. Vijftigste sterfdag van Antoi
ne de Saint Exupery. 
NIS. 5.. Opengeslagen boek met foto 
en tekst uit 'Le Petit Prince'. 
216'94. Vijfenzeventig jaar 'Tarbuf
scholen (van de Tarbuthebreewse or
ganisatie voor onderwijs en cultuur). 
NIS. 1.30. Fotocollage en getal 75. 
216'94. Honderdste verjaardag van 
het IOC*. 
NIS. 2.25. Israëlische ploeg bij binnen
komst stadion, olympische ringen en 
olympisch vuur. 
216'94. Ballonnen. 
NIS. 0.85. Driemaal. Resp. vullen van 
ballon, opstijgen van verschillende 
kleurrijke ballonen, dalen (zie ook de 
rubriek 'Thematisch panorama' elders 
in dit nummer). 

JAPAN 
173'94. Wereldkampioenschap 
kunstschaatsen 1994. 
50, 80 yen. Beide tweemaal. Resp. so
lokunstrijden voor vrouwen, ijsdansen; 
solokunstrijden voor mannen, paarrij
den. 
204'94. Week van de filatelie. 
80 yen. Schilderij 'Irissen' van Heiha
chiro(1957). 
135'94. Internationaal jaar van het 

gezin. 
80 + 50 w. Beide tweemaal, in samen
hang. Bekroonde tekeningen resp. 
woord 'LOVE' gevormd door mensen 
en zon, 'bloeiende familie' (huizen met 
zon), 'geluksbloemen' (bloem met em
bleem als hart en lachende bloembla
deren), 'vliegend gezin' (gezin afge
beeld in vliegende vogel boven ber
gen). 
205'94. Nationale herbebossings
campagne. 
50 yen. Witte ooievaar, 'nojigiku' 
(bloem), kamferboom. 
235'94. Wereldconferentie 'reductie 
natuurrampen'. 
80 yen. Woningen aan waterkant. 
245'94. Test kernreactor 'Monju' 
(FBR: Fast Breeder). 
80 yen. De 'Monju'reactor en trans
missiemast (stroomvoorziening van 
stad Tsuruga in de provincie Fukui). 

KAAIMANEILANDEN 
Zie onder CAYMAIMEILANDEN. 

KIRGIZIË 
213'93. Nationale cultuur en geschie
denis. 
0.10, 0.50,1. +0.25, 2.+ 0.50, 3., 
5., 9. R.; blok met zegel van 10. R. 
Resp. rotstekeningen, toren (elfde 
eeuw), mausoleum in Tala, mauso
leum (twaalfde eeuw) in Uzgen, ronde 
hut, ruiterstandbeeld van de nationale 
held Manas in Bischkek, paviljoen in 
Bischkek; sieraad. 
64'93. Frankeerzegels; overdrukken 
op Sovjetrussische zegels. 
10.R. o p l k, 20.R. op2k.,30.R. 
op3k. 
Nieuwe munteenheid vanaf 10 mei 
1993:1 Som = 100 Tyun, 200 Roebel 
= 1 Som. 
296'93. Frankeerzegels; overdruk
ken. 
20T. op4k., 30T. op6k. 
318'93. Tweede verjaardag van de 
onafhankelijkheid. 
50 T. Landkaart, staatswapen. 
318'93. Eén jaar lid van de Verenigde 
Naties. 
60 T. Embleem, vlag, regeringspaleis 
in Bischkek. 

KIRIBATI 
25'94. Walvissen en hun jongen. 
23, 40, 60, 75 c. Alle waarden twee
maal met doorlopend beeld. Resp. Ba
laenoptera edeni, Balaenoptera muscu
lus, Megaptera novaeangliae, Orcinus 
orca; linker zegel toont moeder met 
jong, rechter een school walvissen. 

KOREA NOORD 
Afbeelding melding 6/493. 
204'93. Wegen in Pjongjang. 
10, 20, 30,40, 50 eh.; blok van 1 won. 
Wegen resp. Kwangbok, Chollima, Mun
su, Moranbong, Thongil; Changwang. 
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10-5-'93. Insekten. 
10, 20,30, 50, 70,90ch. Resp.Tri-
chogramma dendrolimi, Brachymeria 
oscurata, Metrioptera brachyptera, 
Gryllus campestris, Geocoris pallidi-
pennis, Cyphononyx dorsalis. 
18-2-'94.Goudvissen. 
Blokmet10,30, 50, 70ch. 
19-2-'94. Twintigste verjaardag van 
het hervormingsplan naar 'Juche Idea'. 
10 ch. Symbolische voorstelling. 
30-3-'94. Nationale vlag. 
10 ch. De vlag.. 
5-5-'94. Vijfenzeventigste verjaardag 
van het Rode Kruis. 
Vel met twee zegels van 10,20,30,40 
ch. Resp. preventie verkeersongeluk
ken, reddingsdienst op zee, milieube
scherming, voorkomen van schade 
door droogte; tekst 'the founding of 
the international federation of Red 
Cross and Red Crescent Societies, 
1919-1994'. 
10-6-'94. Zeedieren. 
10, 40, 60 ch. Resp. Callorhinus ursi-
nus, Mirounga leonina, Otaria byronia. 
Velletje met 20, 30, 50 ch.; blok van 1 
won. Zalophus californianus, Phoca 
hispida, Odobenus rosmarus; Pagophi-
lusgroenlandicus. 
25-6-'94. Schelpen. 
30, 40 ch. Resp. Phalium strigatum, 
Gomphinaveneriformis. 
Twee velletjes met resp. 10,40 ch., 1.20 
won; 20,30 ch., 1.20 won. Resp. Caro-
lium muticum, Gomphinaveneriformis, 
Neverita didyma; Buccinum bayani, Pha
lium strigatum, Neverita didyma. 
Blok met zegel van 1.20 won. Neverita 
didyma. 
15-7-'94. Honderdste verjaardag van 
de 'Kabo'-boerenoorlog. 
10 ch. Portret van de leider van het 
boerenleger Jon Pong Yun, strijdtoneel. 

KOREA ZUID 
30-11-'93. Dertigste verjaardag van de 
dag van de handel. 
I IOw. Symbolische voorstelling (we
reldbol, getal 30, schip en vliegtuig). 
11-1-'94. Het jaar van 'bezoek Korea 
1994'. 
I IOw. Tweemaal. Resp. op wolk zit
tende fluitspeler, 't'alch'um' (traditio
neel masker). 
24-1-'94. Eenentwintigste congres van 
deUPU*. 
300 w. 'Map'ae' (gegraveerde plaat 
met afbeelding van paardje, gebruikt 
voor postbestelling per postpaard van
af de 'Koryo'-dynastie, 918-1392), en
velop, embleem. 
Postzegelboekje met tien zegels. 
28-2-'94. Vijfenzeventigste verjaardag 
van de 'Sam-il' onafhankelijkheidsbe
weging. 
I IOw. Monument. 
15-2-'94. Frankeerzegel. 
910 w. Koning Sejong en voorwoord 
van boek 'Hunminchong-um' (ge-

bruiksverklaring van Koreaanse alfabet 
'Hangul'). 
7-3-'94. Serie 'bescherming fauna en 
flora'. 
110 w. Tweemaal. Resp. Sasakia cha-
ronda (vlinder), Allomynina dichotoma 
(kever); twee blokjes met elke afbeel
ding tweemaal. 
22-4-'94. Frankeerzegel; vogel. 
90w. Otusscops. 
14-5-'94. Internationaal jaar van het 
gezin. 
110 w. Gelukkig gezin mandarijneen
den, embleem. 

LAOS 
15-3-'94. Honderdste verjaardag van 
het IOC*. 
100,250,1000 k. Resp. vlag, olympisch 
vuur en ringen; atleten uit de Griekse 
oudheid, ringen; portret van Pierre de 
Coubertin, hardloopster, ringen. 
15-6-'94. Wereldvoetbalbeker** 1994. 
40, 50, 60, 320, 900 k.; blok van 700 k. 
Spelmomenten. 

MACAU 
Afbeelding melding 6/493. 

- 1-6-'94. Wereldvoetbalbeker** 1994. 
2.-, 3.-, 3.50,4.50 P. Spelmomenten. 

MALAWI 
30-11-'93. Gecorrigeerde uitgifteda-

I tum melding 5/413'kerstmis 1993'. 

MALEISIË 
- 17-2-'94. 'Hong Kong 94*** ' ; orchi-

dcGGn 
20,30,50 c., 1 RM.; blok met zegel 
van 2 RM. Resp. Spathoglottis aurea, 
Paphiopedilum barbatum, Bulbophyl-
lum lobbii, Aerides odorata; Gramma-
tophyllum speciosum en embleem 
'Hong Kong 94'. 

MAROKKO 
29-4-'94. 'GAH 94 - Marrakech'. 
1.70, 4.80 Dh.; blok van 10.-Dh. 
9-5-'94. Week van de blinden. 
4.80 Dh. 
18-5-'94. Rode Halve Maan. 
4.80 Dh. 
25-5-'94. Nationaal congres 'rechten 
van het kind'. 
1.70, 4.80 Dh. 

MARSHALLEILANDEN 
26-12-'93. Geschiedenis van de Twee
de Wereldoorlog; slag bij de Noord-
kaap. 
29 c. Tweemaal. Resp. Britse kruiser 
HMS 'Duke of York', Duits slagschip 
'Scharnhorst'. 
16-1-'94. Idem; benoeming van gene
raal Eisenhower tot opperbevelhebber 
van het geallieerde landingsleger in Eu
ropa. 
29 c. Portret van Dwight D, Eisenho
wer (1890-1969), de vierendertigste 
president van de Verenigde Staten, op 

de achtergrond Eisenhower met presi
dent Frani<lin D. Roosevelt. 
22-1-'94. Idem; invasie van Anzio. 
50 c. Landing van de geallieerden in 
Anzio. 
27-1-'94. Idem; bevrijding van Lenin
grad. 
52 c. Russische soldaat met vlag, 
'Izaäk'-kathedraal in Leningrad. 
4-2-'94. Idem; bevrijding van de Mar
shalleilanden door Amerikaanse troe
pen. 
29 c. Vliegtuig'Douglas SBD 
Dauntless'. 
17-2-'94. Idem; bombardement van de 
Japanse marinebasis op Truk. 
29 c. Amerikaanse generaals, ge
vechtsvliegtuig. 
18-2-'94. 'Hong Kong 94*** ' ; sche
pen. 
15, 23, 52, 75 c. Resp. handelsschip 
'Britannia', fregat HMS 'Cornwallis', 
brik HMS 'Serpent', bark 
'Scarborough'. 
20-2-'94. Idem; bombardement op 
Duitsland. 
52 c. Amerikaanse bommenwerper 'B-
17F Flying Fortress'. 
15-3-'94. Frankeerzegel; kano. 
$5.-. 'Tipnol'van Ailuk. 

MEXICO 
19-1-'93. Vijftigste verjaardag van het 
sociale verzekeringsinstituut. 
1.50 NP. Embleem IMSS met getal 50. 
16-2-'93. Honderdste verjaardag van 
de maatschappij voor oogheelkunde. 
1.30 NP. Pupil, kleurenspectrum. 
23-2-'93. Maand van het kind. 
1.30 NP. Vrolijke kinderen, handen. 
19-4-'93. Honderdzestigste verjaardag 
van de nationale maatschappij voor 
geografie en statistiek. 
1.30 NP. Portretten van drie oprich
ters, wapen. 
28-4-'93. Honderdvijftigste sterfdag 
van Miguel Ramos Arizpe (schrijver 
van de 'Constitucio van 1924'). 
1.30 NP. Grondwet. 
29-4-'93. Vijftigste verjaardag van de 
'Federico-Gomez'-kinderkliniek. 
1.30 NP. Dokter F. Gomez met kinde
ren, kliniek. 
1D-5-'93. Maand van de gezondheid 
voor moederen kind. 
1.30 NP. Moeder voert kind. 
11-5-'93. Vijftigste verjaardag van de 
IMSS, ll(zie19-1-'93). 
1.30 NP. Dokter met kind, embleem. 
10-6-'93. Beschermd natuurgebied in 
Californië. 
1.30NP. Walvis, landkaart. 
24-6-'93. Populaire filmsterren, I. 
1,30 NP. Mario Moreno 'Cantinflas' 
(overleden in 1992). 
25-6-'93. Frankeerzegels; toerisme. 
0.90,1.-, 1.30,1.90, 2.-, 2.20, 2.50, 
2.80, 3.70, 4.40, 4.80, 6.- NP. 
29-6-'93. Vijftigste verjaardag van het 
ministerie van gezondheid, I. 

1.30NP. DrMaximilianoRuiz 
Castafieda, microscoop. 
30-7-'93. Honderdvijftigste verjaardac 
van de eerste Braziliaanse postzegel. 
2 NP. Afbeelding van Yvert nr 1 van 
Brazilië. 
25-8-'93. Internationale marathon, 
Mexico-stad. 
1.30 NP. Marathonlopers. 

MICRONESIË 
15-12-'93. Samenwerking tussen 
mens en natuur. 
Vel met achttien zegels van 29 c. Res 
babydraagmand, bamboevlot, mand f 
handtas, vliegende hond, bos, kano, 
yamswortel, mangrove, 'manta'-rog, 
tarowortel, visfuik, zeegras en vis, 
schaal mettaro, huis, koraalrif, wikke 
rok, dans, stenen geld. 
11-2-'94. Toerisme; beelden van het 
eiland Kosrae. 
29,49, 50 c. Resp. 'de slapende 
vrouw' (heuvelrug), strand bij Waluni 
ruïne van Lelu. 
18-2-'94. 'Hong Kong 94*** ' ; vlindei 
Blok met twee zegels van 29 en 50 c. 
Resp. Hypolimnas bolina, idem, Da-
naus plexippus, Hypolimnas bolina. 
4-3-'94. Pioniers van lucht- en ruimtf 
vaart, III. 
Vel met acht zegels van 29 c. Resp. 
Edwin Aldrin jr, Neil A. Armstrong, Oi 
tave Chanute, T. Claude Ryan, Michai 
Collins, Wernher von Braun, Frank 
Whittle, Waldo Waterman. 
26-3-'94. Spelen van Micronesië. 
Blok met vier zegels van 29 c. Resp. 
speervissen, basketbal, kokosnootkr; 
ken, palmboomklimmen. 
31-3-'94. Folklore; traditionele kledin 
Blok met vier zegels van 29 c. Vrouw 
uit resp. Pohnpei, Kosrae, Chuuk, Ya 

NAMIBIË 
3-6-'94. Vogels van 'Etosha'; ooie
vaars. 
30,40, 65, 85 c. Resp. Mycteria ibis, 
Ciconia abdimii, Anastomus lamellig 
rus, Ciconia ciconia. 
5-8-'94. Spoorwegen; treinen met lo 
comotief. 
30, 40, 65, 85 c. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Afbeelding melding 6/493. 
4-5-'94. Wereldvoetbalbeker** 199^ 
90,150,175 c. Resp. sokken en voe 
balschoenen, voetbalschoen en voet 
bal, scheidsrechtersfluitje. 
1-6-'94. Vijfenzeventigste verjaardac 
van de ILO*. 
90,110, 200 c. Symbolische voorst! 
lingen resp. 'verklaring van Philadel
phia, 1944-1994', hart met getal 75, 
slecht groeiende boom met tekst 'ah 
earth-care'; embleem ILO. 

NICARAGUA 
20-1-'94. Tropisch woud; flora en fau 
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Vel nnet twaalf (driemaal vier) zegels 
van 2.- C. Doorlopend beeld. Resp 
Bromeliaceae, Tilmatura dupontii, Ano-
lis biporcatus, Fulgora laternaria, Bra-
dypus, Spizaetus ornatus, Cotinga 
amabilis, Bothrops schlegelii, Euglos-
sa, Odontoglossum williamsianum, 
Agalychnis callidryas, Mariposa helico-
nius, Passiflora vitifolia; op blokrand 
tekst 'Selva Tropical de Nicaragua'. 
Twee blokken van elk 10.- C. Resp. 
Meliaea lilis en Heliconius ismenius; 
Felis onca en Agouti. 
18-2-'94. 'Hong Kong 94*** ' ; vlinders. 
Vel met zestien (viermaal vier zegels) 
van 1.50 C. Resp. Callicore patelina, 
Chlosyne narva, Anteos maerula, Mar-
pesia petreus, Pierella helvetia, Euryti-
des epidaus epidaus, Heliconius doris, 
Smyrna blomfildia, Eueides lybir Olym
pia, Adelpha heraclea, Heliconius heca-
le zuleika, Parides montszuma, Morpho 
polyphemus, Eresia alsina, Prepona 
omphale octavia, Morpho granadensis. 
4-4-'94. Copernicus en belangrijke as
trologen uit de moderne geschiedenis. 
Vel met zestien (viermaal vier) zegels 
van 1.50 C. Resp. Nicolas Copernicus 
(1473-1543), TychoBrahe (1596-
1601), Galileo Galilei (1564-1642), 
Isaac Newton (1642-1726), Edmond 
Halley (1656-1742), James Bradley 
(1693-1762), William Herschel (1738-
1822), John Goodricke (1764-1786), 
Karl Friedrich Gauss (1777-1855), 
Friedrich Bessell (1784-1846), William 
Granch (1783-1859), George B. Airy 
(1801-1892), Percival Lowell (1855-
1926), George A. Halle (1868-1938), 
Edwin Hubble (1889-1953), Gerard 
Kuiper (1905-1973). 
Blok van 10.- C. Nicolas Copernicus 
(1473-1543). 

5-4-'94. Henry Ford en Karl Benz; hon
derdste verjaardag van de eerste Ford 
en de eerste vierwielige Benz 
('Victoria'); auto's. 
Vel met zestien (viermaal vier) zegels 
van 1.50 C. Resp. driewielige Benz 
(1886), Benz Blitzen (1909), Mercedes 
Benz 24/100/140 (1923), Mercede 
Benz SSK (1928), Mercedes Benz Ca
briolet 500K (1934), Mercedes Benz 
170S (1949), Mercedes Benz W196 
(1954), Mercedes Benz 300 SL (1954), 
vierwielige Ford (1896), Ford Taxi Cab 
(1920), Ford Roadster (1928), Ford V-
8 (1932), Ford 78 V-8 (1937), Ford 91 
Deluxe Tudor Sedan (1939), Ford V-8 
Sedan Coupé (1946), Ford Custom 
300(1958). 
6-4-'94. 'Graf Zeppelin'. 
Vel met zestien (viermaal vier) zegels 
van 1.50 C. Resp. Dr Hugo Eckener en 
graaf Zeppelin m luchtschip; Zeppelin 
boven New York City (1928); boven 
Tokio (1929); boven Californië (boven 
de Villa van de krantenbaron Randolph 
Hearst in 1929); kolonel Charles Lind
bergh begroet dr Eckener in Lakehurst, 

New Yersey (1929); Zeppelin boven 
Moskou (1930); boven Parijs (1930); 
boven Cairo (1931); boven de Arcti
sche Oceaan (1932); boven Londen 
(1935); boven de St Pieter in Vaticaan
stad; boven de Zwitserse Alpen; boven 
de 'Brandenburger Tor' in Berlijn; Hugo 
Eckener bestuurt de 'Graf Zeppelin'; 
kapitein Ernest A. Lehman in Zeppelin 
boven straalvliegtuig. 

NIEUW-CALEDONIË 
Afbeelding en aanvulling melding 
6/493 'geografische reizen in de 
Pacific'- deel wereldbol met ligging van 
eilanden in de Stille-Zuidzee (zie Wallis 
en Futuna). 
24-6-'94. 'Les directions de l'O.P.T.'. 
30, 60, 90,120 F. 
24-6-'94. Schilders van de Pacific. 
120 F. Schilderij 'Légende du Pouipe' 
van Micheline Néporon. 
24-6-'94. Beeldhouwwerk van de Paci
fic 
60 F. Beeldje 'Ie porteur de masque'. 
6-7-'94. Flora; palmboom. 
90 F. Chambeyronia macrocarpa. 
6-7-'94. Aardewerk uit Podtanea. 
95 F. 
11-7-'94. Wereldvoetbalbeker** 1994. 
105 F. Wereldbeker, vlag, voetbal, 
doelpaal met net, tribune. 

NIEUW-ZEELAND 
Afbeelding en aanvulling melding 
6/493 'cultuur van de Maori, I, 
mythen'; zes verschillende mythen 
resp. 'Maui haalt Te Ika (vis) op', 'Rona 
wordt door Marama (maan) gegrepen', 
'Maul valt Tuna aan', 'Tane scheidt 
Rangi (hemel) en Papa (aarde)', 
'Matakauri doodt de reus van 
Wakatipu', 'Panenehu laat Koura (ri-
vierkreett) aan Tangaroa zien' (zie ook 
de rubriek 'Thematisch panorama' el
ders in dit nummer). 

NIGERIA 
30-3-'94. Internationaal jaar van het 
gezin. 
1.50,10.- N. 'Child abuse' (kinderar
beid en kinderen in schoolklas), 
'fending for the family' (markttafereel). 
11-4-'94. Vijfentwintigste verjaardag 
van de Nigeriaanse filatelistische dienst. 
1.-, 1.50, 5.-, 10.-. Resp. zegel op ze
gel (Yvert nr 223), gebouw van de fila
telistische dienst, kaart van Nigeria sa
mengesteld uit postzegels, loket. 

NIUE 
Afbeelding melding 6/493. 
17-6-'94. Wereldvoetbalbeker** 1994. 
$ 4.-. Wereldbeker, vlaggen, wereld
kaart (zie voorpagina). 

NORFOLKEILAND 
26-7-'94. Ontdekkingsreizigers in de 
Pacific, l i l . 
80, 85, 90 c, $ 1.-. Resp. Francis Dra

ke, Alvaro de Mendana, Pedro Fernan-
des de Quiros, Luis Baez de Torres; 
alle afbeeldingen met portret, schip en 
routekaart. 

OMAN 
22-3-'94. Werelddag voor water. 
50 b. Waterdruppels met tekst 'save 
water', 'Falaj' (oud voorraadbekken 
omgeven door groen). 
16-4-'94. Zeventig jaar gemeentebe
stuur van Muscat. 
50 b. Gemeentehuis, jaartallen 1924-
1994. 

PAKISTAN 
30-9-'93. Redding van het 'Junlperus'-
(jeneverbesstruik)bos van Ziarat. 
7R. Juniperus. 
16-10-'93. FAO*; wereldvoedseldag. 
6 R. Wereldbol, koe, korenaar, zonne
bloem, vis, haan, embleem. 
28-10-'93. Vijftigste verjaardag van het 
Burn-Hall college, Abbottabad. 
7 R. Collegegebouw. 
18-11-'93. Zestiende verjaardag van de 
Swapu*. 
7 R. Duif met bnef, vlaggen van Iran, 
Turkije en Pakistan. 
10-12-'93. Internationaal artsencon
gres, Karachi. 
1 R. Embleem. 

PALAU 
18-2-'94. 'Hong Kong 94*** ' ; vissen 
(roggen). 
Blok met vier zegels van 40 c. Resp. 
Taeniura melanospiros, Hymantura 
uarnak, Aetobatis narinari, Manta alfre-
di; tentoonstellmgsembleem. 
14-3-'94. WWF*; fauna (krokodillen). 
Blok met vier zegels van 20 c. Vier ver
schillende afbeeldingen van Crocody-
lus porosus ('Estuarine Crocodile'). 
22-4-'94. Zeevogels. 
Blok met vier zegels van 50 c. Resp. 
Sula sula, Fregata minor, Phalacroco-
rax melanoleucos, Sula leucogaster. 
Mei '94. 'D-Day'. 
Vel met twee rijen van vijf zegels van 
50 c. met tussenveld. Verschillende af
beeldingen van de invasie in Norman-
dië; tussenveld: kaart van Normandië 
met invasieplan. 
Mei '94. Tweede Wereldoorlog; her
overing van de Pacific op Japan 
(1944). 
Vel met twee rijen van vijf zegels van 
29 c. met tussenveld. Verschillende af
beeldingen van de strijd; tussenveld; 
kaart van de Pacific met aanvalsplan 
(rode lijnen met pijlen en data). 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
11-5-'94. Oude auto's. 
21, 45, 60, 901. Resp. Ford model T, 
Chevrolet 490, Austin Baby, Willys 
Jeep; postzegelboekjes. 
Zonder datum. Overdruk 'd'Urville-

Astrolabe', 1827. 
Nieuwe waarde 1.50 K. 
Zonder datum. Overdruk vissen. 
Nieuwe waarde 211. Amphiprion mei; 
nopus. 

PARAGUAY 
2ü-5-'94. Vijftigste verjaardag van de 
oprichting van de 'Corporacion Depoi 
tiva Fenix'. 
50, 200, 250 Gs. Resp. basketbal, 
voetbal (beide met embleem), tennis 
met portret van oprichter Pedro An
dres Garcia Anas. 
2-6-'94. Wereldvoetbalbeker** 1994 
250, 500,1000 Gs. Speimomenten, 

PERU 
20-9-'93. 'Amifil 93', postzegelten
toonstelling in Lima/'Brasiliana93', 
postzegeltentoonstelling in Rio de Ja 
neiro; natuurreservaten. 
0.90,1.- S. Natuurreservaten resp. 
'Paracas' met Arctocephalus australi; 
(zeebeer of pelsrob), 'Manu' met Ara 
ararauna. 

PITCAIRNEILANDEN 
Afbeelding melding 4/327. 
22-6-'94. Schipbreuken. 
20,90c.,$1.-,3.-. 

PÜLYNESIE 
Afbeelding melding 6/493. 
25-5-'94. Tweehonderdste verjaarda 
van het nationaal conservatorium vO' 
kunst en ambacht/vijftiende verjaard; 
van het 'Regional Associated Centre' 
Papeete (centrum voor hoger onder
wijs). 
316 F. Oprichter abbéGrégoire, stu
denten, kunstvoorwerpen. 
29-6-'94. Tiende verjaardag van bin
nenlands zelfbestuur. 
500 F. 
2-7-'94. Twintigste verjaardag van d 
academie van Tahiti. 
136 F. 

QATAR 
11-3-'94. Dertigste verjaardag van d 
nationale verzekeringsmaatschappij. 
50 dh., 1.50 R. Resp. verzekeringsk; 
foor, embleem. 

SALOMONSEILANDEN 
9-5-'94. Dolfijnen. 
75,85c.,$1.15, 2.50, 3.-. Resp. St 
nella coeruleoaiba. Grampus griseus 
Delphinus delphis, Stenella longiros 
fris, Tursiops truncatus. 

SAOEDI ARABIË 
1-3-'93. Vogels. 
Blok met driemaal dne zegels van 1i 
h. 
15-3-'93. Continentale voetbalbeket 
(gewonnen door Argentinië m 1992 
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150 h. Wereldbol, 'koning Fahd'
adion, vlaggen. 
4'93. WHO*; wereldgezondheids

g
150 h. Embleem met bloedvlek. 
5'93. Slag bi) Khandaq in Shawwal 

.ar 627). 
, 150 h. Naam van de slag in Ara
>ch schrift. 
5'93. Vijfentwintigste wereldtele

mmunicatiedag. 
, 150 h. Thema 'telecommunicatie 
ontwikkeling menselijke 
Ipbronnen'. 
5'93. Pelgrimage naar Mekka 

fajj1413). 
, 150 h. Moskee van That Irq Miqat. 

PIERRE ET MIQUELON 
jeeldmg melding 4/327. 
?'94. Honderdste verjaardag van de 
)ciété des Oeuvres de mer'. 
!0 F. Hospitaalschip 'SaintPierre'. 
r'94. Schepen 
iO, 3.70 F. Beide tweemaal. Resp. 
Miquelon', L'llede SamtPierre', 
St Eugene IV','LeSt Georges XII'. 

)kvan 13.F. 
■8'94. Natuurlijk erfgoed; meer van 
rande. 
ee zegels met verbindend vignet. 

VINCENT 
•2'94. 'Hong Kong 94*** ' ; vlinders. 
met zestien zegels van 50 c. We
schappelijke namen niet gemeld. 
3'94. Eerbetoon aan de Italiaanse 
itbalclub Juventus, Turijn. 

Elfmaal. Spelers resp. Franco 
jsio, Marco Tardelli, Paolo Rossi, 
berto Bettega, Michel Platini en Ro
to Baggio, Antonio Cabrini, Gaetano 
rea, Giuseppe Funno, Jürgen Koh
DmoZoff, Claudio Gentile, 
k van $ 6 . Eigenaar van club Ju
itus Giamplero Boniferti en coach 
vanni Trapattoni en drie gewonnen 
opese bekers. 
il/mei '94. Dinosaurussen, 
r vellen met elk twaalf zegels van 

1: Resp. Dimorphodon, Pterodacty
Rhamphorhynchus, Pteranodon, 

limimus, Stegosaurus, Acanthopho
Trachodon, Thecodont!, Ankylosau
Compsognathus, Protoceratops. 

2. Resp. Albertosaurus, Chasmo
rus, Brachosaurus, Coelophysis, 
nonychus, Anatosaurus, Iguano

Baryonyx, Steneosaurus, Nanoty
1US, Camptosaurus, Camarasaurus. 
3. Resp. Quetzalcoatlus, Diplodo
Spinosaurus, Apatosaurus, Orni

estes, Lesothosaurus, Trachodon, 
toavis, Oviraptor, Coelophysis, Or
olestes, Archaeopteryx. 
4 Hesj3eronis, Mesosaurus, Plesio
rus dolichorhynchops, Squalicorax, 
isaurus, Plesiosaurus, Stenoptery

Ichthyosaurus, Stenosaurus, Eur

hmosaurus, Longirostris, Cryptocleidus 
oxoniensis, Caturus, Protostega. 
Vier blokken van elk $ 6.. Resp. Diplo
docus carnegii, Pteranodon, Stenosau
rus bollensis; Triceratops, Allosaurus; 
Tyrannosaurus Rex; Styracosaurus. 

ST VINCENT/GRENADINEN 
182'94. 'Hong Kong 94*** ' ; vlinders. 
Vel met zestien zegels. 
April/mei '94. Dinosaurussen. 
Twee vellen met elk acht zegels van 
75 c. Doorlopend beeld. 
Vel 1. Resp. Protoavis, Pteranodon, 
Quetzalcoatlus, Lesothosaurus, Hete
rodontosaurus, Archaeopteryx, Ceara
dactylus, Anchisaurus. 
Vel 2. Resp. Dimorphodon, Camara
saurus, Spinosaurus, Allosaurus, 
Rhamphorhynchus, Pteranodon, Eudi
morphodon, Ornithomimus. 
Vier blokken van elk $ 3.25 Resp. Ana
ea eribotes; Eunica sophonisba; Agrias 
claudina, Marpesia orsilochus. Ca To
nephele numilia, Selenophanes cassio
pe; Hamadryas velutina bates, Euryti
des pausanias, Euptychia cephau, Ma
madryas ariname, Marpesia coresia. 
64'94. Flora; orchideeën. 
10, 25, 50, 65 c., $ 1 .  , 2., 4., 5.. 
Resp. Epidendrum ibaguense, lonopsis 
utricularioides, Brassavola cucullata, 
Encyclia cochleata, Liparis nervosa. 
Vanilla phaeantha, Elleanthus cephalo
tus, Isochiluslmeans. 
Twee blokken van elk $ 6.. Resp. Ro
driguezia lanceolata, Eulophia alta. 

SURINAME 
Afbeelding melding 6/494. 
2812'93. Vogels; overdruk. 
Overdrukvan ƒ 5 . -op/25. - . 
11-4-'94. Vogels; overdrukken. 
Overdruk (waarden met gemeld) op 45, 
55, 60 c. Resp. Geelrugtanager, grijs-
borstsabelvleugelkolibri, zwartkap-
papegaai. 
8-6-'94. Milieu 1994. 
S/. 50.-, 350.-. Resp. rokende schoor
stenen met tekst 'pollution!' (vervui
ling), dode vissen met tekst 'stop!'. 

TANZANIA 
Januari '94. Bekende zwarte alleten. 
Vel met acht zegels van resp. 20,40, 
50, 70,100,150, 200, 400 Sh. Resp. 
Arthur Ashe (tennis), Michael Jordan 
(basketbal), Daley Thompson (tien
kamp), Jackie Robinson (basebal), Ka-
reem Abdul-Jabbar (basketbal), Flo
rence Joyner (atletiek), Jesse Owens 
(atletiek). Jack Johnson (zwaargewicht 
boksen). 
Blok van 500 Sh. Muhammad Ah 'The 
Greatest' (zwaargewicht boksen). 
Zonder datum. Zegels ontvangen van 
klassieke 'Hummel'-beeldjes (fabriek 'W. 
Goebel Porzellan'); zie ook Nevis (mel
ding 6/493 en Ghana in dit nummer). 
20, 50,100, 200, 350 Sh. 

THAILAND 
22-7-'94. 'Asalhapuja'-dag (boeddhis
tisch feest bij volle maan van de acht
ste maanmaand). 
2.- B. Godheid boeddha en monniken 
naar een muurschildering in 'Wat 
Thong Thammachat', Bangkok. 
4-8-'94. Nationale communicatiedag 
1994. 
2.- B. Symbolische voorstelling (we
reldkaart); postzegelboekje. 
12-8-'94. Kreeften, II. 
3.-, 5.-, 6.-, 10.-B. Resp. Phricotel-
phusa limula, Thaipotamon chulab-
horn, Phricotelphusa sirindhorn, Thai-
phusasirikit. 
9-1ü-'94. Internationale 'schnjf-eens-
een-brief'-week1994. 
2.-, 6.-, 8.-, 9.- 8. Bekroonde tekenin
gen van de wedstrijd 'schrijf-eens-een-
brief-week 1993' met als thema 'Thai 
betel-nut-set' (schaal met verschillen
de ronde doosjes). 

TONGA 
21-6-'93. Driehonderdvijftigste ver
jaardag van de ontdekking van het ei
land Eua door Abel Janszoon Tasman 
(1603-1659). 
30,60, 80 s., 3.50 Pa. Resp. oude 
kaart met de Tonga-eilanden, zeilsche
pen 'Heemskerk' en 'Zeehaan', zeil
schepen en kano's, inboorlingen ont
vangen Tasman. 
1-7-'93. Vijfenzeventigste verjaardag 
van koning Taufa'ahau Tupou IV. 
45, 80 (driemaal, in samenhang), 2.-
Pa. Portret met resp. trommels, trom
pet, tuba, trombone; oude steden; pa
leis, wielrenners, polsstokhoogsprin
ger, roeiers; als de 45 c. 

TONGA-NIUAFO'OU 
14-9-'93. De ontwikkeling van de aar
de, IV. 
10.- Pa. Mammoet en sabeltandtijger. 

TRANSKEI 
18-3-'94. Mmiatuurvelletje met een 
verkoopprijs van 3.- R. (bestemd voor 
de promotie van nationale en interna
tionale postzegeltentoonstellingen); af
beelding van scheepswrak van de 
'Oceanos' (zie melding 4/327). 
27-5-'94. Vogels. 
45, 65, 85 V., 1.05 R. Resp. Xenus ci-
nereus, Tringa hypoleucos, Calidris 
alba, Numeniusarquata. 

TRISTAN DA CUNHA 
2-5-'94. Schepen van de koninklijke 
marine, II (na de Tweede Wereldoor
log). 
10, 25, 35, 50 p. Resp. HMS 'Nigeria' 
(1948), HMS 'Phoebe' (1949), HMS 
'Liverpool' (1949), HMS 'Magpie' 
(1955). 

TUNESIË 
Afbeelding melding 6/494. 
26-3-'94. Uitgiftedatum melding 6/494 
'Afrikaanse voetbalbeker'. 
15-5-'94. Internationaal jaar van het 
gezin. 
180 m. 
Zonder datum. President Ben Ali. 
180, 350 m.; getand en ongetand blok 
van 530 m. 

TURKS- EN CAICOSEILANDEN 
15-11-'93. Dinosaurussen. 
8,15, 20, 35, 50, 65, 80 c., $1.25. 
Resp. Omphalosaurus, Coelophysis, 
Triceratops, Dilophosaurus, Pterodac-
tylus, Elasmosaurus, Stegosaurus, Eu-
opolcephalus. 
Twee blokken van elk $ 2.-. Resp. Tri
ceratops, Styracosaurus, Chasmosau-
rus, Monoclonius; Dilophosaurus, Ce-
ratosaurus, Coelophysis. 

TUVALU 
18-2-'94. Landschappen. 
40, 50, 60 c., $1.50. Verschillende 
strandgezichten. 
21-2-'94.'Hong Kong 94*** ' . 
Blok met zegel van $ 2.-. Danaus 
plexippus; blok met flora en embleem. 

UGANDA 
15-3-'94. Werelddag meteorologie. 
50, 200, 250, 300, 400, 800 Sh. Resp. 
weerstation in Entebbe, observatorium 
en opleidingscentrum in Entebbe, sa
tellietontvanger in het nationaal meteo
rologisch centrum, temperatuur afle
zen voor dagelijkse statistiek, automa
tisch weerstation, schade veroorzaakt 
door hagelbuien. 
Blok van 2500 Sh. Barograaf; op blok 
hygrometer, thermograaf, thermome
ter en embleem WMO*. 

URUGUAY 
9-2-'93. Frankeerzegel; geschiedenis 
van Uruguay. 
800 NP. Stadspoort van Colonia del 
Sacramento. 
Munteenheid vanaf 1-3-'93:1 Uru-
guayaanse Peso = 100 C. (1000 NP = 1 
Uruguayaanse Peso) 
1-3-'93. Wilson Ferreira Aldunate. 
0.80 P. Portret. 
15-4-'93. Honderdste verjaardag van 
de vereniging van gepromoveerde we
tenschappers en accountants. 
1.- P. Computer, stijgende curve. 
15-4-'93. Frankeerzegel; geschiedenis 
van Uruguay. 
1.-P. Eerste postauto (1921). 
3-5-'93. 'Polska 93'; postzegeltentoon
stelling in Poznan. 
Blok met twee zegels van 2.-P Por
tretten van resp. president Lech Wale
sa (geboren in 1943), paus Johannes 
Paulus II (geboren in 1920, paus sinds 
1978). 
28-5-'93. Vijftig jaar brandweer. 

■ É 
''^^^ „.Jfc il 
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1 - P 'Magirus-Deutz'-brandweerwa-
gen(1958) 
22-6-'93. Vijftiende congres Upaep* 
3 50 P Aardbol 
28-6-'93. Honderdvijfenzeventig jaar 
marine 
1 - P Portret van Pedro Campbell (eer
ste commandant-generaal van de ma
nne) zeilschip 
2-7-'93. Vijfentwintig jaar Univint (in
ternationale bond van universiteiten) 
1 - P Embleem 

VENDA 
Afbeelding melding 5/414 (pag 573) 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
19-2-'94. Rolzegel 
29 c Wapen 
22-4-'94. 'Buffalo Soldiers' 
29 c Soldaten te paard 
27-4-'94. Sterren van het witte doek 
29 c Tienmaal Resp Rudolph Valenti
no, Clara Bow, Charlie Chaplin, Lon 
Chaney, John Gilbert, Lasu Pitts, Ha
rold Lloyd, Keystone Cops, Theda Bara, 
Buster Keaton, blok met tien zegels 
26-5-'94. Wereldvoetbalbeker** 1994 
29, 40, 50 c Spelmomenten, blok met 
de drie waarden en vermelding '52 Ga
mes, 24 National Teams' (landen alle 
vermeld op blokrand), landkaart met 
steden waar gespeeld wordt, embleem 
3-6-'94. Muziek, de 'Blues' 
29 c Achtmaal Resp Bessie Smith, 
Muddy Waters, Billie Holiday, Robert 
Johnson, Mildred Bailey, Jimmy Rus
hing, 'Ma' Rainey, 'Howlin' Wolf 
6-6-'94. Tweede Wereldoorlog/vijftig
ste verjaardag van D-Day 
Vel met tien zegels van 29 c (twee rij
en van vijf met tussenstrook) 
24-6-'94. Washington en Jackson 
500C 
Juli '94. Postzegelboekje, tremen 
Inhoud Vijf zegels van 29 c 

VIETNAM 
6-4-'93. Inheemse transportmiddelen 
200, 800,1000, 2000, 5000,10 000 D 
Resp soort kruiwagen buffelkar, drie 
verschillende nksja's, paard en wagen 
1-5-'93. Sterkstroomleiding (500 KV) 
300 400 D Mast, lijnen van magne
tisch veld, embleem 
7-5-'93. 'Polska 93', Poznan, schilde
rijen 
200,1000 (tweemaal), 5000,10 000 
D , blok van 10 000 D Resp 'zonne
bloemen' van Vincent van Gogh (1853-
1890), 'paar m het bos' van Henri 
Roussaeu (1844-1910), 'jonge vrouw' 
van Amedeo Moddigliani (1884-1920), 
'harlekijn'van Pablo Picasso (1881-
1973), 'vrouwelijk naakt' van Henri Ma
tisse (1869-1954), 'Dr Gachet' van Vin
cent van Gogh 
15-6-'93. Stad Da Lot honderd jaar ge
leden gesticht, flora 
400,1000 (tweemaal), 12 000 D 
Resp kerk en Paphiopedilum hirsutis-
simum, bos en Paphiopedilum mali-
poense, paard en Paphiopedilum gra-
trixianum, meeren Paphiopedilum 
bennisianum. 

WALLIS EN FUTUNA 
Afbeelding (pag 573) en aanvulling 
melding 6/493 'geografische reizen m 
de Pacific' deel wereldbol met ligging 
van eilanden m de Stille-Zuidzee (zie 
Nieuw-Caledonie) 
23-6-'94. Wereldvoetbalbeker** 1994 
105 F Spelmoment (keeper stopt bal) 
23-6-'94. Communicatie per satelliet 
10F 

ZIMBABWE 
12-7-'94. Flora 
35, 80, $1 15,1 75,195,2 30 Resp 
Strelitzia, Protea, Phlox, Chrysanthe
mum, lelie, roos 

ZUID-AFRIKA 
Afbeelding melding 5/415 (pag 573) 
10-5-'94. Inhuldiging president Nelson 
Mandela 
45,70, 95 c, 1 15 R Resp foto nieu
we president de eerste strofen van de 
twee volksliederen 'Die Stem' en 'Nkosi 
Sikelele'iAfrika', vlag, het Uniegebouw 
(plaats van de huldiging) 
13-5-'94. Sleepboten 
45,70, 95 c, 1 15,1 35R Resp 'TS 
McEwen', 'Sir William Hoy', 'Sir Char
les Elliott', 'Eland', 'Pioneer' 
1-7-'94. '0ns gezm', bekroonde teke
ningen van het 'Santam'-kinderkunst-
project (internationaal jaar van het ge
zm) 
45 c Vijfmaal Tekeningen van resp 
Emile du Toit ('ma gee werk') Patrick 
Mackenzie ('ik en mijn vriendjes 
spelen'), Michelle du Pisani ('gezins
leven'), Elizabeth l\lel ('zondag in de 
kerk'), Zwelmzema Sam ('ik ga op be
zoek bij mijn broer in het ziekenhuis) 

*: Gebruikte afkortingen: 
ESA European Space Agency 
FAO Food and Agriculture Organiza 

tion 
FIFA Federation Internationale de 

Football Associations 
ILO International Labour Organisa 

tion 
IOC Internationaal Olympisch 

Comité 
OUA Organisation de I'Unite 

Afncame 
Swapu South and West Asia Postal 

Union 
UPU Universele Post Unie 
Upaep Union Postal de las Americas 

Espahay Portugal 
WHO World Health Organization 
WMO World Meteorological 

Organization 
WWF World Wildlife Fund (World 

Wide Fund for Nature) 

** : Wereldvoetbalbeker 1994: 
De wereldkampioenschappen voetba 
len 1994 werden gehouden in de Ve 
nigde Staten van Amerika en georgar 
seerd door de FIFA* (voor de dertien 
maal, om de vier jaar), de beker is va 
af 1946 genoemd naar Jules Rimet 

* ** : Spelling landennamen: 
Met ingang van dit jaar hanteert de i 
dactie 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 wor 
delandnaam Hongkong'volgens de 
lijst van landnamen als een woord gf 
schreven terwijl voor de tentoonstel 
Imgsnaam Hong Kong '94 de m Honi 
kong gebruikelijke schrijfwijze wordt 
gebruikt 

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

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

AANTAL 
30w 
32W 
9w 
3w 
1w 
1w 
12w 
10w 
15w 
7w 
7w 
27w 
15w 
17w 
14w 
24w 

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

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

BLAD 
A6 
El 
R2 
R3 
R3a 
R4 
R5 
R5a 
R6 
R7 
R8 
R8a 
R9 
RIO 
RIOa 

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

PRIJS 
28,70 
28,80 
28,50 
27,35 
40,05 
30,95 
24,55 
6,80 

65,80 
84,55 
36,65 

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

Alles uitsluitend postfris zonder plakker Ook verkoop los per zegel 
Zie onze prijslijst Groot Brittannie van december 1993, gratis op aanvraag 
Wijzigingen en vergissingen voorbehouden Minimum bestelgrootte 
ƒ25,- Onder ƒ 250,-verzendkosten extra ƒ 2,50 tot ca ƒ 100,-en 
ƒ 8,50 tussen ƒ 100,-en ƒ250,-
ONZE NIEUWE PRIJSLUST AUSTRALIË (JANUAR11994) IS NU KLAAR, 
UITSLUITEND POSTFRIS ZONDER PLAKKER. GRATIS OP AANVRAAG! 

Postzegelhandel Boomstamps 
Grote Markt 1 - Postbus 1532 - 8001 BM Zwolle 

Tel. 038-213838 (fax 038-226330) 
Postbank 3931929 
KvK Zwolle 50798 

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

Onze 6 0 e velling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 10 september a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deunwaarder J. Venema. 
In onze 60e veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan matenaal voor onze 
61e veiling worden ingeleverd. 
Wij zoeken nog goede collecties en voorraadpartijen voor 
onze veilingen in 1994. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 8 sept. van 13.00-21. 
vrijdag 9 sept. van 13.00-22.0 
zaterdag 10 sept. van 08.00-12.0 

Onze volgende veiling zal worden gehouden op 26 novem
ber 1994. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 058-122096 

fax. 058-129180 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 
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FRANKPOST B.V. 
VEERSEDIJK 59 3341 LL H.I.-AMBACHT 

(tel. 01858/18074 fax. 01858/15756) 

"TOMMY'S CAMPAIGN" 
De speciaal VERZEGELDE ca. 2-kilo-doosjes met moderne missie 
van Engeland en leuk BUITENLAND 

^o«^"^^^^ . 
HET GROTE SUCCES-ARTIKEL VAN DE 
LAATSTE MAANDEN! 
PROBEER ZELF ÉÉN OF MÉÉR VAN DEZE 
PRACHTIGE DOOSJES! 

Toinmy's 
Campaign 

1 doosje ƒ 37,50 
NU TIJDELIJK: 10 DOOSJES ƒ 3 0 0 -

VRAAG ONZE NIEUWSTE PRIJSLIJST 
!! GROTE OPEN DAG in SEPTEMBER !! 

Bestellingen boven ƒ 1 5 0 - zonder extra kosten. (Bank: 49.55.57.439 Giro: 48.91.639) 

De Apeldoomse 
Postzegelliandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
dn 
'ilateiistisclie benodigdheden. 
(orenstraat 104 — 7311 LP Apeldoorn 
rel. (055) 21 54 26 - Giro 1945222 
>nze winkel is dageiijics geopend van 9.00-17.30 uur, 
naandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 

kERELDNIEUWTJESDIENST 
1 o X per laar vervaardigen wij lijsten waann we de in de afgelopen penode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wiereld 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e d volgens uw landen en/of motiefabonnementen 
MAAR ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al die 
zegels bestellen die u wenst 

'ijblijvende inlichtingen ontvangt u bij-
Z H ' S C H O M I N G ' , Postbus 299, 3770 AG Barneveld 

GRATIS PRUSLUSI 
* * / * / © 

llUMMERING EN PRIJZEN VOLGENS MICHEL CATALOGUS 

PANJE 
;RING EN PRIJZEN \ 

ihilex Postfach 1948 
D 48580 Gronau Did 

The best place to 
search for treasure? 

It 's in the comfort of your 
favourite armchair with a copy of 
our famous Postal Bid Catalogue! 
Every month, you can explore 
some 2,500 Lots of stamps, 
covers, collections, unsorted 
boxes, cigarette cards, 

postcards and old documents. 
The easiest and most secure way to 

buy from anywhere in the world. 
# The world's biggest and best # 20 years careful 

customer service 9 Honest and entertaining # Total 
refund guarantees # All goods insured in transit 
# 24-hour Bidhne; phone or fax # No buyer premiums 
# No credit card charges 

FREE 
INTRODUCTORY 

CATALOGUE. 

Write or Phone Today. ^ ^ K a t d J 

SANDAFAYRE, NL9, Knutsford, UK WA16 8XN. 
Telephone 44 565 653214 Fax: 44 565 651637 
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P O S T Z E G E L V E I L I N G " P A S S O 9 S 

Elke maand 
openbare veiling 
Inzenden dagelijks mogelijk 

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

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

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

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

: West Europa 
: Wereld 

G R A T I S P R I J S L I J S T E N 
Van vri jwel elk land en veel motieven hebben wi j 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 
wi j 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 

5e Veiling - 27.8.1994 
Meer dan 1000 kavels, vele kavels zonder limietprijzen 

UITSLUITEND BRIEVEN! 
Hoofdzakelijk: Duitsland, Rusland, Baltische landen, Azië 

oud en nieuw! 
Catalogus tegen ƒ 3,- (postfrisse zegels, a.u.b.) 

Noem uw verzamelgebied (landen / motieven) en u 
ontvangt onze prijslijst voor brieven. Prijzen in ƒ of BF, 

omschrijving Engels of Duits, Michel-nummers. 

THE COVER EXCHANGE 
Boïte Postale 82 L-4901 Bascharage LUXEMBURG 

Giro : 33530 
ABN/AMRO : 421286830 
VSB : 887474039 

MANUSKOWSKI FILATELIE 
sinds 1925 

Wagenstraat 105 
2512 AS Den Haag 

Tel/Fax:070-3605147 

^ D ^ 

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

MOTIEVEN MAAND 
Wat is uw motief om postzegels te verzamelen? Wellicht heeft u een bijzondere band me 

Auto's 
Bloemen 
Jactussen 
Dieren 
Edelstenen 
Fietsen 
Geografie 

Hologrammen 
Inca's 
Jacht 
Kunst 
Leiders 
Muziek 
Numismatiek 

Olympiades 
Padvinderij 
Quantumfysica 
Ruimtevaart 
Sport 
Treinen 
UuHA/erken 

Vliegtuigen 
\Aialf Disney 
X-mas 
Ijsbergen 
Zuidpool 

Manuskowski filatelie verzorgt uw manco's van A tot Z. Ook als uw motief 
hierboven niet bijstaat, kunt u gerust uw mancolijst vrijblijvend insturen. 
Leveringsvoorwaarden: voor zendingen boven ƒ 1 5 0 - wordt ƒ 8 , - porto gerel<end; onder ƒ 150,- + ƒ 1,60 porto. 

file:///Aialf
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rhematisch 
anorama 

' 
ekende en onbekende mythen 
an de Maori's op zegels 
de zes series tellende 

ieuw-Zeelandse emissie 
rfgoed van Nieuw-Zeeland', 
e in de periode 1988-1990 
rscheen, werd al veel aan-

acht besteed aan de Maori-
jltuur. De Nieuw-Zeelandse 

heeft nu besloten een uit 
er delen bestaande emissie 
starten die de Maoritanga, 
cultuur van de Maori'sbe-

ht. De eerste serie bestaat 
t zes zegels. Aan de reeks 
ordt meegewerkt door talrij-

/Waon-adviseurs en -ont-
erpers. 

e eerste serie die op 8 juni 
rscheen, is gewijd aan de 
ythen en legenden van de 
'aori's. 'Sommige van de 
rhalen zijn wijd en zijd be
nd en sommige zullen 
euw zijn voor veel mensen,' 
hrijft de PTT in een toelich-
ig. 'Ze zijn alle deel van de 
ondelinge traditie van het 
rtellen van verhalen bij de 
aori's en geven ons een rijk 
fascinerend inzicht in de 

latie van dit volk met hun 
ngeving, de aarde, de zee 
de hemel.' 

3 de zegels staat boven de 
idsaanduiding New Zealand 
k de naam Aotearoa. Dat is 
n verwijzing naar de legen-
rische zeevaarder Kupe, die 
istreeks 950 als eerste 
euw-Zeeland bereikte en 
t gebied Aotearoa noemde, 
ld van de lange witte wolk', 
ivenin staan de namen van 
mythen vermeld. De zegels 

bben een ruim, bijna vier-
nt formaat, waarop de kleu-
e en duidelijke afbeeldingen 
ed uitkomen. 
) de zegel van 45 c. is de 

A O T E A R O A /.C. 
NEW ZEALAND TT^ 

) ; 

^ ^ 

mythe Maul pulls up Te Ika 
('de vis') in beeld gebracht. 
De halfgod Maui gebruikte 
het kaakbeen van zijn groot
moeder als vishaak om er 
vele eilanden van Polynesië 
mee uit de zee op te vissen. 
Op één van zijn vistochten 
met zijn oudere broers bleef 
de magische haak van Maui 
ergens achter haken. Maui en 
zijn broers moesten zich be
hoorlijk inspannen om datge
ne omhoog te halen wat we 
nu kennen als het Noorderei
land van Nieuw-Zeeland. 
De maan speelt een hoofdrol 

^^mmewwwwww^mw^ 
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in de mythe Rona is snatched 
up by Marama, uitgebeeld op 
de zegel van 80 c. De eenza
me figuur van de lichtgeraak-
te Rona is - voor wie daarin 
gelooft - ook nu nog op de 
maan te zien. Het is allemaal 
begonnen toen Rona 's-
nachts haar kalebassen mee
nam om ze met water te vul
len. Toen een wolk haar pad 
verduisterde, struikelde ze 
over een boomwortel en in 
haar ergernis keek ze op en 
ven/venste ze de maan. Niet 
zo verstandig, want de maan 
daalde daarop af naar de aar
de en nam haar mee, hemel
waarts. Wanhopig hield ze 
zich vast aan de tak van een 
ngaio-boom {Myoporum lae-
tum), maar de machtige 
maan trok de boom met wor
tel en al uit de grond en nam 
deze met Rona en haar kale
bas mee naar de hemel. 

In de mythe Maui attacks 
Tuna ('de paling'), afgebeeld 
op de zegel van $ 1.-, speelt 
de vrouw van Maui een rol. 

. NEWZEALAND 
MM 

De legende wil dat er een pa
ling was die hoog in de hemel 
leefde, dichtbij de zon. Na 
een lange periode van droog
te besloot hij af te dalen naar 
de aarde en in een rivier te 
gaan leven. Toen Hine-a-te-
repo, de vrouw van Maui, 
met haar kinderen in de rivier 
stond, wierp de paling ze om
ver en at hij beide kinderen 
op. Maui ontstak in woede en 
ging op pad om de paling te 
doden. Gebruikmakend van 
zijn magie dreef hij de sluwe 
paling uit de rivier in een hol. 
Daar hakte hij de kop van de 
paling af en gooide die in 
zee: sindsdien zwemmen er 
palingen in de zee. De staart 
gooide hij in de rivier, waar
door de rivierpaling ontstond. 
Het middelste deel van de 
paling wond hij om een 
boom, waarmee hij klimplan-
ten creëerde. 
De afbeelding op de zegel 

Tïoc scparawt lUngi and Papa 

A O T E A R O A $ 
NEWZEALAND 1-20 

MhM M**M 

van $ 1.20 heeft betrekking 
op de legende van Rangi en 
Papa, die ook te vinden is op 
de zegel van 40 c. in de zes
de serie uit de reeks 'Erfgoed 
van Nieuw-Zeeland'. Op de 
nieuwe zegel staat vermeld 
Tane seperates Rangi (he
mel) and Papa (aarde). Rangi 
en Papa waren eens de helf
ten van een twee-eenheid, 

Samenstelling: 
D. Veenstra 
De Achtkant 6 
9285 VG Buitenpost 

maar de goden besloten hen 
te scheiden. Het was de bos
god Tani die dat deed, wat 
leidde tot de regen uit de he
mel en de dauw en mist op 
aarde. Nog vandaag de dag 
treuren Rangi en Papa onaf
gebroken om elkaar. 
Op de zegel van $ 1.50 is een 

Macokauri slayt the Gtant ol Wakatipu 

MÉAÉM*É*M*MkA*ÉÉ«ÉAft 

mythe afgebeeld die wordt 
omschreven met Matakauri 
slays the Giant of Wakatipu. 
De mooie Manata was met 
een bijzonder koord geketend 
aan de reusachtige boze 
geest Matua. Matakauri werd 
er op uit gestuurd om haar te 
redden, maar zijn poging mis
lukte. Manata's tranen maak
ten het koord echter week, en 
ze werd alsnog bevrijd. Mata
kauri maakte een vuur bij de 
slapende Matua, die ver
brandde. De sneeuw smolt en 
toen het smeltwater zijn as 
overstroomde ontstond het 
meer dat nu Wakatipu heet. 
Zo nu en dan gromt de boze 
Matua zó erg, dat het water 
ervan borrelt. Het meer ligt op 
het Zuidereiland, nabij de ste
den Queenstown en Kingston. 

De afbeelding op de zegel van 
$ 1.80 illustreert het ontstaan 
van de rivierkreeft, zoals dat 
wordt beschreven in de mythe 
Panenehu shows Koura (cray-

l^cnchu shows Köura ra 1 
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fish) to Tangaroa. Panenehu, 
een /WaorZ-hoofd, wilde zijn 
volk het voedsel geven waar
aan het gewend was vóór ze 
naar Aoteroa kwamen: de 
Koura (rivierkreeft). De goden 
stuurden hem erop uit een 
koura te vinden die op een 
rotsblok was getekend. In zijn 
dromen werd hem opgedra
gen het rotsblok naar het 
strand te brengen en de zee
god Tangaroa te vragen hem 
een rivierkreeft te geven. De 
volgende morgen snelde hij 
naar het strand, gleed in zijn 
haast uit waardoor het rotsblok 
op de grond viel en in stukken 
uiteen spatte. Met rode klei 
lijmde hij de stukken zo goed 
mogelijk aan elkaar. Twee da
gen na zijn verzoek aan Tan
garoa kwam de Koura in zicht. 
De rivierkreeft leek precies op 
Panenehu's aan elkaar gelijm
de rotsblok. Dankzij Panenehu 
kunnen deze lelijke maar 
heerlijke dieren nog steeds in 
Nieuw-Zeeland gegeten wor
den. 

En hoe zit het met de themati
sche bruikbaarheid van deze 
sene? Die is vrij groot. Verza
melaars van de thema's 'vis
sen', 'cartografie', 'astrono
mie' en 'meteorologie' zullen 
zeker mogelijkheden zien, 
ook al IS daar misschien wat 
creativiteit voor nodig. 

Spanje eert 
schilder Dali 
Voor verzamelaars van schil
derkunst is Spanje al vele ja
ren een aantrekkelijk land, 
dat in het verleden series van 
soms wel tien zegels uitgaf. 

Omdat de 'schilderijenmarkt' 
in de jaren vijftig en zestig 
door talrijke 'roofstaten' over
voerd werd, waren en zijn 
emissies van serieuze landen 
extra welkom. 
De Spaanse PTT kan uiter
aard niet om schilders als 
Dali, Mirö en Picasso heen. 
Werken van de laatste twee 
werden al op Spaanse post
zegels vastgelegd en on
langs, op 22 april, kwam ook 
Salvador Dali (1904-1989) 
aan de beurt. De grote 
Spaanse meester werd ge
ëerd met een serie die maar 
liefst acht van zijn schilderijen 
in beeld brengt. 

Bomen in soorten 
en kleuren 
Met het thema 'de boom' kun
nen verzamelaars vele kan
ten uit. Zelfs als u zegels met 
alleen maar bomen wilt ver
zamelen kunt u geregeld een 

mmmmmmwmm 
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aantrekkelijke zegel of serie 
aan uw collectie toevoegen. 
De grafische kwaliteit van de 
zegels moet dan uiteraard 
wel goed zijn. Roemenië vol
doet vaak niet aan die eis. Zo 
laat de Roemeense bomen-
serie die op 27 mei werd uit
gegeven weliswaar tien be
langrijke boomsoorten zien, 
maar de afbeeldingen zijn 
kwalitatief gezien niet zo best: 
de bomen zijn in groen afge
beeld tegen een witte achter
grond. Pluspunten zijn er ge
lukkig wel: de vorm van de 
bomen is goed te herkennen 
en het blad van elke boom 
wordt rechtsboven weergege
ven. Nadere informatie ont
breekt, maar de Latijnse na
men van de bomen worden 
weer wel vermeld. 
Een schrille tegenstelling tot 
deze eenvormige Roemeen
se serie vormt de serie bo
men die Canada ter gelegen
heid van Canada Day 1994 
op 30 juni uitgaf. Het gaat om 
een twaalfdelige vanatie op 
het 'thema' esdoorn {maple in 
het Engels). De bomen zijn 
gesitueerd in het landschap 
waar ze voorkomen. De keu
ze voor de esdoorn lag nogal 
voor de hand; het esdoorn-
blad (maple leaf) is het natio
nale symbool van Canada. Er 
zijn zo'n honderdzestig soor
ten van de esdoorn bekend; 
Canada kan zich op tien in
heemse soorten beroemen. 
De namen van de bomen zijn 
in het Engels en in het Frans 
vermeld. De zegels bevatten 
ook andere thematisch inte
ressante elementen; op de 
zegel met de rode esdoorn 
staat bijvoorbeeld een vuurto
ren. Diezelfde keren terug in 
het velletje met twaalf zegels, 
dat een panorama 'van kust 
tot kust' van Canada toont. 
Overigens schrijft Canada 

Post in een toelichting dat he 
om een geïdealiseerd beeld 
gaat - misschien is die vuur
toren dus ook wel aan het 
brein van de ontwerper ont
sproten... 

Meer voetbal 
De wereldkampioenschapp« 
voetbal in de Verenigde Sta
ten zorgen voor heel wat 
nieuwe aanwinsten. Opval
lend in de driedelige sene dl 
Gibraltar op 19 april uitgaf is 
de zegel van 49 p. Op het oi 
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rlichaam van een voetbal-
r zijn lijnen met scharnier-
jnten aangegeven, waar-
ïhijnlijk omdat de knie bij 
el voetballers een uiterst 

vetsbaar punt is. Misschien 
ït deze zegel gebruikt kan 
orden om de beruchte 
lieblessure te illustreren. 

ok de WK-zegel die Slove-
ë op 10 juni uitgaf valt op 
)or een creatief ontwerp. 
3n hand houdt een voetbal-
jmpje vast; het ventiel is 
et de aarde verbonden, die 
! vorm van een voetbal 
left. 
i Ierse PTT verzond aan 
rzamelaars van dit land 
sn groot-formaat kaart die 
in worden gebruikt om de 
derlandse voetbalzegel te 
istellen. Op de adreszijde is 
(zegel zelfs afgedrukt. Een 
llectors-item? 

ihalve twee voetbalzegels 
f de Ierse PTT op 31 mei 
k twee zegels uit ter gele
nheid van het achtste we
dkampioenschap hockey 
or vrouwen, dat dit jaar in 
land wordt gehouden. Op 
zegel van 52 p. is een 
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ïlbeeld te zien uit een 
dstrijd tussen Ierland en 
derland. 
Italiaanse PTT gaf traditie
rouw weer een zegel ter 
van de nationale kampi-

isploeg van het afgelopen 
zoen, Milaan, 
dan nog een 'voetbal-
dekkinkje'. Vele jaren 
1de ik niet de betekenis 
1 een stempel uit Miami 
t de tekst 50th Yr Oran

ge Bowl Celebration. Maar 
nu de namen Citrus Bowl 
(Orlando), Rose Bowl (Los 
Angeles) en Cotton Bowl 
(Dallas) dankzij het voetbal
len bekendheid hebben ge
kregen lijkt er zijn nauwe
lijks twijfel mogelijk te zijn: 
de Orange Bowl moet wel 
het stadion in Miami zijn. 

4711 is nu 
weer fris 
Reukwater 4711 is weer fris 
roepen de advertenties in de 
dagbladen ons toe. Per 1 juni 
kreeg het wereldberoemde 
eau-de-cologne-merk een 
nieuwe eigenaar. Muehlens, 
de producent van 4711, maar 

dat dateert uit 1977. 

IVIolens in de 
gemeente 
Eemsmond 
Wie molens verzamelt denkt 
natuurlijk eerst aan ons eigen 
land, hoewel slechts een be
perkt aantal van de Neder
landse molens op Nederland
se postzegels is afgebeeld. 
Zegels van stads- en streek-
posten maken dit gemis vaak 
goed. Als ze daadwerkelijk in 
het stads- en streekpostver-
keer worden gebruikt, zijn ze 
voor een thematische verza
meling interessant. Dat is het 
geval met de zesdelige serie 

(sau cJe XsQ&ToneJ 

AMSTERDAM 
^ i l 
%. % 

7958 

Fi^eOSflKineiN 31 

ook van merken als Sir Irish 
Moos, Tosca, Gabriela Sabat-
ini en Priscilla Presley, ver
kocht het merk aan het Duitse 
Wella. Het boterde niet tus
sen de erfgenamen van de 
familie Muehlens, die de on
derneming de laatste tijd leid
den, hetgeen sommigen tot 
de conclusie bracht: 'Het 

die Streekpost 't Hogeland in 
Uithuizen op 11 mei uitgaf. 
Op de zegels staan molens 
uit de gemeente Eemsmond 
en uiteraard het oude mole-
naarshuis in Uithuizen, want 
dat is nu bij Streekpost 't Ho-
geland in gebruik. De vijf mo
lens, alle achtkantige boven-
kruiers, zijn de koren- en pel-

f\iT \j(i\iii]r>i i,tJl> 

" l i l , i31 RlLhKrC/ST ,'- — — —«.,«."" ,„„, 
j STREEKPOST THOQEUND 

igen ctti da buoreilg ? 

Snik 9 
Postbus 56, 

9961 EE Uithuizen 
9980 AB Uithuizen 

Tej C C t 1 4 - 5 2éj3 UiiHiKeo tö Cfe953 1947 

E). Veensfcra, 
De Aciitka!>t 6 , 
|}?55 VG Bol tenooe 

Stinkt bij 4711'. Dat is door de 
overname door Wella nu 
voorbij. In mijn collectie fran-
keerstempels vond ik een 
paar fraaie al wat oudere Ne
derlandse stempels met re
clame voor 4711, evenals 
een exemplaar uit Singapore 

5 W i l '^^/> 
I ' ( v i T ; CÊLÊBRflTIOM 

molen De Jonge Jan in Uit
huizen, de watermolen 
Goliath in Uithuizermeeden, 
de korenmolen Windlust in 
Zandweer, de koren- en pel
molen De Grote Geert in Kan
tens en de koren- en pelmo
len Eva in Usquert. 
De zegels zitten in velletjes 
van tien stuks en zijn in één 
kleur^edrukt. Bij sommige 
kleuren is de detaillering van 
de molens daardoor enigs
zins in het gedrang gekomen. 
De namen zijn op de velrand 
vermeld, net als het bouwjaar 
van de molens. 

'Nee'tegen 
kopiëren 
Uit onderzoek blijkt dat er in 
ons land veel 'clandestien' 
wordt gekopieerd. Vooral op 
het gebied van het illegaal ko
piëren van computerprogram
ma's heeft Nederland niet 
zo'n beste naam, een aspect 
waar verzamelaars van het 
thema 'computers' niet om
heen kunnen. China (Taiwan) 
gaf 28 mei twee zegels uit 
over de bescherming van de 
rechten op het geestelijk ei
gendom. Vooral de zegel van 
15 NT$ spreekt aan: daarop 
is een diskette afgebeeld te
gen de achtergrond van een 
hoofd. Dit om aan te geven 
dat ontwerpers van computer
programma's recht hebben 
op bescherming van hun 
geesteskinderen. 

Bedreigde dieren 
Het - voor postadministraties 
commercieel gezien interes
sante - embleem van het 
Wereldnatuurfonds {World 
Wildlife Fund) ontbreekt niet 
op een serie die Estland op 
27 juni uitgaf, gewijd aan de 
vliegende eekhoorn {Ptero-
mys volans). Dit diertje komt 

EESTI Ikr 

EESTI 3 

•MMMfWNNMM 

EESTI 4kr: 

in Europa alleen maar voor in 
Finland, Estland, Letland en 
Rusland. Uit de Stanley-Gib
bons zoogdierencatalogus 
Collect Mammals on stamps 
(eerste druk) is deze eek
hoornsoort nog maar beperkt 
te vinden (Finland 1953 en 
Mongolië 1973). 
De verscheidenheid in de af
beeldingen op de Estse ze
gels wordt versterkt door de 
witte ondergrond. Op de ze-
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gel van 4 k. zijn ook twee jon
ge vliegende eekhoorns afge
beeld. Het is een uitgespro
ken fijnzinnige serie; de de
tails komen vooral onder de 
loep goed tot hun recht. 

Het landschap: 
boeiend thema 
We kunnen tegenwoordig 
met eigen ogen zien hoe de 
mensen in het stenen tijdperk 
leefden. Themaparken zijn zo 
realistisch dat ook het leven 
en werken in die tijd wordt na
gebootst. In ons land is er bij
voorbeeld het Archeon in Al
phen aan den Rijn. 
Thematisch gezien spreken 
de ijstijd en het stenen tijd
perk vooral geplogie-verza-
melaars aan. Aland wijdde dit 
jaar twee van de zes uitgiften 
aan dit thema. De eilanden
groep gaf 1 februari een serie 
van drie zegels uit die gaan 
over de sporen die het ijs op 
het land heeft achtergelaten. 
Op de zegel van 0.10 m. is 
een veld met zwerfkeien af
gebeeld. Deze grote stenen 
bleven achter toen de zee on
geveer tienduizend jaar gele
den fijne deeltjes van de mo

raine (gletsjerpuin) wegspoel-
de bij het rijzen van de eilan
den van Aland. De stenen zijn 
glad geslepen door het water. 
De grootte van dit soort vel
den kan variëren van enkele 
vierkante meters tot verschei
dene hectaren. In de grote 
velden is de laag stenen wel 
een paar meter dik. Deze 
zwerfkeienvelden, die bijna 
geen vegetatie hebben, zijn 
kenmerkend voor het land
schap van Aland. De afbeel
ding van het veld op deze ze
gel is het Dana Gamlan in 
Geta. Dit is het grootste on
aangetaste veld met zwerfkei
en op Aland. 
De zegel van 1.60 m. toont 
een drumlin, een door landijs 
gevormde elliptische heuvel. 
Zo'n heuvel ontstond door ijs 
dat zijn weg zocht langs de 
ruwe kanten van het vaste 
gesteente. Ze ontstonden tij
dens de laatste ijstijd en ga
ven het landschap van Aland 
zijn heuvelachtig karakter. De 
naam drumlin komt uit Ier
land, waar soortgelijke forma
ties werden aangetroffen. 
Een Ierse zegel met een af
beelding van Céide Fields 
kwam eerder in deze rubriek 
ter sprake (oktober 1993, 
bladzijde 671). 

De zegel van 2.90 m. laat een 
zogenaamde roche mouton-
né zien, een door het ijs 
gevormde rots, met een glad
de, vlakke zijde en een steile, 
ruwe zijde. Het op de zegel 
afgebeelde rotseilandje is 
Röda Kon (de rode koe) in de 
baai van Lumparn. Ook vorig 
jaar (op 3 september) werd al 
een serie van drie zegels uit
gegeven, gewijd aan het vas
te gesteente van Aland. 

Stenen tijdperk 
Nogmaals aandacht voor 
Aland, dat op 16 augustus 
een serie van drie zegels op 
het thema 'het stenen tijd
perk' zal uitgeven. 
Op de zegel van 2.40 m. wor
den typische gebruiksvoor
werpen afgebeeld, vervaar
digd uit klei, terwijl op de ze
gel van 2.80 m. voor die tijd 
kenmerkende gereedschap
pen voorkomen. Die gereed
schappen werden toen van 
steen, been of hout vervaar
digd, maar de twee laatstge
noemde materialen overleef
den de tand des tijds maar 
zelden. 
Op de zegel van 18.- m. is 
de reconstructie van een 
dorp uit het stenen tijdperk te 
zien in relatie tot de opgra
vingen in de oorspronkelijke 
nederzetting in de vallei van 
Langbergsöda. De eerste 
bewoners kwamen ongeveer 
zesduizend jaar geleden 
naar Aland en vestigden zich 
in de vallei van 
Langbergsöda. Vijftien ver
schillende lokaties in deze 
vallei geven de ontwikkeling 
van de nederzetting gedu
rende 3.500 jaar weer. De 
opzet van het nagebouwde 
dorp in Langbergsöda ver
toont grote overeenkomst 
met voorbeelden in ons land. 
De afbeeldingen voor deze 
zegels werden ontworpen 
door de archeologe Anna-
Maaret Pitkänen-Darmark 
van het Aland Museum en 
gegraveerd door de beroem-

oude Slania graveerde. Bin
nen drie jaar hoopt hij de dui
zend volte maken... 

IOC is een eeuw 
oud 
Het Internationaal Olympisch 
Comité (IOC) bestaat dit jaar 
honderd jaar. De meeste ze
gels die aan dit feit zijn gewijd 
dragen de bekende symbo
len, waarbij ook Pierre de 
Goubertin niet ontbreekt. In 
de afbeelding op de zegel die 
Slovenië op 10 juni uitgaf, is 
op een heel originele manier 
gebruik gemaakt van zo'n 
symbool. Linksonder zien we 
een deel van de aarde en 
daarboven zweven de vijf 
olympische ringen in de vorm 
van vijf planeten (de vijf conti
nenten), met de blauwe 
nachtelijke hemel als achter
grond. Onderin de zegel is 
een balk opgenomen met 
daarin de elf vlaggen van de 
oprichtingslanden. 
Omdat Slovenië nog niet op 
elke landkaart te vinden is en 
wel eens verward wordt met 
Slavonië of Slowakije, heeft 
de Sloveense PTT op de 
vierdelige serie 'Bloemen van 
Slovenië', uitgegeven op 26 
juni, een velletje opgenomen 
met een gedeeltelijke land
kaart van Europa, waarop 
Slovenië met Ljubljana als 
hoofdstad in groen is aange
geven op een lichtgrijze 
kaart. 

Ballonnen 
Israël gaf 21 juni een kleurige 
serie 'hete-luchtballonnen' 
uit. Op drie zegels zijn type
rende actiemomenten afge
beeld, terwijl op de tabs be

halve een grote groep toe
schouwers ook nog twee in 
strumenten (vermoedelijk 
temperatuur- en hoogteme
ter), de mand en de brander 
zijn afgebeeld. 

Post uit Duitsland 
De bijdrage over het f ran-
keerstempel van de Hanze
stad Bolsward ('Philatelie', 
januari) leverde een aantal 
corrigerende reacties op, 
waaronder die van de heer 
H. Ulrich Jobsky uit het Dui 
se Wiehl over de vraag of 
Bolsward zich al dan niet 
Hanzestad mag noemen. 
Dankzij een uitgebreid infoi 
matiepakket van de ge
meente Bolsward heb ik de 
heer Jobsky een positief ar 
woord op deze vraag kun
nen zenden. Als 'tegenpres 
tatie' ontving ik twee actuel 
Duitse frankeerstempels, 
waarvoor sommige Neder
landse thematische verza
melaars mogelijk ook inte
resse hebben. 

Naar aanleiding van de jaar 
vergadering van Dürer-verz 
meiaars in de Lutherstad W 
tenberg kwam een stempel 
uit waarin een portret van d( 
bekende schilder Lucas Cre 
nach werd opgenomen, nas 
een tekening van Albrecht 
Dürer uit 1524. 

In het andere stempel staat 
een portret van Philipp Me-
lanchton (1497-1560), Duit; 

j g ^ 1497 I5Ó0 

Malanchlhon Gymnoiit/m 

humanist en hervormer, na 
een houtsnede van Cranac 
mogelijk uit 1559, maar dar 
spiegelbeeld. 

In kort bestek 
• De Canadese Ambassac 

in Den Haag gebruikt eer 
frankeerstempel (FM662 
met de tekst Vijftig jaar '4 
-> '95 Bevrijding. 

de graveur Czeslaw Slania. 
De zegel met het dorp uit het 
stenen tijdperk was de 892-
ste zegel die de nu 73 jaar 
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VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling Groot of klein, 
het maakt niets uit 

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel 03465-6 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam) 

'»# &iAÈi 

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

BIEDEN U AAN 
viederland gebruikt 
Dat./Nr. Cat. waarde 

van 15 augustus t/m 15 september 
Nederland postfris 

Onze prijs Cat./Nr. 

49 
99 
77/ 79 

130/131 
Ï03/207 
?57/260 
JOO/304 
305/309 
)34/537 
538-541 

ƒ 200,00 
ƒ 135,00 
ƒ 23,25 
ƒ1000,00 
ƒ 65,00 
ƒ 75,00 
ƒ 10,00 
ƒ 12,50 
ƒ 63,25 
ƒ 11,00 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

110,00 
62,50 
11,00 

500,00 
30,00 
34,50 

4,50 
6,00 

32,50 
5,00 

82/83 
114/120 
220/223 
356-373 
460/468 
474/489 
500/503 
596/600 
Portzegels 
80/106 

ƒ 70,00 
ƒ165,00 
ƒ 95,00 
ƒ400,00 
ƒ 23,50 
ƒ370,00 
ƒ 20,00 
ƒ 32,50 

ƒ134,50 

Cat. waarde Onze prijs 

ƒ 39,50 
ƒ115,00 
ƒ 60,00 
ƒ175,00 
ƒ 11,50 
ƒ185,00 
ƒ 9,50 
ƒ 15,50 

ƒ 75,00 

estellingen per postbank is mogelijk met vermelding van sene Nr 

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

■RANS JONEN 
AVENSTRAAT 30 
AMSTERDAM 
;L 020-6231319 
3TBANK 3121427 

G KEISER & ZOON 
PASSAGE 25 
DEN HAAG 

TEL 070-3462339 
POSTBANK 4262 

EINDHOVENSE POSTZH 
VRIJSTRAAT 46A 

EINDHOVEN 
TEL 040-446987 
BANK 444241450 

LEIDSE POSTZH 
VROUWENSTEEG 3 

LEIDEN 
TEL 071-123233 

POSTBANK 4083049 

JAN RIET 
MINREBROEDERSTRAAT 4 

UTRECHT 
TEL 030-316838 

POSTBANK 371645 

W MEURS 
NIEUWSTRAAT 5 
WAGENINGEN 

TEL 08370-14318 
POSTBANK 966389 
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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 m de vakjes 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) 

evraagd 
Voorde nidnitestalic NÜMPHILLX 
94 op I oktober, zkt Philatelica Em-
meloord postz handelaren Inl J 
Elshof, 05270-15628 Diverse grote 
activiteiten 

Firmaperforaties alle landen Koop 
of ruil Veel ruilmateriaal aanw W 
Manssen Laan der V N 31, 3844 
AD Harderwijk 03410-17980 

Brieven - kaarten - insignes van de 
Wereld Jamboree 1937 F Maar-
sen. Box 104^ 1780 EA Den Helder 

Firmaperforaties. Kopen of ruilen 
voor postfris Zwitserland Blij met 
elk aanbod D Scheper, Hogeland 1, 
2264 JX Leidschendam 

Volledige stempels op zegels gehele 
wereld, met name Ned -Indie, Indo
nesië & Nederland, M Sevenjn, Pe-
likaanhof 5, 2264 JG Leidschendam, 
070-3271443 

Klein Rondstempels Nederland 
Compleet op zegel F Pluym, L v 
Meerderv 967, 2564 AJ Den Haag 
Tel 070-3688710 of 070-3548779 

PWS-en, boekjes e a Fil Elts over 
het thema thee P de WIJS, Weezen-
hot 67-55, 6536 BG Nijmegen 

Siam-Thailand Pfr en gestempeld, 
ook Macau en Taiwan Pfr aanbiedin
gen M Prins, tel 020-6960165 

Wie heeft oude postzegelcalalogi van 
Nederland Tel na 18 00 uur 073-
443145 L vd Lee, Trawlerstraat 
24, 5237 PN Den Bosch 

China kopen of ruilen Ned W -Eur 
Tel 020-6472832, Tan Amstelveen 

Internationale antwoordcoupons. 
Alle landen J Peters, Postbus 43, 
6000 AA Weert 

Alles van de Dominicaanse Repu
bliek Verz pf nieuwtjes, etc Tel 
020-6632441 Aanb P de Wit, Insul-
indeweg 609, 1095 CZ Amsterdam 

Firmaperforaties in Europese ze
gels Elk aantal is welkom Prijs op

gave aan D Scheper, Hogeiand 1, 
2264 JX Leidschendam 

Frankeer-geldige postz. Nederl. on-
afgew/7 gom/Postfris 50-80% Ook 
blokken, PZM, PZB Info briet op 
aanvraag Tel 02975-40164 Nerden 

Bod gevraagd F.D.C. E la geschr 
adres en open klep, zeer traai ex Br 
onder nr 899 van dit blad 
Restanten van erfenissen Vele m-
steekboeken, albums, kilowaar enz 
Onuitgezocht Mevr Mussie Tel 
08891-76854 Groesbeek 

Aangeboden 
Ierland. 300 versch ƒ 89,- 400 
versch ƒ 139,- 500 versch ƒ 2 7 9 -
600 versch ƒ 529,- 7(X) versch 
ƒ 879,- 800 versch ƒ 1529,- Jaar
gang 1993 kompleet ** ƒ 57, - Stuur 
uw mankolijst naar Kuipers Diepen-
brockstraat 109, 7604 CX Almelo 
Tel 0546-852449 Gironr 6868218 

Nederland 200 versch grf ƒ 10,- op 
giro 4407544 A Nagelkerke, W Ka
naalweg 4424 ND Wemeldmge 

Gelopen poststukken en ruimte
vaartcovers Vraag zichtzending ef
fecten documenten Vraag info Mw 
A.N Bnggeman v/d Schelde, Kante-
lenweg 70, 3233 RD Oostvoome 

Nederland firstday covers tot 45% 
NVPH Brieven onder nr P898 van 
dit blad 

T k Duitsland, Oostenrijk betere 
nrs 25% Michel Roseboom, 05161-
2229 Weert 

1 kg afgeweekte postzegels hele we
reld met grf voor slechts ƒ 65 - incl 
verz Giro 6698416 t n V J Koning, 
Monster 0174942731 

Nieuwtjes van de meeste West 
Europese landen. O a Engeland, 
Spanje, en/ Alles nominaal + 10% te 
bevragen H O Landegent, Jupiter 
107. 1115TLDuivendretht 

PTT-mapjes Nederland voor de 
frankeerwaarde Stuur uw manconrs 

FRANKEERGELDIGE ZEGELS 
van 70 landen gevraagd 

b v Aankoop 

BELGIË *) 
BUND •) 
CANADA 
CYPRUS 
DK-) 
EILAND MAN 
FRANKRIJK 
FINN/AALAND 
GB 
GIBRALTAR 
GUE/JERSEY 
ITALIË *) 
JAPAN *) 

3,80 
86 — 
77 — 

120 — 
19 — 

135 — 
23,50 
21,— 

200,— 
185,— 
185,— 

0 06 
1,— 

Ruil 

4,50 
104,— 

90,— 
140 — 

22,— 
159,— 

28,— 
24,50 

235,— 
218,— 
218,— 

0,07 
1,08 

bv 

LIECHT *) 
LUXEMB 
MALTA *) 
MONACO 
NOORW •) 
OOSTENR *) 
SAN M/VAT 

Aankoop 

78,— 
3 50 

330,— 
19,60 
17 — 
11,— 
0,05 

UNO GENEVE 26,— 
UNO NY 
UNO WIEN 
USA-) 
ZWEDEN 
ZWITSERL • 

70,— 
6,70 

112,— 
15,20 
94,— 

Ruil 

91,— 
3,95 

388,— 
23,— 
20,— 
13,— 

0,0056 
30,— 
82,— 

7,80 
132,— 

17,80 
110,— 

Aankooplijst gratis Koopprijs in HFL per 100 munteenheden van het 
land voor xx-frankeerwaarde Zegels naar waarde en hoeveelheid in 
zakjes sorteren onder 200,- totale waarde/ 20, - per land tegenbod 
voorbehouden 10,- DM mm aftrek voor valse of ongesorteerde 
kavels en kleinwaarden Zendingen onder 100,- alleen ruilen 
Ruilprijzen in HFL frankeerei/aarde 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 Mainz Fax 00-49-6131-237342 

INTERNATIONAL CASHPOINT FOR POSTAGE MATERIAL 

naar W Boer PB 5272 3008 AG 
R'dam 

500 Sport ƒ 28,50 300 Vogels 
ƒ 2 1 , - 100 Mu/iek ƒ 10,- 500 Schil
derijen ƒ 30,- 500 Oostenrijk 
ƒ 32 50 300 West-Duitsland G F 
ƒ 2 8 , - 1000 Engelse geb ƒ 3 3 . - Jac 
van Welsenis, Colomastraat 57. 3024 
TA Rotterdam Gironr 6513551 

prijslijst kilowaar M Luij-
pen, "B Mooystr 32A, 1901 ET Cas-
tricum (winkel en lid NVPH) 

700 zegels W-Europa veel grf HW 
en hele series ƒ 10,- Giro 3330084 
Boetzkes, Baroniehof 100 Helmond 

Nederland O, België, Frankrijk, res
tant ver/ wereld Prijslijst Rogge, 
Pb 53056, 1007 RB Amsterdam 

Div catalogi Michel Australië 1990 
ƒ 48 , - Michel Azie 91/92 ƒ 75,- , 
Michel Duitsland spec 1993 ƒ 49 , -
Yvert Franse geb 1991 f 4 5 , - Alle 
prijzen inc! porto M van Vliet. 
Postbus 59152, 3008 PD Rotterdam 
Giro 3137387 ot girobetaalkaart 

15 verschil Ned. Tel k ƒ 12,50, 25 
verschil ƒ 25,- . 125 k ƒ 75 - PG 
3843933, Du Buisson, Gorssel 

Austr. 100 grt met nwste ƒ 9,-, 200 
ld ƒ 15.-, N Zealand 100 gri met 
nwsl ƒ 12,-, 80 toeslag NZ ƒ 2 4 -
Mancolijsten Auslr NZ welkom 
Giro 1282149 J Dijkstra Lindenoord 
20, 8172 AL Vaassen 

Verenigd Europa **, O en FDC. 
Ook Oosteuropese meelopers, Euro-
pafnque, brugparen, ongetande etc 
Gratis prijslijst bi| Harrie Baken, 
Pb 1291, 5004 BG Tilburg, tel/tax 
013-684615 

D.D.R., posttris/gebruikt zegels, 
blokken, streifen kleinbogen, losse 
sperwaarden v a 45 ent de Mrk, 
vraag lijst Stuur uw manko's naar 
H Jansen, Rozenstraat 57, 7601 AM 
Almelo, tel 0546-811220 

Japanse bezetting en revolutie Peri
ode Nederlands Indie, Weense druk
ken, Indonesië, L B Vosse, Vinken-
baan3, 1851 TB Hedoo 

'Stamp-Aid' Kantoorpost Nederl. 
1 Kg MIX met 30% GRF (incl toe
slag) ƒ 3 5 - , 1 Kg GRF (incl toeslag) 
ƒ 100,-, '/2 Kg ƒ 60,-, 5 Kg KLF 
ƒ 25, - (porto + verz extra) Meer 
Info SEF/Stamp-Aid Tel 02975-
40164, giro 46 49 344 

Complete motiefseries bloemen, die
ren, ruimtevaart, tremen, sport etc 
Spec aanbiedingen Vraag info en 
prijslijst" Beslist de moeite waard 
Ook Nederland postfris P Antonis-
se, Velmolenweg II , 5401 HL Uden 
Tel 04132-68333 na 18 00 uur 

Gespecialiseerd in thematische fila
telie P/gh Luijpen. B Mooystr 32A 
Castricum (winkel NVPH) 

Nederland - Ver. Europa ***/0 
Stuur uw nummers, u ontvangt mijn 
pnjs F Ghyben, Zonegge 1916, 
6903 GV Zevenaar 08360-29241 

Gratis prijslijsten Bulgarije Tsje-
choslowakije, telefoonkaarten Hon
garije M van Vliet. Postbus 59152. 
3008 PD Rotterdam 

Gratis prijslijst kilowaar en kleine 
kavels J Stienstra Ambachtsheren-
laan 113 2722 CZ Zoetermeer tel 
079-314633 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, 
Hongarije, Albanië, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije PZH Robert Wik
tor, Hodgesstr 13, 6135 CS Sittard 
Tel 046-512751 Ook nieuwtjes' 

1000 Verschillende postfrisse motie
ven. Lijsten tegen ƒ 2,50 in postze
gels Schaetzle AG Postfach 337 
CH-8832 Wollerau, Zwitserland 

Ned. ptr en gebruikt, series, los, 
boekjes, rolt, port enz v a 30% 
Vraag gratis prijsi 02153-11397, H 
Thiel 

Prijslijsten Albanië, Bulgarije, N-
Korea (ook D') , Mongolië Polen, 
Tsj -Slow , Hongarije paddestoelen, 
treinen, enz ƒ 1,60 F B Dijkstra, S 
Valkemastrjitte 4, 9088 BD Wirdum 
Tel 05105-51913. Fax 05105-
51212 

Ned. en OG, zeer uitgebreide prijs
lijst pf, gebr aut FDC etc N de 
Neef, Pb 143, 7700 AC Dedems-
vaart 

Catalogus/prijslijst: Fietsen, WWF, 
mineralen, prehist dieren ƒ 7,50 per 
stuk giro 3360508, M Luijpen B 
Mooystr 32A, Castricum 

Phila-serviceü Uw adres voor mo
tief en Oost-Europa (Albanië, Bal
tische Staten en DDR!!!) Na ont
vangst van uw mancohjst ontvangt u, 
geheel vrijblijvend, een prijsopgave 
Phila-service, Postbus 944, 6800 AX 
Arnhem 

Profil. Partijen scherpe prij/en Ne
derland voor handl /wederver-
kop /verzamelaars Tel 02290-
47953, fax 02290-47953 Vraag onze 
lijsten 

Greenland. Send 40,- t cash Recei
ve 100 different mee used Greenland 
1(X) mint ditterent ƒ 50,- Free price-
list Knud Jespersen Frederiksdal 
34D, DK-7800Skive 

'Kilowaar gratis prijslijst Engeland 
1 kg missiewaar ƒ 25 - Grootfor
maat ƒ 45 , - 100 g Man ƒ 45, - Por-
tovrij, mancohjst Giro 6246177 

Bentley 2, Winchester RD 
thampton Engeland' 

Zegels, brieven, lokale uitgavei 
land, Baltische Staten, ex-Sovje 
rep Oost Europa Corr E 
Frans Bogdan Bulkszas, P O 
115 15-950 Bialystok I, Polen 

Brit. Philat bulletin 12/88 t/n 
(65 nrs) + 14 boekjes de N 
postzegels Tel 01180-27418 

Profil. Motiet/nieuwtjes 
handl/wederverk/verzamelaars 
02290-47953, fax 02290-^ 
Vraag onze lijsten 

Stuur mij /egels brieven eli 
Egypte U ontvangt gelijkwa 
zegels retour Vermeldt voorke 
den M A van Ast, Achterslo 
3262CNOud-Beyerland 

Verzamelaars van Engeland e 
geb. Wordt lid van de Studi 
Britannia Ruild , Rondz Veil 
j r , en eigen clubblad Secret^ 
van Dijk Lek 54 1703 KJ Hee 
waard 02207 11935 

Wie ruilt regelmatig met mij pt 
gevr Nederland tegen gebr 
post/egels Schrijt a u b J v 
Waldstrasse 31, 22955 H 
BRD 

Stuur 25 grfm Frankrijk 
Antillen, Suriname of Indones 
klfm Wereld retour M 
Wellustlaan 69, 4817 TA BI 

HL 

Filatelistenver zuidelijk Afr 
gen blad, veiling, bibliotheek 
zendverkeer en bijeenk' 
FVZA. Postbus 33223, 3005 r 
terdam 

Israel: postfrisse zegels inci 
koop, en verzorging van ahi) 
ten Inl A Bouwense, lei 
12762 Goes 

S C A N D I N A V I 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-

FAROER-GROENLAND-IJSLAND en 
FINLAND postfris en gebruikt. 

Gratis prijslijst op aanvraag. 

PZH RON HERSCHEI 
Postbus 23, 6950 AA Dieren 

Tel. 08330 - 21889 (geen winkel) Fax. 08330 -13295 

Bestelbon gratis demo-disk P.C. software 
Ja, stuur mi| de «olgende P C software toe Kruis aan en stuur deze bon naar Dl 
Postbus 267 2650 AG Berkel (ZH) Betaling o gestort op giro 2548620 {dan de 
bon met insturen) biigesloten o betaalkaart o cheque, o frankeergeldige Neder 
landse postzegels Disketteformaat o35 o 525 Informatie 01891-16135 

Filatelie (postzegelverzamelingen) 
Numismatiek (munten/bankbiljetten) 
Chameleon (zelf te configurerent) 
Autokost (autokosten helieer) 
Beieggen (aandelen/optie beheei) 
Voetbal (oompetitie, standen enz) 
Bankgiro (giro- en bankrekeningen) 
Shareware (9 Mb Ned/Eng op 3,5 HD) 

o ƒ69 
o ƒ69 
o ƒ99 
o ƒ69 
0 ƒ49 
o ƒ49 
0 ƒ49 
0 ƒ29 

o 
o 
0 
o 
o 
o 
o 

Demo Gra 
Demo Gra 
Denno Gra 
Demo Gra 
Demo Gra 
Demo Gra 
Demo Gra 
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PETER RAPP SCHWEIZ 
2 TOP-Adressen ! Wereldwijd 

EDGAR MOHRMANN BERLIN 
VEILING: 14-18 NOVEMBER 1994 

Door de samenwerking van beide veiiingiiuizen hebben degenen die inleveren 
veel voordelen, die alleen RAPP en MOHRMANN kunnen bieden. 

• Onze gemeenschappelijke veilingen hebben voor de inzenders het grote voordeel, dat uw kavels 
gelijktijdig aan twee internationale kopersgroepen worden aangeboden. 

• Door de samenwerking wordt het koperspotentieel verdubbeld, waardoor we tot hogere verkoop
prijzen komen en onze klanten tot hogere opbrengsten. 

• Wij bieden niet alleen optimale kansen tot zo hoog mogelijke opbrengsten, wij bieden u ook indi
viduele inlever-voorwaarden die aan uw materiaal zijn aangepast en die wij van tevoren met u 
bespreken. 

• Desgewenst ontvangt u bij aflevering of na bezorging van uw zegels een royaal voorschot op uw 
opbrengst; in de door u gewenste valuta en tegen zeer voordelige voorwaarden. 

• RAPP en MOHRMANN behoren al jaren tot de grootste en belangrijkste veilinghuizen van de wereld. 
Ze staan garant voor optimale presentatie van uw materiaal, voor goed bezochte veilingen, voor 
directe en serieuze afwikkeling en staan bekend om hun zeer goede veilingresultaten. 

• Wij adviseren u graag persoonlijk en bezoeken u ter overname van grotere objecten desgewenst 
thuis, kostenloos en discreet. 

• De bedrijfsleiders Stephan en Manfred Mylius van MOHRMANN BERLIN en ook PETER RAPP zijn 
vakbekwame Philatelisten en kunnen u te allen tijde van raad en daad terzijde staan. U kunt 
gewoon bellen naar Wil of naar Berlijn. 

• Wij hopen dat u ons uw vertrouwen schenkt en met een interessante aanbieding aan onze vol
gende internationale gemeenschappelijke veiling deelneemt. Uw postzegels zullen in goede handen 

Grote en kostbare verzamelingen, partijen en nalatenschappen kopen wij ook 
altijd tegen gelijktijdige contante betaling, in iedere orde van grootte 

en in elke valuta. 
Wij zien uw materiaal gaarne tegemoet! 

EDGAR MOHRMANN & CO 
Internat. Briefmarken-Auktionen 

GmbH 
Salzbrunner Straße 17 

D-14193 Berlin 

Telefon 00 49 30 8265051 
Telefax 00 49 30 8266137 

PETER RAPP AG 
Internat. Briefmarken-Auktionen 

Toggenburger Straße 139 
CH-9500 Wil-Schweiz 

Telefon 00 41 73-237744 
Telefax 00 41 73-239220 

' 
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DAVO ALBUMS 




