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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal het best georiënteerd 

BELANGRIJKE VEILING 
MET EEN ENORM AANTAL COLLECTIES, DOZEN EN RESTANTEN 
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i ** t t«Mia*« te ^ r f ^ ^ 
Proeven van de post 
bewijsserie 1500 

Dnegaats roltanding 
6750

10 cent donkerkarmijn PI I 
|4000 

Driegaatsroltanding 
6250

Dnegaatsroitanding 
6250

•Jiim.   m m i y 3 j m . i t » « . . 
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Proeven van de 1 GId rood 2500  Sene compleet in blokken van vier 8260 
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10F 12V2Ct grijs kam 
tanding 12V212 3500

10 cent wijnrood in stnp van vier 
2750

55vb 3 cent op 
2V2 et groen 12 500 

Proeven 50 et t/m 
2V2Gld 1950

Bezichtiging Tijdens de FEPAPOST tentoonstelling van 17 t/m 23 oktober in 
Den Haag (alleen de kleine kavels) en op kantoor Rokin 60 te Amsterdam alle 
kavels op 4, 5 en 7 t/m 9 november 

1015 NOVEMBERf^ AMSTERDAM 
door overmaking van ƒ 12,50 op giro 461000 ontvangt u de catalogus 

Rokin 60 - Amsterdam-C. - 020-6230261 - FAX 6242380 - Postadres: Postbus 3950 -1001 AT AMSTERDAII 

http://--mmiy3jm.it%c2%bb%c2%ab
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INVER POSTORDER 
inkoop 0 gebruikt 
verkoop xx ongebruikt 
taxaties xxx postfris 

Griftstraat 14-3 
1079 ZB Amsterdam 
telefoon/fax: 020-6610289 
K.v.K. Amsterdam: 255614 

verkoopcondities: 
— te le fon ische beste l l ing of a fsp raak 
— ve rzonden na beta l ing bank-g i ro 
— 10 d a g e n te ruggave rech t 
— b i j komende kos ten : po r tokos ten 

1 Aankoop doubletten, voorraden en nalaten
schappen 

2. Verkoop verzamelingen en partijen aan verza
melaars en wederverkopers 

3 Beleggingsadviezen en taxaties 
4 Bemiddeling bij aankoop-verkoop via veilingen 

collecties en partijen: 

1 Nederland: handelsvoorraad 1852-1965 gestem
peld Overwegend prachtkwaliteit Cat waarde ruim 
ƒ 200 0 0 0 - 55000-

2 Nederland 1945-1976 "/*** in aantallen in 3 stock-
boeken cat waarde ƒ 14 655 3 500-

3 Nederland 1852-1955 gestempelde collectie, waar
bij typen en tandingen Prachtkoop Cat waarde ruim 
ƒ10 000,- 2 250,-

4 Nederland 1923-1979 Uitgebreide collectie o/**/***, 
waarbij veel complete series in 2 albums Cat 
waarde ƒ 6 250,- 1250-

5 Nederland 1941-1970 *** op albumbladen Cat w 
ƒ 3 157,- 1100,-

6 Nederland 1852-1976 o"/*** Uitgebreide collectie in 
DAVO-album Prachtkoopi Cat w 10-993 3000-

7 Nederland, collectie fdc's, waarbij E35-E213a com
pleet Catw ƒ2906,- 575,-

8 Collectie Overzeese Gebiedsdelen tot 1981 in 
DAVO-album o /**/*** Prachtkoopi Cat w 
ƒ 11 373,- 2 250 -

9 Collectie Overzee in Unie-album tot 1965, geheel 
ongebruikt met betere senes Catw ƒ8382,- 1700-

10 Ned. Antillen 1970-1992 compleet '** m DAVO 
Cnstal de Luxe Cat w ƒ I860,- 550,-

11 Suriname, collectie **/*** in DAVO-album, met veel 
complete senes Cat w ƒ 2893,- 750 -

INVER: UW VERTROUWEN WAARD 
12 Collectie Duitse Rijk O/** in Schaubekalbum, waar

bij beter materiaal Hoge cat waarde 900 -
13 Collectie Bund 1952-1982 m klemband o /**, 

merendeels dubbel verzameld met veel beter maten-
aal Cat tw ± 8000 DM 1 600,-

14 Berlijn Collectie 1948-1981, val *** in DAVO-album, 
waarbij 1956-1981 compleet Catw 1697 DM 500,-

15 Bund en Berlijn. Collectie eerstedagbladen 1980-
1987 compleet in 3 albums Cat w 2088 DM 400,-

16 Griekenland. Geheel gestempelde collectie tot 1990 
in Stockboek met veel beter materiaal 900,-

17 Italiaanse Staten in 2 blanco-albums Uitgebreide 
prachtcollectie voor de specialisti Cat w ±500 000 12 500, 
frs 
Liechtenstein **/*** Uitgebreide prachtcollectie met 5 ooo,-
dienst, blokken etc Cat w 58 000 frs 

19 Motief Overvol 32-bladig insteekboek met populaire 
motieven, dikwijls m aantallen Zeer geschikt voor 1500-
beurshandelareni 

20 U.S.A. 1851-1981 o verzameling in Schaubekalbum, 800-
waarbij betere nummers 

?1 IJsland 1876-1984 in Schaubekalbum, waann 1960- 750-
1989 compleet postfns Cat w ruim 11 000 frs 

12 Zwitserland collectie o in multo-map Veel beter 
materiaal, waaronder goed klassiek Zeer hoge 1 500,-
cat waarde 

?3 Verenigd Europa 1956-1990 compleet **/*** m 
DAVO Chnstal de Luxe albums Beleggingsobject in 5 000,-
grote verhuisdoos Cat w ZBL 17 OOO-H 

14 Verenigd Europa 1947-1987 o**/*** m 5 SAFE-
albums Mooie koopi ZBL 6130 i 600,-

15 Diverse landen, 2 insteekboeken vnl *** met veel 
W-Europa Hoge cat waarde 500 -
Diverse landen, insteekboek, vnl * " w o Nederland 250 -

losse nummers: 
Nederland (NvPH) 
30 " 1 8 7 2 30 
31 "1894 44 
32 " 43 
33 " 43b 

5 0 0 -
750,-
625,-
6 7 5 -

34 " 34-42 (3e groep) 450 -
35 "1899 56-76 
36 " * 56 62 
37 " * 66 
38 " • 75 
39 " * 75A 
40 " 80 
41 0 80 
42 01913 98-100 
43 " 101 
44 O 101 
45 01919 104-105 
46 " 105 blok van 
47 "1923 121-131 
48 ' " 1 9 2 4 136-138 
49 01932 244-247 
50 " •1934 267-268 
51 "*1940 402B-403B 

(miniem roest) 
52 " ' 1 9 5 2 592-595 
53 ' " 1 9 5 6 681-682 
54 01934 Court 9-15 
55 O1940 Court 16-19 
56 O1950 Court 25-26 

België (Yvert) 
57 " 1951 880-891 

Denemarken (Yvert) 
58 01912 68 en 84 

Reich (Michel) 
59 01928 423-424 
60 01934 562-564 

Memel (Michel) 
61 ' " 1 9 2 3 2341-2371 

Saar (Michel) 
62 "1920 31 
63 ' " 1 9 3 2 161-167 

500,-
125 -
2 3 0 -
300,-
400,-

1100-
9 0 0 -
120-

1100-
950,-
260,-

4 8 5 0 -
6 5 0 -
3 5 0 -

60,-
120,-

150,-
95,-
62,50 
70,-
50,-
22,50 

2 0 0 -

185,-

95,-
120,-

7 0 0 -

2 5 0 -
800,-

Bund (Michel) 
64 " 1951 139-140 
65 " 143-146 
66 "1954 177-196 

Berlijn (Michel) 
67 "1948 1-20 
68 " 1 9 4 9 21-34 
69 " 35-41 
70 " 42-60 
71 ' " Blok 1 

Frankrijk (Yvert) 
72 O1930 257A 
73 "1937 354-355 

Itahe (Yvert) 
74 " 1863 15 
75 "1879 37 
76 "1933 LP 48-49 
77 "1875 Dienst 1-8 

Luxemburg (Yvert) 
78 " 1852 2 breedgeranc 
79 "1935 259-273 
80 O 259-273 

Spanje (Yvert) 
81 01850 11 
82 " 1930 L8 194 

IJsland (Yvert) 
83 01876 11 
84 01873 Dienst 1 
85 0 Dienst 2 

Zwitserland (Yvert) 
86 01850 15 
87 O 17 
88 01854 25 
89 01922 Dienst 17-31 
90 01924 Dienst 46-61A 
91 O Dienst 62-77 

200 
110 
225 

200 
1000 
300 
350 

1250 

450 
125 

600 
100 
85 

160 

700 
500 
850 

350 
200 

100 
120 
250 

75 
500 
175 
275 
575 
550 

INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

"DE VERZAMELAARSVEILING 
VAN NEDERLAND" 

houdt 28 november haar 74e veiling 

- Spectaculair Nederland en Overzee 
w o topstukken en bijzonderheden! 

- West-Europa met topmatenaaji 
- Engelse kolomen, Australië, etc. 
- Collecties en partijen 

Verzamelaarsvriendelijk: 
- Geen veilingkosten 
- Geen opbod, vaste prijs 
- Overzichtelijke catalogus 
- Snelle service 
- Terugstuurgarantiei 

Vraag nu de gratis catalogus aan! 

Postzegelveiling 'INVER' 
Griftstraat 14-3 
1079 ZB Amsterdam 
Telefoon/Fax: 020-6610289 
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Het kroon-juweel van de Nederlands Indische 
Filatelie is te zien op stand no. 20-21 

van de Fepa Post tentoonstelling te Den Haag 
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Blok van 50 stuks Ned-Indië no.1 
Ex collecties Dr. Meyer-Samarang en Drs. E.Voerman 

In januari 1995 komt het derde en laatste deel van de collectie 
Drs. E. Voerman onder de hamer en wel het gedeelte 

Nederlands Indië 1864 - 1900 
Eén van de mooiste collecties, welke ooit van dit gebied 

op de is markt gekomen! 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Prinsessegracht 3 — 2514 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S . 

Telefoon 070 - 365 38 17 of 364 86 85 - Fax 070 - 361 74 36 

Een begrip in de Nederlandse filatelie 
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Eén van de topstukken van de Nederlandse 
Filatelie is te zien op stand no. 20-21 

van de Fepa Post tentoonstelling te Den Haag 
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Enig bekend vertikaal brugpaar emissie 1852 op briefl 
Ex collecties " Comte de Meeus" en "Dr. Fred L. Reed". 

In januari 1995 komt het eerste gedeelte van de collectie 
Nederland emissies 1852 en 1864 van 

Dr. Fred L. Reed (New York) 
onder de hamer. 

Deze collectie kreeg de grand-prix op Amphilex 1967 te Amsterdam. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Prinsessegracht 3 - 2 5 1 4 A N D e n Haag 
schuin tegenover het Haagse C S . 

Telefoon 070 - 365 38 17 of 364 86 85 - Fax 070 - 361 7A 36 

Een begrip in de Nederlandse filatelie 
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Onze 
sortering 

is 
É Guernsey 
Post Office 

Kom 
en 

overtuig 
If 

bij 

ruimte. 

ISLE OF MAN 
POST OFFICE 

JERSEY 

P . 
n u m m e r 

e 49 en SO 
P O S T Z E G E L B O E K J E S 

Een greepje uit onze zojuist verschenen prijslijst: 
Alderney 1994 1/2 bloemen 15,00 
Argentinië C-boek)es, paar 40,00 
Australië 1989 Tramboekje 30,00 
Australië 1993 Tremen 11,25 
Azerbeidjan 1992 boekje 1 9,00 
België 1914 2F50-boekje 350,00 
België 1986 Taxipostboekje 20,00 
Botswana 1989 16 dierenboekjes 95,00 
Brazilië 1991 Rockfestival Rio 27,50 
Bulgarije Bulgaria 89 paar 40,00 
Canada 1990 4 Kerstboekjes 45,00 
Canada 1991 4 Kerstboekjes 50,00 
China 1980 Boekje 1 - sprookje 40,00 
China 1992 Jaar van de Aap 28,00 
Denemarken 1991 Locomotieven 16,00 
Denemarken 1992 Museum 16,00 
DDR 25 verschillende boekjes 95,00 
Duitsland 1972 Olympiade 24,50 
Duitsland 1991 Geschenkboekje 22,50 
Duitsland 1994 Europaboekje 15,50 
Ecuador 1991 Archeologie 24,00 
Finland 1988 Kortingsboekje 11,25 
Finland 1988 Finlandiaboekje 31,00 
Frankrijk Yv 1251 Muziek 16,75 
Frankrijk Yv 1252 Schweppes 19,00 
Griekenland 1989 Olympiade 14,00 

Griekenland 1989 Europa 14,50 
Griekenland 1990 Europa 15,00 
Gr.Britt. 1890 Alice m Wonderland 350,00 
Gr.Britt. 1993 Beatrix Potter 45,00 
Gr.Britt. 1994 Noord-lerland 26,00 
Guernsey 1991 First Stamps 25,00 
Guyana 1988 Tremen (4 stuks) 42,50 
Hongkong 1994 Historie zegels 19,50 
Hongarije 1988 Eenden (paar) 36,00 
Ierland 1966 2/6 boekje 37,50 
Ierland 1966 5/-boekje 67,50 
Ierland 1971 30p-boekje 120,00 
Israël 1989 Tevel expositie 17,75 
Israël 1991 Mozart-boekje 20,00 
ltal ië1992Dagvd Postzegel 45,00 
Italië 1994 Posthistorie 18,00 
Japan 1981 5x60 yen 9,00 
Japan 1986 Briefschrijfdag 20,00 
Joegosl 1986 Klederdrachten 5,50 
Joegosl 1989 Zeilschepen 4,50 
Joegosl 1991 Vuurtorens 25,00 
Kirgizië 1994 Jaar van de hond 14,00 
Korea (N) Stampcard met opdruk 34,50 
Korea Z) 1981 Sharon Roos 60,00 
Korea (Z) 1994 UPU-boekje 22,50 
Macao 1981 boekje 1 22,50 

Maleisië 1994 2x 13 boekjesi 88,00 
Man 1994 Happy Holidays 11,00 
Mexico 1993 Postbodeboekje 1 27,00 
Mexico 1993 Postbodeboekje 2 30,00 
Mexico 1994 Rompex 94 29,00 
Nederland Jubileumopdruk 43c/47a 37,50 
N.Zeeland Boekje met ronde Kiwi 19,50 
Noorwegen 1992 Middernachtzon 36,00 
Portugal Kastelen, 18 boekjesi 125,00 
San Marino 1985 Mini-Olympics 18,50 
Singapore 1993 Vlinders 6,00 
Slowakije 1994 Nr 1 - schaatsen 8,00 
Spanje 1986 boekje 1 - EEG 12,50 
Ver.Staten 1970 A-boekje 16,50 
Ver.Staten1981 B-boekje 26,50 
Ver.Staten 1981 C-boekje 24,00 
Ver.Staten 1986 D-boekje 30,00 
Zweden 1984 Europa 9,50 
Zweden 1985 Europa 9,00 
Zwitserland 1989 Pro Patria 50,00 
Zwitserland 1990 Pro Patria 17,50 
Zwitserland 1991 Pro Patria 16,75 
Z.Afrika 1992 Vliegtuigen, 10 boekjes 55,00 
Z.Afrika 1993 Toerisme, 5 boekjes 59,00 
Alleen in oktober 
NEDERLAND, 9B 165,00 

Vraag onze pnjskatalogus 1994/95 Te verkrijgen door overmaking van ƒ 7,50 op postgiro 14286251 n v Booklets International te Waalwijk 
Bestellingen onder ƒ 75,00 + ƒ 2,50 portokosten, tot ƒ 250,00 + ƒ 8,00 Boven ƒ 250,00 géén portokosten Bij voorkeur vooruitbetaling 

KU m rmnm/MW L 
POSTBUS 1051 
5140 CB WAALWIJK 
TEL. 04160-31451 
FAX 04160-42856 
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Welcome to Norway! 
The land of the midnight sun and fjords - with its 
spectacular scenery - is an experience we gladly 
share with other people. 

Collecting Norwegian stamps is an experience, 
too. The stamps are as exciting and beautiful as 
the country Itself. Send in the coupon and you 
will receive all the new Norwegian stamps as 
they are issued - five deliveries a year, post paid, 
payment after receipt. Collecting Norwegian 
stamps is not expensive. A year set of 25-30 
new stamps costs about NOK 160. 

As a subscriber, you can learn more about 
Norway and Norwegian stamps from our infor
mation-packed bulletin, which will be sent to 
you in English five times a year and at no extra 
charge. 

Postens frimerketjeneste 
Norway Post • Stamp Bureau 
Postboks 9350, N-0135 OSLO, NORWAY 

Get to know more about Norway. Subscribe 
for Norwegian stamps! 

T C 9 ) I would like to subscribe for sets of Norwegian 
stamps. 

I would like more information about Norwegian collector's items LH 
I would like to receive the following earlier issues of Norwegian 
stamps: 

Item 
1992Yearset 

1993Yearset 
1994Yearset 

Price NOK 

175.-
165.-

165.-

Quantity Total 

Sign. 
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r^dnummer 129-130 
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DAVO ALBUMS 
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BOX-GIGANT 
Meer dan 100 verschillende items in deze fantastische doos. 
Het onmogelijke is dan toch gelukt. Verzamelaars opgelet: 

Verzameling postfrisse series 
Olympische Zomer Spelen twv ƒ 138.-
Zeer uitgebreide collectie postfrisse 
series uit Europa in nieuw insteek-
boek. Totaal 55 complete series. 
Compleet Voordrukalbum "Sapporo 
1972" met bijbehorende zegels en 
blokken. 
Hoge aanschafwaarde. 
De Engelse sport bij uitstek: Cricket. 
Lot met 8 verschillende postfrisse 
complete series. Zeer hoge nominale 
waarde ! 
Postfris blok Columbus twv ƒ 50.-
Serie uit Europa in complete originele 
vellen. Waarde ruim ƒ 1300.-
Collectie Bloemen in postfrisse 
series. 
Cataloguswaarde ruim ƒ 100.-
Prachtige postfrisse Europese milieu-
serie met een waarde van ƒ 95.-
Dag van de postzegel in compleet 
vel. Uniek. Waarde ruim ƒ 550.-
Unieke set enveloppen Vincent van 
Gogh. Gelimiteerde oplage van 
slechts 2.500 sets. 
Verzameling Treinen. Uitsluitend post
frisse complete series met een geza-
melijke waarde van ƒ 240.-
2 postfrisse blokken ter gelegenheid 
van de Ameripex. Waarde ruim ƒ 45.-
Lot Amerikaanse presidenten. 
Postfris ! Cataloguswaarde ca. ƒ 30.-
Set postfrisse Bloemen uit Zuid-
Amerika. Waarde ruim ƒ 35.-

s/ 

5 / 

5 / 

s/ 

Collectie postfrisse series Dieren met 
een gezamenlijke waarde van ruim 
ƒ 200.-
2 postfrisse blokken Rusland. Leuk ! 
Ongetande postfrisse uitgave met 
Vogel-motief. Zeer hoge catalogus
waarde 
Collectie van 22 verschillende Sport-
blokken met een waarde van ruim 
ƒ 350.-
Mooi Lot postfrisse series/blokken uit 
Afhka. Waarde ruim ƒ 275.-
Postfris blok uit Europa ter gelegen
heid van de 300ste geboortedag van 
J.S. Bach. Waarde ruim ƒ 30.-
Set postfrisse blokken Vogels twv 
ƒ 195.-
Postfris blok Europa twv. ƒ11 . -
Flora/Fauna series in postfrisse con
ditie. Cataloguswaarde ruim ƒ 50.-
Postfris blok Voetbal Mexico 1986. 
Waarde ƒ 14.-
Compleet voordrukalbum "München 
1972" met bijbehorende zegels/blok
ken. 
Winkelwaarde alleen al ruim ƒ 50.-
Lotje "Mercedes" ter waarde van 
ƒ29.-
Collectie velletjes postfris met een 
gezamenlijke waarde van ruim ƒ 400.-
Lotje van 2 postfrisse Europese blok
ken waaronder een blok nr. 1 
(Oplage slechts 250.000 stuks) Uniek ! 
Mooie verzameling Vogels in post
frisse series met een waarde van 
ruim ƒ110. 

s/ 

s/ 

5 / 

s/ 

22 verschillende motiefblokken met 
een gezamenlijke waarde van ruim 
ƒ 110.-
Mooi Lot Bloemen in Blok. 
Waarde ƒ 170.-
Postfris blok Vliegtuigen met een 
waarde van ƒ 65.-
Collectie blokken postfris uit Noord-
Afrika. Erg leuke collectie. 
Postfrisse serie uit Europa ter waar
de van ƒ 20.-
Complete series Ruimtevaart en 
Vliegtuigen. Waarde ruim ƒ 65.-
Mooi Lot Kunst in blokken. 
Cataloguswaarde ruim ƒ 180.-
Prachtig Lot Zeppelins postfris. 
Hoge cataloguswaarde. 
Lot met 8 verschillende postfrisse 
complete series. Zeer hoge nomina
le waarde. 
Collectie Dieren in blok met een 
totale waarde van ruim ƒ 110.-
Postfrisse Bloemen-zegel uit Zuid-
Amerika. 
Waarde van deze zegel ƒ 20.-
Lot postfrisse series Auto's twv 
ƒ 275.- Erg mooi. 
Zeer hoog nominaal !! 
Verzameling postfrisse series 
Voetbal. Waarde ruim ƒ 65.-
Lotje mooie complete postfrisse 
series Dieren. Waarde ruim ƒ 45.-
Uitgebreide kunst collectie in postfris
se staat. Cat. waarde ruim ƒ 250.-

Uw persoonlijke BOX GIGANT 

staat voor u klaar. 

Mis deze kans niet 

GARANTIE: 
Cataloguswaarde van 
ruim ƒ 12.500-

Gegarandeerd meer dan 400 verschillende complete 
POSTFRISSE series/ blokken in deze BOX GIGANT 

Levering portovrij na betaling van het bedrag op onderstaand gironummer. 
Voor levering onder Rembours moeten wij helaas ƒ 1 5 - in rekening brengen. 

Stuur vandaag nog uw bestelling naar: 

Collectors 
INTERNATIONAL 

POSTBUS 9823, 3506 GV UTRECHT 
TEL: 030 - 719714 (20.00 - 21.00), FAX: 030 - 731 000 
POSTBANK: 3152323 
K.v.K. NO. 86346 UTRECHT 
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Postzegelveiling 
Wiggers de Vries 
G. J. Garritsen beëdigd taxateur. 

bv 

Onze 141e veiling wordt gehouden 
op 24, 25 en 26 november 1994 met o.a. 

Miiüiiiiii mêéÊé 

Nederland postfris in uitzonderlijke kwaliteit 
frankeerzegels compleet vanaf Koningin Wilhelmina 

roltanding incl. de 3-gaats, portzegels incl. emissie 1881 
dienst 1 t/m 43 en postpakket-verrekenzegel nr 2 

v v w w ^ n ^ i w « ^ 

É t « M 

Nederland ongestempeld frankeerzegels 1 t/m 165 compleet 
postbewijs 1 t/m 7 en telegram 1 t/m 12 

Buitenland met veel betere ex. en series waaronder een uitzonderlijke 
collectie Frankrijk in blokken (zie advertentie mei-nummer Philatelie) 

Singel 282 - 1016 AD Amsterdam 
Telefoon: 0 2 0 - 6 2 4 9 7 4 0 
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Has this ever 
happened to you? 

1551 HUNGARY - COVERS - ATTIC FIND old wad of fascinating 
& very fine envelopes, stationery & postcards ranges 1881 to 
1930s with early stationery, added stamps, all outward mail with 
rates, combinations, postmarks, registered labels, postage due, 
flights, propaganda, military plus much else to sift & sort through 
(80+). A bargain. 

Estimate £80 

In a recent Sandafayre catalogue, the above 
description of Lot 1551 appeared. 

Sandafayre's files show that five bids were 
received and the Lot was sold to the top bidder who 
offered £95. 

On the rißht is the letter Sandafayre 
subsequently received from that bidder: 

That 's The Magic Of Sandafayre 
Sandafayre has been developing the Postal Bid concept 

for some 15 years. Today, the company is the biggest and 
best of its kind in the world. 

Every month Sandafayre catalogues offer some 2,500 
Lots, ranging from £50 to £10,000. Most have been expertly 
analysed and are accurately described, others are merely 
glanced at. And that means the ever-present opportunity to 
discover a hidden gem. 

Always a Pleasure 
Even if you never make a single bid, the Sandafayre 

catalogue is a joy to read It brings the world of stamps to 
you in the comfort of your own armchair. And when you do 
bid, apart from the opportunity' to discover something 
unexpected and ver\' special, you have the confidence of 
dealing with total professionals. 

Lot 1551 ju.st "Thank you for 
r e c e i v e d . I was wonder ing J t you 
bad any i dea cjuil o low l a r c tmick 
of t h i n m a t o r i a l i s . Having 
c o l l e c t e d Hungary for 20 y e a i s T 
can e s t i m a t e t h a t t h x s Lot could 
f e t c h over £10.000 when s u i t a b l y 
d e s c r i b e d . One cover a l o n e i s 
worth in excess of £ 7 , 3 0 0 " . 

H 

# 15 years of dedicated service to stamp buyers worldwide 
# Overseas buying made easy from the comfort of your own 
armchair # Satisfaction assured, every purchase carries a total 
refund guarantee 9 All purchases insured whilst in transit 
# 24-hour Bidline; telephone or fax # No buyer premiums 
# No charge for using your credit card - the ideal way for 
international currency conversions # You can set your own 
spending limit which will be computer controlled 

s ^ s e s s ï ^ S S ^ ^ 
FREE CATALOGUE 

Return the coupon today and we'll 
send you a copy of our next Catalogue 
without obligation and absolutely FREE. 

T h e ^Vorld's Larg? 

SANDAFAYRE, K N U T S F O R D , UK WA16 8XN T E L E P H O N E - 44 565 6 5 3 2 1 4 FAX: 44 5 6 5 6 5 1 6 3 7 

Please send me a free catalogue: 
Name 

Also a free cataloffue for my friend: 

Name 

n 
Address Addrcs.s 

Couiitrx' Country 

SEND TO: SANDAFAYRE, NL4, KNUTSFORD, UK. WA16 8XN J 
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M . P . O . ' 8 8 
M U N T - P O S T Z E C E L B E U R S 
bankbiljetten + (beperkt) telefoonkaarten! 

Den Bosch, Den Haag en Rotterdam: 10-17 uur! 
30 oktober DEN HAAG 

NED. CONGRESGEBOUW, Churchillplein 10 
6 november DEN BOSCH (winkelcentr. H.h.) 

"DE HELFTHEUVEL", Helftheuvelpassage 115 
19 november ROTTERDAM 

en 2-daagse MUNTEN en 
20 november POSTZEGELMANIFESTATIE! 

GROOTHANDELSGEBOUW, Stationsplein 45 
26 november LEEUWARDEN (v.h. Frieslandhal) 

"BLAUWE ZAAL". F.E. Centrum, Heliconweg 42 
27 november ETTEN-LEUR 

"DE NOBELAER", A. v. Berchemlaan 2 

InL/res. teL 05120-31175. Géén vrije ruiltafels! 

WORDT VOOR ƒ 45,- OOK LID VAN NVTF, 
DE GROOTSTE THEMATISCHE VERENIGING 
VAN NEDERLAND 

Veilingen, per thennagroep gerichte rondzendingen, 5 con
tactdagen (uitwisseling met medeverzamelaars), kwartaal
blad, cursussen, deskundige medewerking aan tentoon
stellingen, motiefservice. 

TENTOONSTELLEN? DESKUNDIGE 
BEGELEIDING BIJ DE NVTF! 
Inlichtingen: Mw. B.M. Waltmann, Amethist 7, 
3643 AR Mijdrecht, tel.: 02979-86027 

Veiling nr. 38 
wordt gehouden op 

10 DECEMBER 1994 
te ALKMAAR 

Kijkdagen in Amsterdam - Den Haag 

Castricum en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag. 

Herculesstraat 29 

1076 RZ Amsterdam 

Tel. 020-6712914 
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KORTINGEN - KORTINGEN - KORTINGEN - KORTINGEN -
B I J A A N K O O P V A N -

5 X 1 0 0 G R A M of 5 X 2 5 0 G R A M - v a n d i v e r s e l a n d e n - 5 % K O R T I N G 
10 X 1 0 0 G R A M of 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 ZIET - 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% grootformaat met hogere waarden 
AZIË AZ-M mooi gesorteerd-veel grootformaat 
BELGIË BE-m mooie sortering met Vlinders + H W 
BUND BU-M veel grootform -Berliin 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 g root -i^ H W 
DUITSLAND DU-1 abnormaal veel grootformaat (40%) toeslag en 
hoge waarden 
ENGELAND EN-M veel grootformaat-H W ennieuv»1993 
ENGELAND WILDING - geweldig voor specialisten in fosfor, 
grafiten watermerken 1/4 kilo 
FINLAND 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 sortenng - schaars 
ITALIË IT-M leuke sortering - veel Hogere Waarden 

1/2 kg 

37,50 
30,00 
40,00 
35,00 
27,50 

W 49,50 
30,00 
32,50 

42,50 
21,50 

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

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 
KANAALEILANDEN KE-M pracht sortering-veelgroot 
LUXEMBURG LU-M veel grootfor Toeslag -i- H W nieuw 1993 
MALTA MA-M fantastisch mooi -veel grootformaat 
MIDDEN OOSTEN MO-M goede sortering - veel landen 
NEDERLAND lAveelgrootformaaten hogere waarden 
NIEUW ZEELAND NW-M grote sortering met grootform 
NOORWEGEN NO-M nieuwe sortering 1993 - met Hogere Waarden 
OOSTENRIJKOO-M met zeer veel Hogere Waarden 
SKANDINAVIESK-1A pracht sortering-veelgroot-HW-nieuw 
TANZANIA lAzeerveel dieren zegels-veelgroot-F HW 
TURKIJETU-M zeer mooie sortenng met veel grootform 
USA AM-A-veelgrootformaatsamendrukzegels 
WERELD WE-M veel grootform zeer interessant + Hogere W 
WESTEUROPA1Aprachtkilo1993-veelgrootform +H\N 
ZIMBABWE Zl-M prachtig met veel dieren en H W 
ZUIDAFRIKAZA-Mveelgrootform en hogere waarden 
ZWEDEN SU-M het nieuwste-f HW compl series-nieuw 1993 
ZWITSERLAND CH-M met grootformaat -l- toeslag 4- H W 
ZWITSERLAND-CH-HW uitsluitend hogere waarden - gelegenheid 
zeer hoge cataloguswaarde - 'A kilo 69,50 - kilo 265,00 

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

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

dierenriem 

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

400,00 

395,00 
400,00 

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

- ed -

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

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

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

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

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

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

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

KLEMSTROKEN PER KILO - 1 sie Idas materiaal - geen ahal 
- doonichtige of zwarle achtergrond -1/4 Idlo ƒ 22,50 -
l(ilo ƒ 79,50 - NU OOK - Blol( assortie 

U HEEFT 100% ZEKERHEID WAT U KOOPT = 100% GROOTFORMAATZEGELS 
AFRIKA AF-B veel landen-zeer schaars - mei hogere W 
AUSTRALIË AU-A mooie sortering nieuwe uitgiften nnet hogere waarden 
AZIË AZ-A enornne grote sortenng nnet betere 
BAHAMAS BA-R geweldige mooie zegels - zeer schaars 
BARBADOS BA-H mooie sort Gelegenheid/gedenkzegels en motief 
3ELGIE BE-A moderne sortenng met hogere waarden - prachtig 
HUTAN BH-A zeer mooie zegels en zeer schaars 
lOTSWANA BO-A prachtige zegels - veel motief 
RAZILIÉBR-Z zeer mooie moderne sortenng 
lUND BU-B alleen toeslagzegels - met hogere waarden 
JR COMMONWEALTH BR-A enorme sortenng met H Waarden 
ANADACA-3Aenorme sortenng met nieuwe uitgiften 
;OLUMBIA CO-A prachtige zegels met enig kleinformaat 
;UBA - CU-A pracht sortering met Hogere waarden 
:YPRUS-TURKSCY-Tprachtigezegels-zeerschaars 
YPRUS CY-3A geweldig mooie sortenng op dun papier 

) D R DD-A mooie sortering met betere uitgiften 
)ENEMARKEN DE-3A op dun papier-pracht sort met Hogere W 
lENEMARKEN DE-A op dubbel papier-goede sortenng 
)UlTSLAND DU-3A uitzonderlijk mooi met toeslag en H Waarden 
)UITSLAND-BERLIN met toeslagzegels - zeer schaars 
NGELAND EN-A met de nieuwste uitgaven- geen kerst- met HW 
ALKLANDS ISLANDS - pracnhge sortering - schaars 
■AROER FA3A geweldig mooie sortering met Hogere waarden 
INLAND FI3A nieuwe en mooie sortenng met Hogere waarden 
■RIEKENLAND GRA grote en prachhge sortering 
iRIEKENLAND GR3A pracht sortering met veel Hogere Waarden 
iROENLAND GR3A  Zeldzaam mooie kilowaar  zeer schaars 
lONG KONG HKA pracht sortenng 
RLAND lEA mooie sortering gelegenheid/gedenkzegels 

^DIA IND zeer mooi uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 
^DONESIEIN3A pracht sortenng veel hogere waarden 
WNIRA geweldig mooie sortenng 
RAELISAmooiesortenngzeer schaars — methogereW 

FALIE mooie sortenng op kaartresten 
AMAICA JAA geen grote sortenng met mooie motiefzegels 
APAN  JA3A geweldig mooie zegels  pracht sortenng 
ANAAL EILANDEN KEA mooie moderne sortenng veel nieuw 
ANAAL EILANDEN KEB uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 
ENYA KEN mooie sortering — met motief en hogere waarden 
ATIJNS EN MIDDEN AMERIKA LMA pracht sort  veel schaarse geb 
IBIE LlA  prachtige zegels  zeer mooie sortering 
lECHTENSTEIN LS3A  zeer zeldzaam  buitengewoon mooi 
UXEMBURG LUA grote sortenng met de nieuwste 
UXEMBURG LUB prachtsortenngtoeslagveelH Waarden 

100 gram 
17,50 
10,50 
21,00 
32,50 
28,50 
19,50 
30,00 
20,00 
39,00 
47,50 
21,00 
17,50 
18,50 
17,50 
55,00 
38,50 
28,50 
15,00 
12,50 
22,50 
75,00 
9,00 

70,00 
105,00 
15,00 
19 00 
30,00 

165,00 
22,50 
16,50 
21,00 
15,00 
32,50 
37,50 
2150 
27,Sb 
30,00 
18,50 
31,50 
25 00 

eden 22,50 
36,50 

150,00 
23,50 
39 00 

y4l(ilo Ikl lo 
37,50 140,00 
22,50 75,00 
47,50 175,00 
75,00 290,00 
62,50 225,00 
42,50 155,00 
67,50 245,00 
42,50 160,00 
84 50 315,00 

105,00 395,00 
47,50 175,00 
37,50 135,00 
42,50 145,00 
37 50 130,00 

125,00 475,00 
85,00 325,00 
62,50 225,00 
32,50 115,00 
26,50 95,00 
52,50 195,00 

180,00 700,00 
21,00 70,00 

170,00 625,00 

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

52,50 195,00 
38,50 137 50 
47,50 180,00 
27,50 85,00 
70,00 265,00 
85,00 315,00 
47 50 165 00 
57 50 197,50 
70,00 265,00 
40,00 150,00 
72,50 275,00 
57,50 195,00 
55,00 195,00 
82,50 310,00 

55,00 200 00 
84 50 325,00 

LUXEMBURG LUHW uitsluitend de hogere waarden van de gelegenheid 
en gedenkserie  veel op kaartresten 
MALAWI MIA wat een mooie zegels veel motief 
MALAYSIE MA3A goede sortenng  met mohefzegels 
MALTA MAA mooie sortenng gelegenheid/gedenkzegels 
MAURITIUS MAU goede sortenng van dit moeilijke gebied 
NEPAL NEA op enkel papier prachtige en goede sortering 
NIEUW ZEELAND NW3A pracht sortenng (geen Vogels) met H W 
NIGERIA NlA van dit land nog nooit zo mooi gezien 
NOORWEGEN NOB goede sortering met de nieuwste uitgaven 
NOORWEGEN NOA prachhge nieuwe sortenng met H W 
OOSTENRIJK 00A goede sortenng gelegenheid/gedenkzegels 
OOSTENRIJK 003A pracht sortering  nieuw  met H W 
PORTUGAL POA geweldig mooie grote sortenng  zeer schaars 
SINGAPORE SlAgeweldig mooie sortenng met nieuwe uitgaven 
SCANDINAVIË SKA enorme sortering  alle landen  en H W 
SOLOMON ISLANDSSOISzeerschaarse kilowaar 
SPANJE ESA pracht sortenng gelegenheid/gedenkzegels i H W 
SRI LANKA/CEYLON SRC mooie sortenng 
SURINAME SUA oudere soortenzeer veel hogere/topwaarden 
TANZANIA TAA veel dierenzegels met hogere waarden 
THAI LAND TAI semigroot  mooie sortering 
TSJECHOSLOWAKI JE fantastische mooie sortering 
TURKIJE TUA mooie goede sort gelegenheid/gedenkzegels 
USA US3A pracht sortering met Hogere Waarden Luchtpost 
WERELD WEAenorme grote sortering  nieuw en H Waarden 
WESTEUROPAWEUfantastischmooiesort nieuwmetH Waarden 
WEST INDIE WlN mooie sortenng — zeer schaars 
IJSLAND IJA hyper moderne sortenng met enige betere 
IJSLAND IJ3A enorme en nieuwe sort met veel Hogere Waarden 
ZUID AFRIKA HOMELANDS zeldzaam en zeer schaars 
ZUID AFRIKA ZAA prachtige sortenng met betere zegels 
ZUID WEST AFRIKA ZWA (geen Namibië) geweldig mooie 
en veel motiefzegels 
ZWEDEN SUA prachtige sort nieuw met Hogere/topwaarden 
ZWITSERLAND CHAgrote sortenng met de nieuwste uitgaven 
ZWITSERUND CHB uitsluitend Juventute/Patria met H Waarden 
ZWITSERLAND CH3A pracht sortenng met de nieuwste 

met Pro Juventute/Patna en met Hogere Waarden 

43,50 
17,50 
18,50 
22,50 
32 50 
20,00 
18,50 
30,00 
17,50 
20,00 
36,50 
47,50 
38,50 
15,00 
25 00 
50,00 
29,50 
11,50 
38,50 
18,50 
18,50 
17 50 
34 50 
11,50 
17,50 
20,00 
39,50 
52 50 
66,50 
39,50 
10,50 

100,00 
37,50 
42,50 
52,50 
72,50 
47,50 
42 50 
65,00 
35,00 
47,50 
82,50 

107 50 
87,50 
32,50 
55,00 

125,00 
65,00 
27,50 
90,00 
42,50 
42,50 
35,00 
76,50 
22,50 
37,50 
47,50 
90,00 

130,00 
155,00 
90,00 
24,00 

365 00 
140,00 
160,00 
175,00 
275 00 
180,00 
145,00 
255,00 
125,00 
175,00 
315,00 
415,00 
315 00 
110,00 
195 00 
450,00 
245,00 
92,50 
335,00 
145 00 
145,00 
125 00 
285 00 
80,00 
135,00 
170 00 
350,00 
485 00 
575,00 
350,00 
85,00 

30 00 65,00 255,00 
12,50 27,50 95,00 
10,50 24,00 85,00 
37,50 85,00 315,00 

22,50 50,00 190,00 

aan 
Extra mooie kilowaar  met veel grootformaat  met toeslag 

hogere waarden  ook geJegenlield hogere waarden 

9 KILO BAAL ƒ 265 - - 25 KILO BAAL ƒ 695 -

BREDENHOF-POSIZEGEUMPORT Bovenstraat 286-A - ROnERDAM-USSELMONDE 
Tel. (010) 4826725 ■ Fax 4797065 - Giro 5834 - Op maandag gesloten 
Verder iedere dag geopend van 9 tot 6 uur, zat. van 9 tot 5 uur 
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BEZOEK ONZE STAND 
NUMMER 22/23 OP 

DE FEPÄPOST '94 
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling geven 
de Nederlandse Antillen een serie en soevenir-
vel uit dat u bij ons agentschap kunt aanschaf
fen. Ook alle andere koerserende zegels van de 
Ned. Antillen zijn hier verkrijgbaar. 

OP VERTOON VAN DEZE ADVER
TENTIE BIJ BESTEDING VAN ƒ 25,-
EEN RIJKSDAALDER KORTING. 

International Philatelic Agencies- officieel agent 
van de Ned. Antilliaanse posterijen. 

RONDZENDDIENST HET TREFPUNT 1 
Zwitserland 
Postlns 
137 
173/75 
176/78 
188/91 
192/95 
214/17 
218/21 
222/25 
226/29 
231/34 
235/38 
246/49 
263/66 
267/70 
278/81 
282/85 
298/01 
303/06 
316/19 
344/47 
354/57 
371/74 
380/83 
388/91 
392/94 
399/02 
419/22 
423/26 
428/31 
433/36 
445/48 
467/70 
493/96 
502/06 
507/11 
512/16 
517/20 
521/25 
526/30 
531/35 
536 
539/43 
544/47 
553/57 
558/61 

7,50 
17,50 
18,50 
2 0 , -
15,— 
4,— 
4 — 
4 — 
2.50 
4,— 
4,25 
3,50 
8,50 
6,75 
7,75 
6,50 
8 — 
3 , " 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
3,25 
4,— 
2,25 
4,75 

14,75 
4,25 
9 25 
4 — 
3 75 
4 75 
4 25 

12,50 
16,50 
9,50 
6,50 

12,50 
9,50 

12 50 
6 — 

1 0 -
8 50 

10 — 
6,— 

Inlichting 

S.J.C 

" ^ y 

567/71 
575 
576/80 
581/85 
586/89 
597/01 
602/05 
606/10 
616/20 
621/24 
625/29 
632/33 
634/38 
639/42 
643/60F 
661/65 
668/72 
673/76 
677/78 
LP34A 
36/39 
42/43 
45 
46 
48 
49 
Bloks 
8 
16 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

1 0 , -
3 , -
9,— 
7 75 
6,25 
7,25 
3,50 

1 0 , -
6,— 
3,75 
8,50 

16 75 
5 75 
7,25 

75,— 
13,25 

7,25 
4,75 
8,75 

10,— 
12 50 
58 50 
675 
2,75 
3 75 
3,75 

53,50 
1 5 , -
7,25 
2,50 
3,75 

10,— 
1 0 -
6 50 
5,75 

postlns 
84/87 
128/31 
155/58 
183/86 
193/94 
195/98 
203/06 
220/35 
235AQ 

20,— 
4 5 , -
16,25 
10,— 
25 — 
2,75 

12,50 
25,— 

3 0 0 -

249/52 
289/92 
285/88 
293/03 
309/10 
311/13 
317/19 
320/21 
325/31 
332/34 
337/39 
345/47 
349/51 
352/54 
358/60 
361/66 
369/70 
373/75 
376/78 
381/90 
392/93 
394/95 
396/97 
398/99 
400/01 
402/06 
409/12 
428/31 
435/49 

2 75 
62,50 
52,50 
25,— 
3,50 
6,— 
2,50 
7,25 

90.— 
7.25 

18.— 
4 0 . -
2.50 
3.25 

82.50 
35.— 

7 25 
1 8 . -
3 50 

115.— 
3.50 
3.— 
9.50 
3.50 

16.50 
12.50 
6.— 

3 0 . -
57.50 

435a/49a 12,50 
Frankrijk 
postlns 
244/45 
290 
291 
294 
295 
296/97 
298 
304 
306 
307/08 
309 
310 
311 
312 
315 

7.75 
4.25 

2 5 . -
71.50 
4.— 

95.— 
5.25 
6 50 

15 — 
80.— 
12.50 
23.50 
4.75 
6 . -
6.50 

316/17 
329 
336 
337/38 
345/47 
352 
353 
356 
357 
358 
372/76 
386/87 
396 
399 
401 
402 
417 
419 
422 
428 
429 
436/39 
444 
447 
454/55 
456/57 
458 
461 
497/98 
526/37 
553/64 
565/66 
strip 
568/71 
strip 
576/80 
strip 
593/98 
606/08 
612/17 
630/48 
620/29 
682/01 
701D/ 
01F 
765/70 
792 

en verkrijgbaar bij: 

. den Oudsten 

- r ' r I I 1 WW 

30.— 
3.50 
3.25 
8.50 
7.25 
4.50 
4.75 
4,25 
3 50 
3.— 

18.50 
12.50 
16.50 
10.— 
6.— 

1 0 . -
9.50 
3.— 
7.75 
3.— 

10,— 
26.50 
3.— 

12.50 
9.50 

11.50 
7.25 

11.50 
9.25 

27.50 
35.— 

18.50 

12.50 

85.— 
12.50 
4.75 
8.25 

21.50 
27 50 

7.25 

9 0 . -
9.50 
4.— 

795/02 
806/13 

16,50 
8 , -

830/33 strip 

859/62 
867/72 
888 
891/96 
914/15 
916/17 
923 
925 
929 
930/35 
937/38 
945/50 
969 
970/74 
976/81 
986 
988 
995 
998 
1006/07 

16.50 
10,— 
62,50 
5,— 

5 0 , -
6,50 

10,— 
8,50 
3 . -
8 , -

40,— 
9,50 

52,50 
4,25 

32,50 
6,50 
6,50 
9,50 
4,75 
6,75 

16,50 
1009A/11C 

1012/17 
1026 
1033 
1035 
1036/42 
1048/49 
1055/58 
1072/75 
1076/77 
1082/87 
1089/90 
1108/13 
1118/19 
1132/38 
1140/41 
Ierland 
postlns 
95/96 
106/07 
108/09 
113/15 

7 75 
1150 
7 25 
5,25 
6,— 
6,50 

11,25 
8,50 

16,50 
6,75 

1150 
6 — 

18 50 
1750 
7,50 
6,50 

2,50 
7,75 
3 , -

26 50 

116/17 5 25 
120/21 45,— 
122/23 12,50 
124/25 18,— 
126/27 12.50 
132/33 42,50 1 
136/37 14,50 
138/39 1 8 , -
140/41 8,50 
142/43 18,— 
144/45 2,50 
146/47 18,— 
148/49 6 75 
150/52 7.25 
153/54 6.75 
155/56 3 . -
157/58 3.75 
159/60 6.— 
161/62 2 — 
163/64 7.25 
165/66 6.75 
167/68 7.25 
169/70 3.75 
171/72 7.25 
173/74 7.25 
175/76 7,25 
177/81 
paar 18 50 
211/26 57 50 
246/49 7 25 
246/49 
paar 14.50 1 
252/66 57.50 1 
300/02 1 0 . - 1 
318A/23 25.— 
348/51 8.50 
487/92 27.50 
495/01 5 . -
504/05 8 . -
506/10 7.25 

Van deze landen 
de met genoemde 
nrs postlns 
indien voorradig 
12 et per Y» trs 
met plakker of 
gebruikt 10 et 

Kwangodreef 195 
3564 PD Utrecht 
Tel. 030-618720 

^ ^ 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 03465-6 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam) 
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Maandblad voor Philatelie te Den Haag 
In dit maandblad zi|n - buiten verant
woordelijkheid van de redactie - de otfici-
ele mededelingen van de Nederlandse 
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Opzegging abonnement 
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jSEor 
ld van de internationale uitgevers-
'ereniging van postzegelcatalogi en 
lostzegeltijdschriften ASCA T 

In dit nummer Philatelie 
Dit nummer van 'Philatelie' staat voor een belangrijk 
deel in het teken van de internationale postzegel
tentoonstelling Fepapost94'm Den Haag. Wie wil 
weten wat er van 17 tot en met 23 oktober aanstaande 
in de residentie te beleven valt mag de elf Fepapost-
pagina's in deze editie niet overslaan 

699 tot en met 709 
Amsterdamse t.b.c.-zegels? Ja, die kennen de meeste 
verzamelaars wel. Maar de Rotterdamse eoium\en\ is 
vrijwel onbekend. Gert Holstege uit Haren ontrukt deze 
interessante zegels zonder frankeerwaarde voor u aan 
de vergetelheid 

735/736/737/738/739 
Een prachtig verzamelgebied vormen de halfrond- en 
rond-francostempels van Nederlands-lndië. In de 
nieuwe NVPH-catalogus worden indicaties gegeven 
voor de zeldzaamheid van de diverse plaatsnamen; in 
dit nummer licht drs. Edwin Voerman uitvoerig toe, 
hoe deze zeldzaamheidsnoteringen tot stand kwamen 

742 tot en met 749 

Schoon! 713 
Wie Nederland schoon wil houden 
moet er voor zorgen dat de afval
berg slinlct; de heer D. Veenstra 
laat zien hoe dat kan 

Stadspost (2) 750 
De poststaking van '83 zorgde niet 
alleen voor veel ongemak, maar 
ook voor een opleving inde 
wereld van de stadspost 

Computers 756 
De rol van de computer in de filate
lie wordt steeds belangrijker; de 
Postzegel gebruikersgroep van de 
HCC schetst de mogelijkheden 

Volledige inhoudsopgave: 
Uit de wereld van de filatelie 690/691 
Verzamelgebied Nederland 692/693 
Speciale Fepapostbijlage 699 tot en met 709 
Nederland schoon: dat doen we gewoon .713/714/715/716/717/718/719 
Bondspagina's 719/720/721 
Postwaardestukken 729/730 
Agenda van filatelistische gebeurtenissen 723/724 
Verenigingsnieuws 731/732/733/734 
De Rotterdamse t.b.c.-zegels van 1906 735/736/737/738/739 
De halfrond- en rond-francostempels van Nederlands-lndië: 
een laat vervolg 742/743/744/745/746/747/748 
Stadspost: het stiefkind van de filatelie (2) 750/751/752/753 
Filatelie en computers 756/757/758 
Postzegels voor Georges Simenon, geestelijk vader van Maigret 762 
De koers van Coerts 765/766/767 
Wij lazen voor u 768/769 
Zeestraat 82, 's-Gravenhage 771 
Nieuwe postzegelboekjes 772 
Nederlandse stempels 774 
De status van postzegels: postfris of gebruikt? 775/776/777/778 
Handboeken, studies en catalogi 779 
Automaatstroken 784/785 
Nieuwe uitgiften 786/787/788/789/790 
Thematisch panorama 792/793/794/795/796 
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BOSCH & KEUNING, Postbus 1, 3740 AA BAARN 
Bremstraat 11,3742 RD BAARN Tel. 02154-82211 

INHOUD 
Ackermann 
Alexander postzegelhandel 
Amev 
Apeldoornse Postz handel 
Auf der Heide 
Australian Stamp Bureau 
Boeier De 
Botin Stafleu van Loghum 
Booklets International 
Boomstamps 
Bouscher 
Brabantse postzegelveiling 
Bredenhof 
China Philatelie 
Collectors International 
Contakt Schept Kracht 
Davo 
DBG 
Dieten van 
Dutch Stamp 
Edelcollecties 
FEPA Post 
Finse PTT 
Franeker postzegelveilmg 
Frankpost 
Gasse La 
Globe De 
Godu Jean-Paul 
Graaff De 
H&B Philatelists 
Haarlem van 
Heuvel v d 
Hillebrand Filatelie 
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694 
754 
773 
796 
780 
678 
797 
728 
694 
685 
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806 

676/677 
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783 
698 
802 
725 
711 
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782 
728 
710 
782 
800 
805 
725 

Hoekstra 
Hoes 
Hollands Glorie 
Hollandse postzegelveilmg 
Houwer L de 
Huls 
Importa 
Inver 
Isle of Man 
Israelisch Filat agentschap 
Jaarbeurs Kon Ned 
Karamitsos 
Karssen 
Keizershof 
Kienhorst 
Leopardi 
Liechtenstein 
Limburg postzegelveilmg 
Lindner 
Lodev<i|k postzegelhandel 
Lokven van 
MPO 88 
Manuskovifski 
Mastrigt van 
Mei| vd 
Memhardt 
Meurs 
Mirko Franke 
Ned Antillen 
Ned Ver v Them Filatelie 
Nederlandsche Postzegelveilmg, de 
Nieuwelink 
Ni|S De 

770 
688 

760/761 
684 
734 
734 
791 
675 

678 781 
725 754 

782 
778 
797 
726 
764 
759 
684 
780 
800 
780 
726 
684 
798 
798 
711 
773 
755 
778 
686 
684 
674 
753 
686 

Noorse PTT 
Overijsselse postzegelhandel 
Palestina 
Parnassus postzegelhandel 
Passon 
Peters Theo 
Phila BV 
Phileurope 
Portugal 
Postbeeld 
Posthoorn De 
Poszegelhoes t 
Profil 
PTT Groenland 
P n Post 
Ouirijns postzegelhandel 
Rietdiik 
Riinmond postzegelhandel 
Ruiter De 
Sandafayre 
Schommg postzegelhandel 
Sluis Dirk 
Soeterman Corneille 
Trefpunt/den Oudsten 
Vliet van 
Volk Heiko 
Voorstraat de 
Walser 
Wien postzegelhandel 
Wiggers de Vries 
Yphilex 
Zweedse P H 
Zwitserse PTT 

679 
763 
755 
726 
694 

740/741 
807 
806 
803 
804 
753 
725 
727 
801 
689 
754 
727 
726 
754 
683 
734 
712 
779 
686 
758 
734 
780 
770 
782 
682 
780 
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Contact Schept Kracht 
Vereniging opgericht in 1926 

verzorgt landelijke rondzendingen 
voor gevorderde filatelisten 

van 

niet-thematischeverzamelgebieden 
Nederland O.G. 

binnen en buiten Europa 

CsK streeft er naar kwaliteitsbewuste ver
zamelaars en inzenders van dienst te zijn met 
gerichte zendingen. 

Contributie ƒ 10- , provisie 5% 
Voorschotten mogelijk 

Tegemoetkoming portokosten zendingen 

Personen, die lid wensen te worden, als aan
vulling op het plaatselijk of regionale ruilver-
keer kunnen een brochure aanvragen bij de 
secretaris: Mr M. Vermeer, De Ruwiellaan 7, 
1181 PS Amstelveen; 020-6415375 

Onze 166ste veiling 
zal worden geliouden 
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 DC Tilburg 
Tel. 013-421776. 
Fax 437975 

Beëdigd Makelaar 
en Taxateur 
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Uit de wereld van 
de filatelie 

ZuidAfrika: toepasselijke zegels 
op Dag van de Postzegel 
De postdienst van ZuidAfrika 
heeft op 30 september jl. vier 
postzegels ter gelegenheid van 
de Dag van de Postzegel uitge
geven. Het gaat om bijzonder 
toepasselijke zegels: het viertal 
laat een aantal postale diensten 

uit het pakket van het SuidAfri
kaanse Poskantoor z\m. Afge
beeld zijn partijenpost, zending 
met ontvangstbevestiging, aan
getekende post en verzending 
per expresse. 

MM 
MATIONAL STAMP OAV 

MMA 

< > ^  « » NATIONAL 5TMIPMY NASKMALESEËLDAG 

NATIONAL STAUPMY MAStOMALESI 

Ontwerptekeningen van de Zuidatrikaanse zegels ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel 
1994, m werke!i|kheid hebben de zegels andere waarden gekregen 50 c, 70 c, 95 c e n R I 15 

Duitse Jeugdzegels 1989 maken 
stormachtige ontwikkeling door 
In de catalogi van de laatste tijd 
wordt er op gewezen dat vooral 
'heel modern' (materiaal van na 
1980) aardig m prijs aan het stij
gen is. Een mooi voorbeeld zijn 
de Duitse Jeugdzegels van 1989, 
die de afgelopen vier jaren in de 
Michelcatalogus omhoog zijn 
geschoten. Michael Burzan van 
het Duitse blad Der Briefmarken
Spiegel brengt dat als volgt in 
beeld: 

Postprijs1989 4.55 
Michel 1990 8.50 
Michel 1991 9.50 
Michel 1992 10.00 
Michel 1993 24.00 
Michel 1994 32.00 

Volgens Burzan is de snelle stij
ging verklaarbaar; hij wijst op de 
geringe oplage  3.53 miljoen 
stuks  van de zegels, de laagste 
van de moderne Duitse gelegen
heidszegels. 

NMMNMMMMMHNMMM« MI I I I I I I I IM IHI I I I I IM 

Jeugdzegels Duitsland 1989 destijds verkocht voor nog geen vijf mark, nu genoteerd voor 32 
Michelmark 

Nieuw blad PTT: 
Collect 
Vorige maand verscheen het eer
ste nummer van Collect, een 
driemaandelijkse uitgave van 
PTT Post Filatelie in Groningen. 
Het blad besteedt aandacht aan 
recente emissies van PTT Post 
en dient daarnaast als postorder
catalogus voor Produkten van 
PPF. 
Co//ecf wordt gratis toegezonden 
aan de abonnees van PTT Post 
Filatelie; losse nummers kosten 
f2.95. 

Een bijzondere tentoonstelling: 
Birdpex 94 in Rosenheim 
Van 12 tot en met 14 augustus 
werd in de Luitpoldhalle in Ro
senheim (Duitsland) de Bird
pex 94 gehouden, een tentoon
stelling in categorie 1 waaraan 
internationaal werd deelgeno
men. Er werden op deze ten
toonstelling, die werd georgani
seerd door de thematische groep 
Ornithologie (een internationale 
club van postzegelverzamelaars 
metvogelcollecties) uitsluitend 
collecties getoond met het the
ma Vogels. De thematische 
groep Ornithologie heeft ook in 
Nederland een bloeiende afde
ling. 
Behalve een aantal Duitse collec
ties waren er inzendingen te zien 
uit Australië, België, Denemar
ken, Finland, Frankrijk, Groot
Brittannië, Luxemburg, Neder
land, NieuwZeeland, Noorwe
gen, Oostenrijk, Taiwan en Zwit
serland. 
In totaal werden er 57 verzame
lingen ingezonden, verdeeld over 
300 kaders. De jury beoordeelde 
42 inzendingen, hetgeen de vol
gende medailleverdeling ople
verde: éénmaal verzilverd brons, 
twaalfmaal zilver, zevenmaal 
groot zilver, zevenmaal verguld 
zilver, tienmaal groot verguld zil
ver en viermaal goud. De zes Ne
derlandse deelnemers behaalden 
het hieronder vermelde resul
taat. 
Er was een interessante tentoon
stellingscatalogus van 244 blad
zijden, die behalve de gebruike
lijke informatie ook artikeltjes 
bevatte van vrijwel elke inzender. 
Deze bijdragen, die duidelijk ma

ken hoe ieders collectie tot stand 
kwam, zijn geïllustreerd met ma
teriaal uit de desbetreffende col
lecties. 
Een op de vijf leden van de inter
nationale groep Ornithologie is 
Nederlander. Informatie over de 
groep wordt verstrekt door Ge
rard Kolman, Akkerslagen 45, 
5364 EG Escharen, telefoon 
0886073868. 

Bekroningen Birdpex 94 

Groot verguld zilver: D Koelewijn ('De 
Duit') en G van der Koere ('De Uil') 
Verguld zilver: J Bos ('Gevederde nachtbra' 
kers') en T Loori| ('Bedreigde vogels') 
Groot zilver: 
G Kolman ('Vogelwereld op stelten') 
Zilver: 
J van der Sanden ('Kraanvogels'). 

150 

TRISTAN ■ ™"̂^ 
: DACUNHA 

' INACCESSIBLE ISIAND 



Philatelie oktober 1994 / 691 

Kliissendorf op nationale expo Mosaphil 
Maastricht 1995 
Op vrijdag 12, zaterdag 13 en 
zondag 14 mei 1995 wordt in het 
IVIECC in Maastricht de grote na
tionale tentoonstelling Mosaphil 
Maastricht 7995gehouden. Het 
MECC is een voor dit doel uitste
kend geschikte ruimte, die zowel 
per auto als met het openbaar 
vervoer heel goed bereikbaar is. 
Ondanks het feit dat het MECC 
geen goedkoop onderkomen is, 
zal de toegang tot de tentoon
stelling gratis zijn. 
In de hallen van het MECC zullen 
behalve Nederlandse handelaren 
ook een aantal buitenlandse 
PTT's aanwezig zijn. Men streeft 
ernaar de Nederlandse, Belgi
sche en Duitse postadministra-
ties naar Maastricht te halen. 
Ook geven gespecialiseerde ver
enigingen acte de presence. 
Daarnaast zal de organiserende 
vereniging, de Philatelistenvere-
niging Zuid-Limburg, die in 1995 
haar 75-jarig bestaan viert, uiter
aard proberen zoveel mogelijk 
nieuwe leden te werven. 
Op de tentoonstelling zal een 
speciale envelop verkrijgbaar 
zijn; de daarop geplakte zegels 

kunnen met het bijzondere ten-
toonstellingsstempel worden 
ontwaard. Bovendien zal in het 
MECC een strokenautomaat van 
het fabrikaat Kiüssendorfvjor-
den opgesteld; een primeur voor 
Maastricht! 
Er wordt gewerkt aan een prach
tige tentoonstellingscatalogus, 
die onder meer artikelen zal be
vatten over de manier waarop de 
gemiddelde moderne filatelist 
met zijn hobby bezig is, over 
postgeschiedenis (met de na
druk uiteraard op Maastricht) en 
over onderwerpen van themati
sche aard. Er volgen nog nadere 
berichten over prijs en verkrijg
baarheid van deze catalogus. 
Om de gang naar Mosaphil mq 
aantrekkelijker te maken wordt 
ernaar gestreefd alle bezoekers 
van de tentoonstelling een aardig 
presentje aan te bieden. 
De belangstelling uit het buiten
land is nu al overweldigend. Dat 
komt ongetwijfeld door de ver
grote naamsbekendheid van 
Maastricht, maar zeker ook door 
de activiteiten van de Bond op 
het terrein van de internationale 

samenwerking met landen als 
België, Luxemburg en Duitsland. 
De steun die de organiserende 
vereniging krijgt van de andere 
Limburgse verenigingen is over
weldigend. /Wosap/?//wordt daar
door niet alleen een Maastrichts, 
maar ook een Limburgs festijn. 
De Gouverneur van de provincie 
zal na de opening op vrijdagmid
dag 12 mei beslist verbaasd zijn 
over wat hij zal aanschouwen. 
Aansluitend op de opening, die 
gepland staat voor vier uur 's 
middags, volgt een receptie 
waarbij het bestuur van de vere

niging Zuid-Limburg kan worden 
gelukgewenst. De expositie is 
die dag open tot tien uur's 
avonds; op de andere dagen kan 
het publiek terecht vanaf 10 uur 
's morgens. 
Aanmelding voor de tentoonstel
ling is nog mogelijk, al moet u 
dan wel héél snel zijn. Informatie 
wordt verstrekt door 
Stichting Mosaphil 1995 
Postbus 26 
6240 AA Bunde 
Meer nieuws over MosapMtreft 
u aan in komende edities van 
'Philatelie'. 

Zegel of niet 
voor Gentile? 
Filosofie Magazine van augus
tus/september jl. maakt melding 
van het feit dat er in Italië een 
nogal heftige discussie met een 
filatelistisch tintje is ontstaan. 
Het gaat om de vraag of de vijf
tigste sterfdag van de fascis
tische filosoof Giovanni Gentile 
(1875-1944) met een zegelemis
sie moet/mag worden herdacht. 
Gentile leverde als minister van 
onderwijs onder Mussolini het 
ontwerp van een onderwijsher
vorming in de geest van het fas
cisme. Deze hervorming werd in 
1923 van kracht. De filosoof 
werd aan het eind van de oorlog 
door partizanen doodgeschoten. 
Overigens is de discussie over 
de (on)wenselijkheid van een 
Gentile-zegel nogal theoretisch: 

in het Italiaanse emissiepro
gramma 1994 komt de naam 
'Gentile' namelijk niet voor. 

Giovanni Gentile, fascistisch filosoof 
wel of geen zegel' 

Besteller neemt 
de benen 
Het toonaangevende Amerikaan
se postzegelweekblad Linn's 
Stamp News meldt een stempel 
dat thematische verzamelaars zal 
aanspreken, maar dat de gemid
delde Amerikaanse besteller met 
gemengde gevoelens zal bezien. 
De tekst van dit stempel luidt 
Unable to deliver - Dog at large 
('niet in staat dit stuk te bezorgen 
- hond los') Het stempel maakt 
duidelijk dat de 'peper-spuitbus
sen' die veel Amerikaanse post
bodes bij zich dragen niet in alle 
gevallen uitkomst brengen, 

UNABLE TO 
DEUVER 

DOG AT LARGE 
INITIALS CMTE 

Ook in Groot-Brittannië is het 
probleem van te oplettende waak
honden bekend. Ook daar plaatst 
de besteller in die gevallen waarin 
een trouwe, maar bijtlustige vier
voeter de weg naar de brievenbus 
verspert een stempel op het stuk; 
dat gaat dan 'retour afzender'. 

'ie na het bekijken van zestigduizentf postzegels op Mosap/H/even genoeg heeft van filatelie 
ihoeft zich met te vervelen - daar staat de gastvrije, bruisende stad Maastricht borg voor 
oto Roman Beziak) 

GB: dure zegels in 
aantocht 
Verzamelaars van Groot-Brittan
nië gaan dure tijden tegemoet. In 
het emissieprogramma voor 
1995 heeft de Royal Mail V\\^ Pri
ority Service-zegels opgenomen 
die samen ongeveer dertien 

pond (ca. 35 gulden) zullen kos
ten. De zegels zijn bestemd voor 
stukken die met ontvangstbeves
tiging, per expresse of aangete
kend worden verzonden. De 
reeks, die in het emissie-over
zicht vermeld wordt met waar
den van 55 p., £2.70, £3.00, 
£ 3.30 en £ 3.60, staat aange
kondigd voor 28 februari 1995. 
Het worden zelfklevende zegels. 
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VeiTamelgebied 
Nederland 

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

Nederlandse Kinderpostzegels van 1994 
hebben ditmaal als thema 'Samen' 

■̂  l i 

uS^öfrrtlBp^ 
Op 9 november verschijnen weer de tra
ditionele Nederlandse Kinderpostzegels: 
drie zegels en een blokje. De zegels, die 
werden ontworpen door Margriet Hey
mans uit 'sHertogenbosch, hebben de 
waarden 70+35, 80+40 en 90+35 cent. 
Het blokje bevat twee zegels van 70, 
drie van 80 en één van 90 cent (ver
koopsprijs: f 6.95). 

Druktechnische gegevens 

Algemeen 
Velzegels en blokken zijn gedrukt op de 
Roland Favorit 362 vierkleuren offset
pers. Bij alle waarden zijn de kleuren 
zwart, magenta, geel en blauw gebruikt. 
Er zijn enkele jaren (in de periode 1991 
tot 1993) verschillende drukprocédés 
toegepast voor Kinderzegels, respectie
velijk Kinderzegelblokjes: offset voor lo
ketvellen, rasterdiepdruk voor blokjes. 
Dit jaar heeft Enschedé uitsluitend in off
set gedrukt. Desondanks zijn de zegels 
uit de blokjes te onderscheiden van die 
uit de loketvelllen; verschillen in tanding 
maken dat mogelijk (zie hierna). 
In de catalogi zullen deze verschillen tus
sen in hetzelfde procédé gedrukte, maar 
van een verschillend perforaat voorziene 
zegels tot uitdrukking (moeten) komen. 

Velzegels 

Velrandbijzonderheden 
De randverschijnselen van de Kinder
postzegels zijn als volgt. 
Telcijfers zijn gedrukt in zwart en lopen 
van 1 tot 10 (links), respectievelijk van 

lOtot l (rechts). 
Paskruizen staan bij de vellen van 
70 cent boven de zegels 5/6 van het bo
venvel (= rechtervel) en onder de zegels 
95/96 van het ondervel (= linkervel). Bij 
de vellen van 80 en 90 cent staan pas
kruizen links naast rij 5/6 van het linker
vel en rechts van het rechtervel. Bij de 
zegel van 70 cent staan ver boven ze
gels 9/10 van het rechtervel wat krabbels 
('Jos'), ten/vijl ver onder zegel 99 van het 
linkervel een verticale streep te zien is. 
Bij de zegels van 80 en 90 cent staan 
links naast rij 2 van het linkervel krabbels 
('Rob') en rechts naast rij 2 van het rech
tervel een horizontale streep. 
Bij alle waarden staat onder de zegels 
99100 een zwarte 'L' of 'R' op de vel
rand, gevolgd door vier '1'en in zwart, 
magenta, geel en blauw (van links naar 
rechts). 
Onder de zegels 91 92 is de tekst Arti
kelnummer: 100278 (zegel van 70 cent) 
te zien, gevolgd door Aanvang verkoop 9 
november 1994 onder zegels 9394. Bij 
de zegels van 80 en 90 cent zijn de arti
kelnummers respectievelijk 100279 en 
100280; het tekstelement Aanvang ver
koop is bij deze waarden wat verder 
naar rechts geplaatst. 
Op de linkervelrand van de zegel van 
70 cent staan twee zogenoemde Brun
nerbalken, waarvan de rechter in egaal 
blauw is gedrukt. Op de onderrand van 
de zegels van 80 en 90 cent is één Brun
nerbalk te zien. Op de schoongesneden 
loketvellen zullen de ßrunnerbalken niet 
meer te zien zijn. 
De (ongeperforeerde) modelvellen in 

^ l i i*n 

Haarlem zijn voor akkoord getekend op 
3 mei 1994 (70 en 80 cent), respectieve
lijk 4 mei 1994 (90 cent). De PTT order
nummers zijn 7117, 7118 en 7119. 

Rasters, tanding, papier en gom 
De kleuren zijn onder de volgende hoe
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ken gerasterd (gebruikte rastermaat 
100): blauw 10, magenta 70 en geel 85 
graden. De kleur zwart werd niet geras
terd. 
De oplagevellen hebben kamperforaat Y 
ofwel 12%:13y4(16 tanden horizontaal, 
24 tanden verticaal). Bij de zegels van 
80 en 90 cent zijn drie velranden geheel 
doorlopend geperforeerd; de onderrand 
is met doorgeperforeerd. Bij de 70 cent is 
hetzelfde het geval, zij het dat daar de 
linkervelrand niet is doorgeperforeerd. 
Het gebruikte papier is fosforescent off
setpapier van Harrison and Sons, 
HS6 1630/7%, dat aan de beeldzijde on-

Margriet-actie levert 
curieus 'stempel' op 
In nauwe samenwerking met PTT Post 
Filatelie heeft Margriet, familieblad van 
Geïllustreerde Pers bv in Amsterdam, 
twee bladzijden gewijd aan de Vuurto
ren-wandeltochten op de Waddeneilan
den Ameland, Vlieland en Terschelling. 
De lezers van Margriet nummer 37 (9/16 
september 1994) werden daarbij verrast: 
in een bijgesloten postzegelzakje kregen 
ze de drie Vuurtorenzegels (emissieda
tum: 13 september) gepresenteerd. 
Met deze actie worden de lezers geat
tendeerd op de verschijning van de ze
gels. Wie meer wil weten over het verza
melen van postzegels wordt door Mar
griet verwezen naar het telefoonnummer 
i/an PTT Post Filatelie Verzamelservice 
(050-861234) en het begeleidend ver
haal van Walty Dudok van Heel is be
stemd voor de wandellustigen. 
Dm f 2.40 aan frankeergeldige postze
gels toe te voegen aan een Margriet die 
slechts f 2.75 kost was kennelijk wat al te 
'oyaal en het handmatig of machinaal 
vernietigen' van ruim de 500.000 series 
:ou de actie ook onrendabel hebben ge
naakt. Daarom werd gekozen voor de 
echnisch gezien meest eenvoudige op-
ossing: het laten cfru/c/ce/i van de 'stem-
)els', meteen na de vervaardiging van 
Je zegels-zelf bij postzegeldrukker Joh. 
Enschedé en Zonen in Haarlem. Zo'n 
5.000 vel van de vuurtorenzegels kregen 
sen extra drukgang: daarvoor werd een 
:warte offsetplaat gebruikt die een pseu-
Jo 'stempel' Amsterdam 99 produceer-
ie, met als datum en tijd 13.IX.94.-9. 
Een geoefend oog ziet onmiddelijk dat 

der ultraviolet licht wit oplicht en nalicht 
(fosforesceert) en dat aan de gomzijde 
wit oplicht maar niet nalicht (fluores
ceert). 
De papierrichting is T (70 cent), respec
tievelijk <-> (80 en 90 cent). 
Het papierdoorzicht is lllp met glansdia-
gonalen -60/40. De gom is door Joh. En
schedé aangebracht: D2b. 

Blokken 

Veiindeling en velrandbijzonderheden 
De blokjes zijn gedrukt in drukvellen van 
vijfmaal vier blokken (vier rijen van vijf 

het niet om een 'normaal' stempel gaat. 
Op een modern postkantoor in Leiden 
vroeg een klant behalve om de nieuwe 
vuurtorenzegels postfris ook om een af
gestempelde serie. Op mijn opmerking 
dat hij toch ook een in dezelfde 'winkel' 
aanwezige Margriet kou kopen zei hij on
middellijk dat hem dat al bekend was 
maar dat hij gebruikt wou hebben en 
geen gedrukte stempels bliefde. 
De abonnees hadden Margriet a\ voor 
het weekeinde in huis, met andere woor
den: al enkele dagen vóór de dag van 
uitgifte! Ook in de kiosken lag Margriet er 
al vóór dinsdag! 
In ditzelfde nummer van 'Philatelie' staat 
- toevalligerwijs - een artkel van mijn 
hand, gewijd aan pseudo-'gebruikte' ze-

blokken naast elkaar). Het in Haarlem 
aanwezige modelvel werd op 26 april 
1994 voor akkoord getekend; het is on
geperforeerd. Op de zijranden tussen de 
blokken staan snijlijnen, en in de vier 
hoeken zien we twee haaks op elkaar 
staande snijlijnen. Paskruizen staan bo
ven blok 5 en onder blok 20. Er is links 
één Brunner-ba\k zichtbaar. Er staan 
krabbels ver boven blok 5 ('Jos', later 
ook 'Rob') en er is een verticale lijn te 
zien ver onder blok 20. 

Tanding, papier en gom 
De blokken hebben kamperforaat G of
wel 12%:14 (16 tanden horizontaal, 25 
tanden verticaal). Twee randen zijn ge
heel doorlopend geperforeerd, de linker
en rechtervelrand zijn niet doorgeperfo
reerd. 
Het gebruikte papier is fosforescent off
setpapier van Harrison and Sons, 
HS6 1630/7%, dat aan de beeldzijde on
der ultraviolet licht wit oplicht en nalicht 
(fosforesceert) en dat aan de gomzijde 
wit oplicht maar niet nalicht (fluores
ceert). De papierrichting is T. Het papier-
doorzicht is lllp met glansdiagonalen -
60/40. De gom is door Joh. Enschedé 
aangebracht: D2b. 

w^^vrmmr^mmnmmmm^rmmm 

Vier zegels met het juiste 'stempel'-fragment zorgen 
vooreen leesbare tekst Amsterdam / 13 IX 94-09 / 99 

gels. Daarin komt het bestaan van 'sur
rogaat-zegels' aan de orde en ook of (en 
zo ja in welke mate) deze drukwerkjes 
een plaats verdienen in de filatelie. 
Overigens kreeg ik heel recent ook één-
kleurige zegels in handen van Nicaragua 
en Guinee-Bissau, waarbij het 'stempel' 
onderde gekleurde tekening liep. Met 
andere woorden: het 'stempel' werd ge
drukt op blanco papier en daarna werd 
de postzegeltekening er overheen ge
drukt. Beide kleuren werden in offsetdruk 
aangebracht door de Staatsdrukkerij in 
Habana op Cuba! 

http://13.IX.94.-9
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P O S T Z E G E L V E I L I N G wr P A S S O N AA 

In onze veiling d.d. 26 november 1994 te Westervoort 
komen o.a. onder de hamer: 

Grat is ve i l i ng -
k a t a l o g u s 
o p aanv raag : 

Rode Kruis Poatxegals IBST 

60 c Ovarige drukwerken 
toten nel20gram 

neijeriand nederi^nd nede^'i^ncl nedefieni^ 

^r>i'artinlirnr< 1 9 4 / , g e d u r ^ e de 
uVen, waarop het kantoor vt )r hei 
publiek is opangesield, de voor hem ƒ 
haar beatefnde'Sjpïike)»- ten post-
k a n t o r k i e ^ , , - ' ^ ^^9-*ft^ 
na aankomst van elke post af te 
halen cf ie doen afhalen. 

DEZE «ftAFIT fS SLECHTE GELDIG INOIEN HET 
VERSCHULDiGOE RECHT DOOR ^ 
EEN OF MEER FRANKEEnZEGEL[S) OP OE 

KAART 13 VERANTWOORD 

085-210013 Postbus 30295 6803 AG Arnhem faxnr.: 085-214110 

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

DE BRABANTSE 
POSTZEGEL- EN MUNTENVEILING 

houdt op 26 november 1994 
haar 70®veiling 

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

Vraag onze gratis catalogus 
aan. 

in l icht ingen: 

P. H. J. C. Kokx-Jansen 
Nie. Sichmansstraat 9 
5521 TJ Eersel (bij Eindhoven) 
Tel. 04970-12057 

Onze veilingen vinden plaats in 
Uitgaanscentrum "de Tongelreep", 
Anton Coolenlaan 1 te Eindhoven. 

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

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

WEST-EUROPA 
POSTFRIS 

GRATIS PRIJSLIJSTEN 
TEVENS AANBIEDINGEN VAN EANDEN-

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

EN VER. EUROPA. 

POSTZEGKI.HANDEL A L E X A N D K R CV. 
\ RKDEM. DE \'RIKSS IR VAT 96 -3067 ZE ROTI ERD4M 

TEE. 010 - 4203044 - F \X 010 - 4.%7104 
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Kunstwerke 
o* 

Schweizer Briefmarken 
geniessen Weltruf! Entworfen von namhaften Künstlern unse- / 
res Landes, ausgewählt durch eine strenge Jury, in auf- / 
wendigen Druckverfahren hergestellt, sind unsere Brief mar- / c^^ 
ken eigentliche Kunstwerke im Kleinformat. Dabei wird /_^ß 
die «Sammlung Schweiz» mit ihren vielfältigen Themen 
und Motiven jedes Jahr schöner, farbenfroher un 
umfangreicher. Ein verlockendes Hobby auch für 
Siel Die Schweizer Post macht es Ihnen leicht, 
ein Kunstsammler zu sein. 

t̂ 

/ . 
4f / 

/ 

DIE POST n> 
Philatelie / 

„ K < ^ 
<iJ-

##1^^ ^ 
'̂*. A" J. P ̂̂ / .̂<~^ 

'o^ 



Neem een abonnement o[ 
- nu krijgt u een extra moi 

6,SM al.,r 5:00 KULTURUTBYTE 

m 
Lantdjur ^ 

K U N G L IG A/ i rV -
FAM 1 LJ EN - ^ - U - " 
4 ST. F R I M A R K E N ■ TRIMARKÉTS DAG 1993 

"^ier zeit u enige 
vroegere Zweedse 
postzegeiboekjes. 



Zweedse postzegelboekies 
B premie! 'I'm 

De Zweedse postzegelboekjes horen tot de meest inter

essante ter wereld en zijn meer en meer naagevraagd als 

verzamelobjekten. Veelal dankzij de rijke veelvoud, 

met variërende motieven en verschillende formaten, 

die het verzamelen extra spannend maakt. Maar min

stens zo belangrijk is de hoge kunstzinnige en techni

sche kwaliteit. Alle Zweedse postzegels worden 

gedrukt in staaldruk of in de combinatie staaldruk/off

set. Ondanks het kleine formaat zijn de postzegelboe

kjes van Zweden werkelijk groot als kunstwerken. 

N u kunt u zich makkelijk en comfortabel van alle 

nieuwe Zweedse postzegelboekjes verzekeren door een 

boekjesabonnement te nemen. Stuur uw bestelling 

zodat wij het niet later dan de 31 oktober hebben, dan 

krijgt u een waardevolle premie gratis: 1 album met 5 

bladzijden voor uw boekjes en ook nog het boekje met 

de Zweedse EUROPApostzegels van dit jaar. Het boek

jesabonnement kost ongeveer SEK 350: voor een jaar 

en de premie heeft een waarde van SEK 87:50. Vul de 

bestelbon in en post het reeds vandaag! 

De premie includeert 
een postzegelalbum 
met 5 bladzijden en 
het boekje met de 
Zweedse EUROPA

postzegels van 1994. 

"«V 

 ^ 
£^;•■•.. "o. 
^o^^:r'Ag, 

Knip hier of 
kopieer! 

I 

Ja, ik bestel: 
boekjesabonnement(en) ä SEK 350:, circa prijs voor een jaar 

uitgaven van Zweedse postzegelboekjes.Ik krijg mijn postzegelboekjes 
in aansluiting op de dagen van uitgave. 

Wijze van betaling 
1. Betaal makkelijk aan Sweden Post Stamps postgirorekening 

nr. 5486502 in Amsterdam 

2. Betaling met Creditcard. CU Visa EU MasterCard 

Creditcard nummer: Geldig tot 

°4 
''Ve, 

^^e^r^. '^^é. 
*% 

SWEDEN POST STAMPS, 
Klantenservice en Distributie 
S981 84 Kiruna Zweden 
Tel+ 46 8 781 49 36 
Fax+ 46 8 980 814 90 

CO Totaal SEK 
Handtekening 
Naam in blokletters 
Adres/Postadres/Land 

Datum. 
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F E P A 
P O S T 17 t/m 

oktobe 

Internationale 
Gratis postzegel 

tentoonstelling 
Dagelijks van lo.oo tot 17.30 u [17 oktober van 14.00 tot 17.30 u] 

\Sf 
^^MPW^^^jjIiMip ^ra^wXT^ 

mm 
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17 tot en met 23 oktober: Fepapost 94 
in het Congresgebouw in Den Haag 

Het Nederlands Congresgebouw zal midden oktober het filatelistisch centrum van Nederland zijn 

Van 17 tot en met 23 oktober 1994 wordt in het Nederlands 
Congresgebouw in Den Haag de internationale postzegel
tentoonstelling Fepapost 94 gehouden. Voor deelname 
hebben zich inzenders aangemeld uit 26 van de 30 landen 
die aangesloten zijn bij de Federation of European Philate
lic Associations (FEPA). 

Slechts vijftien procent van de 
inzendingen komt van Neder
landse verzamelaars. Voor de 
inzenders in de filatelistische 
wedstrijdklasse zijn 2.500 ka
ders beschikbaar. Maar liefst 
44 procent van de inzenders 
leemt voor het eerst deel, het 
loogste percentage dat ooit bij 
3en internationale postzegel-
:entoonstelling is geregistreerd. 

jratis toegang 
'̂TT Post heeft in februari ter 

gelegenheid van Fepapost 94 
sen serie van drie postzegels 
jitgegeven met afbeeldingen 
/an in Nederland bescherm
de of bedreigde vogels. Op 
ie openingsdag van de ten-
oonstelling verschijnt ook 
log een velletje, waarin de-
:elfde drie postzegels zijn op-
lenomen. Het overgrote deel 
'an de opbrengst uit de bij

slag op de postzegels wordt 
gebruikt om de tentoonstel
ling te financieren. Daardoor 
kan Fepapost 94 gratis toe
gankelijk zijn voor het publiek. 

Vrouw en jeugd 
De organiserende Stichting 
Filatelie - het samenwer
kingsverband van georgani
seerde verzamelaars en post
zegelhandelaren in Neder
land - streeft ernaar de ten
toonstelling door een groot 
aantal nevenattracties een 
postzegelfestijn voor het hele 
gezin te maken. Er komen 
speciale accenten te liggen 
op het verzamelen van post
zegels door vrouwen en op 
activiteiten voor de jeugd. 
Om het bekijken van de inge
zonden verzamelingen ook 
voor niet-experts aantrekkelijk 
te maken en ervoor te zorgen 

dat zij geen interessante bij
zonderheden missen, zullen 
'explicateurs' aanwezig zijn 
om uitleg te geven. Dit is nog 
niet eerder op een internatio
nale postzegeltentoonstelling 
gebeurd. 
In de wedstrijdklasse zullen 
behalve inzendingen op het 
gebied van de traditionele fila
telie ook verzamelingen te 
zien Zijn over postgeschiede-
nis, postwaardestukken, the
matische filatelie, luchtpost 
(inclusief astrofilatelie), 
maximafilie, en ga zo maar 
door. Postzegelhandelaren uit 
vele landen (ca. honderd 
stands) nemen deel, alsmede 
de Nederlandse PTT Post en 
vijftien a zestien buitenlandse 
postadministraties. 

Eresalon 
In de 'eresalon' wordt een 
aantal bijzondere collecties 
geëxposeerd. Daartoe beho
ren verzamelingen veldpost in 
verband met de herdenking 
van de Slag om Arnhem vijftig 
jaar geleden. Verder een bij
zondere verzameling molens 

op postzegels en topcollec
ties Nederland en overzeese 
gebiedsdelen. Het Neder
landse PTT Museum zal ma
teriaal tentoonstellen over de 
architect en (postzegel)ont-
werper K.P.C, de Bazel. 

Wereldtentoonstelling 
Nederland heeft bij de we
reldorganisatie FIP een optie 
genomen op het houden van 
een wereldtentoonstelling in 
2002, het jaar waarin de Ne
derlandse postzegel 150 jaar 
bestaat. De Stichting Filatelie 
besloot dit jaar Fepapost 94 
te organiseren, omdat anders 
de periode tussen de succes
volle tentoonstellingen Fila-
cento in 1984 en Filacept in 
1988 (circa 100.000 bezoe
kers in zes dagen) en de we
reldtentoonstelling in 2002 
wel erg groot zou zijn. 

FEPAPOST - 1 7 tot en met 23 oktober 1994 - DEN HAAG 
FEPAPOST 

INFORMATIE 
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Eresalon op Fepapost 94: 
het neusje van de zalm 

De trouw van Van Oldebarneveldt 
en andere unieke brieven 

Behalve de vele Inzendin
gen in de concurrentieklas
se Is op Fepapost een aan
tal bijzondere collecties 
aanwezig. Deze verzamelin
gen worden buiten mede
dinging in de zogenoemde 
Eresalon tentoongesteld. 

Zo zijn er heel bijzondere 
brieven uit het persoonlijk ar
chief van koningin Beatrix. In 
de La Bourgognezaal staan 
nog meer bezienswaardighe
den, die met recht het neusje 
van de zalm kunnen worden 
genoemd. Pieter van de Loo 
laat zijn collectie over de be
ginjaren van de Nederlandse 
briefkaart zien, Leo Grandel 
toont briefkaarten van Oranje
Vrijstaat en Wim Bosman 
heeft zich bezig gehouden 
met 'molinologie' (over mo
lens en malen). 
Uniek is de verzameling Ne

derlandse militaire stempels 
uit Kamp bij Zeist en Kamp bij 
Millingen van rond het jaar 
1852. Deze verzameling is 
van de heer Driekurs uit Aus
tralië. Het zijn de enig beken
de exemplaren. De heer Erf
mann laat in de Eresalon zijn 
collectie 'Suriname' zien. Dr. 
A. Louis uit Duitsland heeft 
zijn verzameling 'Nederland 
1864' beschikbaar gesteld. 
Jhr. De Beaufort van Leusden 
uit Zwitserland zal zijn pionier
collectie oudNederland in de 
Eresalon opstellen. Het PTT 
Museum laat de jubileumze
gels uit 1913 en 1920 van de 
architect en postzegelontwer
per K.P.C, de Bazel zien. On
der het pseudoniem 'Martini' 
bedoeld is niet de drank maar 
de Groningse toren! wordt 
een collectie Nederland en 
Overzee getoond. De moeite 
van een bezoek waard! 
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Twee van de zestien bijzondere brieven 
die koningin Beatrix voor Fepapost in 
bruikleen gaf; hierboven een bnef van 
Van Oldenbarneveldt, rechts een brief 
van Rembrandt Harmensz van Rijn 

Koningin Beatrix heeft voor 
de Eresalon op Fepapost 
unieke stukken uit haar ar
chief beschikbaar gesteld. 
Maar liefst zestien brieven uit 
de verzameling van het Ko
ninklijk Huis uit de jaren 1574 
tot 1898 heeft zij voor de duur 
van de tentoonstelling uit 
handen gegeven. Alle brieven 
zijn geschreven door of ge
richt aan het Koninklijk Huis 
of hebben daar rechtstreeks 
mee te maken. 
Zo kreeg koningin Wilhelmina 
kort voordat zij de troon be
steeg een kort maar hartelijk 
briefje van koningin Victoria 
van GrootBrittannië. Geen 
loze woorden, want wat Wil
helmina in 1898 ondervond, 
had ook Victoria beleefd: ook 
zij was pas achttien jaar toen 
ze tot koningin werd gekroond. 
De Koningin is in het bezit 
van nog meer bijzondere brie
ven. Eén daarvan is afkom
stig van schilder Rembrandt 
van Rijn. Hij maakte in 1639 
melding van de voltooiing van 
twee forse werken. En wel 
met 'groeten luste ende ge
neegenheijt', zoals hij op 12 
januari 1639 schreef aan 
Constantijn Huygens, per

soonlijk secretaris van Frede
rik Hendrik. Wel had de op
dracht nogal wat tijd in beslag 
genomen, maar dat kwam 
door de 'beweechgelickheijt' 
die hij in de afbeeldingen wil
de vastleggen. 
Heel anders van toon en in
houd is de brief die Johan van 
Oldenbarneveldt schreef op 9 
september 1618 in 'die camer 
der drouffheyt', de gevange
nis waar hij werd vastgehou
den. Maurits en Van Olden
barneveldt stonden meer dan 
eens tegenover elkaar, vooral 
toen in 1608 Van Oldenbar
neveldt ging onderhandelen 
met de Spaanse vijand. Met 
succes: in 1609 werd er een 
Twaalfjarig Bestand gesloten. 
Het heeft Van Oldenbarne
veldt niet echt verder gehol
pen: in 1618 werd de staats
man na allerlei conflicten op 
zeventigjarige leeftijd achter 
de tralies gezet. Hij was ver
bijsterd, maar bleef trouw en 
schreef brieven aan zowel 
Maurits als diens neef Willem 
Lodewijk om zich beschikbaar 
te stellen zoals hij zijn hele le
ven al had gedaan voor 'de 
cleyne reste mijns levens'. 
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Opera-veiTamelaar Gees Beerse: 
'Er zit muziek in postzegels' 
Het onderwerp van de collectie van operaliefhebber Cees 
Beerse uit Breezand laat zich gemakkelijk raden. Het vroe
gere hoofd van de administratie van een regionale gezins
verzorgingsinstelling in Alkmaar is het prototype van de 
postzegelverzamelaar die zijn hobby baseert op een bijna 
overmaat van nog dagelijks groeiende kennis over een be
paald onderwerp. 

Cees Beerse ' soms heb ik een echte filatelisten-mazzel ..' 

postbrieven en briefkaarten is 
alweer vol.' 

Mazzel 
Over nieuwe aanvoer heeft 
Cees Beerse allerminst te 
klagen. Zo heeft hij zijn vroe
gere Alkmaarse kantoor, 
waar elke maand zo'n 1000 
tot 1500 be-postzegel-de 
brieven ontvangen worden, 
bezworen nooit een brief met 

postzegel in de prullenbak te 
gooien. 'Elke maand weer 
wordt mij de maandoogst toe
gespeeld. Dat zijn natuurlijk 
met altijd muziekpostzegels, 
maar dat geeft niets - dan 
heb ik weer wat te ruilen. En 
soms heb ik een echte 'filate-
listenmazzel'. Dan blijkt datje 
het 'onbestaanbare' hebt ge
vonden en dat geeft een ech
te kick!' 

Het boekenbezit van Cees 
Beerse alleen al over muziek 
mag met recht de naam bibli
otheek hebben. Met zijn sinds 
1987 opgezette thematische 
verzameling De opera van 
Mozart tot Verdi heeft hij al 
verscheidene bekroningen 
veroverd. Op Fepapost94 is 
deze verzameling ook te zien. 

Shakespeare 
'Nog niemand anders in het 
wereldje van de themaverza
melaars had voor 'opera' ge
kozen,' zo motiveert Beerse 
zijn keuze. 'Maar een belang
rijker motief was de breed
heid van het onden/verp. Er 
komt zo ontzettend veel bij 
kijken en er zijn zoveel men-

'er auto 
Vanuit Amsterdam/Leiden 
^4/A44: Rijksstraatweg door 
A/assenaar - vóór de (witte) 
Drug Landscheidingsweg 
echtsaf en via Zijdeweg 
.andscheidingsweg oprijden 
- deze tot het eind afrijden en 
)ij de Alexanderkazerne de 
Dude Waalsdorperweg vol-
jen. Hierna steeds rechtdoor 
- Waalsdorperweg, Huber-
us-viaduct, Prof. B.M. Tel
lersweg en Johan de Witt-
ïan. 

^anuit Utrecht/Amsterdam 
U2/E8/E10: Utrechtsebaan 
3t het einde, dan linksaf 
[uid-Hollandlaan, bij stoplich-
3n rechtsaf Koningskade -

sen van eindeloos veel 'disci
plines' bij betrokken voordat 
een opera zijn rol in het mu
ziekleven kan spelen. Het is 
zelfs zo dat het onderwerp mij 
na verloop van tijd alweer té 
breed is geworden. Ik heb er 
al twintig postzegelalbums 
mee gevuld. Zo ben ik ertoe 
gekomen mij te beperken: ik 
concentreer me nu op de stu
die van teksten van Shake
speare die ooit op muziek zijn 
gezet. Het gaat om ik weet 
niet hoeveel verschillende 
soorten uitvoeringen: in con
cert- en toneelzaal, maar ook 
in de film. Ik heb daarover al 
twaalf A4'tjes op de computer 
staan. M'n eerste album met 
postzegels, stempels, lucht-

Raamweg - na viaduct on
middellijk rechtsaf met bocht 
Hubertus-viaduct oprijden en 
voorts Prof. B.M. Teldersweg 
en Johan de Wittlaan. 

Vanuit Rotterdam 
E10/A4: bij verkeersplein 
Ypenburg de A4 nemen (rich
ting Amsterdam) en bij ver
keersplein Leidschendam via 
Utrechtsebaan Den Haag in
rijden - voorts zoals hierbo
ven aangegeven. 

Per openbaar vervoer 
Vanaf Centraal Station (CS) 
tramlijn 7 tot halte Johan de 
Wittlaan. Vanaf Station Hol
lands Spoor (HS) tramlijn 8 
tot halte Congresgebouw. 

Parkeergelegenheid 
Het Nederlands Congresge
bouw beschikt over een eigen 
parkeergarage met in totaal 
achthonderd parkeerplaat
sen. 

Dichtstbijzijnde hotels 
HoteiBelAir 
(op circa 100 meter) 
Johan de Wittlaan 30 
Tel. (070) 350 20 21 
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Promenade Hotel 
(op circa 200 meter) 
Van Stolkweg/hk. Teldersweg 
Tel. (070) 352 51 61 
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Authentieke lithosteen en 
brieven in stand Enschedé 
'Handel en verzamelaar vinden 
afwijkingen heerlijk, maar onze 
taak is ze juist te voorkomen.' 
Als J.W. Enschedé, directeur 
van de Stichting Museum En
schedé, aan het woord is over 
'zijn' bedrijf, raakt hij niet gauw 
uitverteld. Enschedé heeft ook 
een stand op Fepapost; een 
deel daarvan is gereserveerd 
voor het museum. Daarin zijn 
onder andere twee authentieke 
brieven uit de vorige eeuw te 
bewonderen waarin het staats
bedrijf PTT de drukkerij bena
derde om te praten over een 
mogelijke samenwerking. 

Zoals bekend werd de eerste 
Nederlandse emissie in 1852 
in Utrecht bij de Munt gedrukt. 
De geëxposeerde brieven van 
het museum dateren dan ook 
van na die tijd, te weten 15 
december 1866 en 18 decem
ber 1866. Na bijna 130 jaar le
vert Enschedé nog steeds 
aan de PTT. 'Ons bedrijf 
steunt op twee pijlers,' licht 
Enschedé toe. 'Een constante 
kwaliteit en een stevige bevei
liging. Een Beatrix van vijfjaar 
geleden moet er precies het
zelfde uitzien als een Beatrix 
nu. En het spreekt vanzelf dat 

De vier Surinaamse kinderpostzegels 
van 1936, hel ontwerp is van Aart van 
Dobbenburgh 

onze drukkerij aan strenge ei
sen moet voldoen als het om 

beveiligen gaat.' 
Een andere bezienswaardig
heid is een lithosteen van 
Aart van Dobbenburgh. Deze 
Nederlandse lithograaf, hout
snijder en schilder, ontwierp 
de steen voor de Surinaamse 
kinderzegels van 1936. De 
zegels werden uiteindelijk in 
rotogravure (rasterdiepdruk) 
gedrukt. De zegels, die een 
waarde hebben van 2+1, 
3+1 y2, 5+2̂ /2 en 10+5 cent, 
werden uitgegeven op 14 de
cember 1936, met een toe
slag ten bate van het Suri
naamse Steuncomité en de 
Vereniging Het Groene Kruis 
in Suriname. 

Bruisend PTT IViuseum: gratis 
vervoer en gratis toegang 
Het Nederlandse PTT Mu
seum laat zich niet onbetuigd 
tijdens Fepapost 94. Het mu
seum aan de Zeestraat is tij
dens de tentoonstelling gratis 
toegankelijk. 
In het museum zijn behalve 
de vaste collectie ook nog 
twee bijzondere tentoonstel
lingen te zien. Verder organi
seert het PTT Museum in het 
Congresgebouw een cyclus 
van vier lezingen door con
servatoren van postmusea in 
België, Duitsland en Frankrijk. 
Daarnaast is er een presenta
tie van het museum in de ont
vangsthal waar panelen met 
foto's zijn te zien die een bre
der gebied beslaan dan post
zegels alleen. Een speciale 
museumkrant met een oplage 
van 15.000 stuks zet alle za
ken nog eens op een rij. 

Gratis buspendel 
Om een bezoek aan het PTT 
Museum tijdens Fepapost ge-
makkelijk te maken rijdt er da
gelijks geregeld een bus tus
sen het museum in de Zee
straat en het Congresge
bouw. Dertig minuten na elk 
uur vanaf 10.30 uur tot 16.30 
uur vertrekt een bus van het 
Congresgebouw naar het 
PTT Museum. Deze HTM-
bus, die dukJelijk als Fepa-
post-bus' herkenbaar is, 
wordt speciaal voor de be
zoekers van de tentoonstel
ling ingezet. Uiteraard wordt u 

EXTRA! 
FEPAPOST] 

INFORMAm 

van de Zeestraat ook weer te-
ruggereden naar het Con
gresgebouw. De reisduur is 
ongeveer tien minuten. 

Verborgen collectie 
Het PTT Museum breidt uit 
met een nieuwe expositie
ruimte in een belendend histo-
hsch pand uit 1916: de voor
malige theosofentempel van 
architect K.P.C, de Bazel. De 
eerste expositie die hier te 
zien is heeft als titel Verbor
gen collectie. Voor het eerst in 
het bestaan van KPN wordt 
een selectie uit de kunstcol
lectie van de 'Koninklijke' ge
toond. De KPN-kunstcollectie 
is niet openbaar, maar is on
dergebracht in de gebouwen 
van de onderneming; alleen 
medewerkers en relaties van 
KPN kunnen er dus normaal 
gesproken kennis van nemen. 
Het PTT Museum zorgt er 
dus voor dat buitenstaanders 
nu ook eens kunnen zien wat 
KPN aan kunst in huis heeft. 
Er is werk te zien van Neder
landse en buitenlandse kun
stenaars. Het gaat vooral om 
ruimtelijke sculpturen. Bij de 
tentoonstelling hoort een ca
talogus met kleurenafbeeldin
gen die een inleiding tot de 
collectie bevat. 

Over kunst en vliegen 
De tweede tentoonstelling 
heet Over kunst en vliegen 
met als ondertitel 'Nederland
se postzegelontwerpen 1993-
(juli) 1994'. Veel postzegels 
uit deze periode kunnen on
der deze titel geplaatst wor
den, zoals de zegels met af
beeldingen van vlinders, vo
gels, een witte vlieg en een 

sluipwesp en de serie over de 
Nederlandse luchtvaart. Over 
'kunst' gaat het bij de postze
gels gewijd aan de schilder 
Mondriaan en de Europapost
zegels van 1993 met het the
ma 'hedendaagse kunst'. 

Lezingen 
In het Congresgebouw wordt 
tijdens Fepapost een cyclus 
van vier lezingen gegeven. 
Conservatoren van de post
musea van grote Europese 
steden vertellen over het ten
toonstellen van postzegels en 
alles wat daarbij komt, de ge
schiedenis van filatelistische 
verzamelingen en de wijze 
waarop collecties beschik
baar kunnen worden gesteld. 
Elke lezing duurt een half uur 
en wordt ondersteund door 
dia's video- en/of filmmateri
aal. De lezingen worden ge
houden in Commissiekamer 9. 

Programma van de cyclus: 
dinsdag 18 oktober, 16 uur: 
Lezing van dr. Joachim Kund
ler, conservator postmuseum 
Berlijn, over de geschiedenis 
van de filatelistische verza
melingen van het postmu
seum te Berlijn (voormalig 
Rijkspostmuseum Berlijn). 
Lezing in de Duitse taal, En
gelse samenvatting op papier. 

woensdag 19 oktober, 16 uur: 
Lezing van Pascal Rabier, 
conservator postmuseum Pa
rijs, over de contacten die het 
Parijse postmuseum heeft 
met filatelistische onderzoe
kers. De heer Rabier be
spreekt ook de mogelijkheden 
tot het samenstellen van een 
meertalige catalogus waarin 
de collecties van de verschil
lende postmusea (respectie
velijk de belangrijkste onder
delen daarvan) worden be
schreven. 

Lezing in de Franse taal, Ne
derlandse simultaanvertaling 

donderdag 20 oktober, 14 uur: 
Lezing van Hagen Hahn, con
servator postmuseum Frank
furt, over methoden om post
zegels in musea en op expo
sities ten toon te stellen. 
Lezing in de Duitse taal. 

donderdag 20 oktober, 16 uur: 
Lezing van Georges Vangoid-
senhoven, conservator post
museum Brussel, over het 
conserveren en restaureren 
van postzegels, alsmede over 
verlichtingstechnieken die 
kunnen worden toegepast bij 
tentoongestelde zegels. 
Lezing in de Nederlandse taal. 

Bezoeictijden PTT 
IViuseum 
Tijdens Fepapost is het PTT 
Museum gratis toegankelijk, 
dagelijks van 9.30 tot 17 uur. 
Bovendien rijdt er geregeld 
een bus van het Congresge
bouw naar het museum aan 
de Zeestraat (en omgekeerd 
natuurlijk). Op Fepapost is 
een informatiestand van het 
museum aanwezig. 

Wanneer is 
Fepapostopen? 
Op maandag 17 oktober - de 
openingsdag - is Fepa
post 94 voor het publiek geo 
pend van 14 tot 17.30 uur. 
Alle andere dagen is de ten
toonstelling open van 10 tot 
17.30 uur. Alleen op de laat
ste dag (23 oktober) sluiten 
de deuren van het Neder
lands Congresgebouw in Derp 
Haag om 17 uur. 
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Auto-veiTamelaar Pirn van den Bold: 
'De auto is alomtegenwoordig' 
Hij is de tevreden gebruiker van een Suzuki Alto, maar zijn 
bezit omvat bijna alle merken en typen auto's die deze 
eeuw van de automobiel heeft voortgebracht. Een bezit in 
postzegels, briefkaarten en stempels. Drs. W.E.J. ('Pim') 
van den Bold, beleidsadviseur onderwijs aan de land
bouwuniversiteit Wageningen, heeft niet minder dan 128 
albumbladen met postzegels over het onderwerp 'auto'. 

Van den Bolds collectie heet 
Mag ik mij voorstelien? Mijn 
naam is Auto. Een doon/vaak-
te nacht in een Kopenhaags 
hotel (tijdens Hafnia 87) lever
de hem het idee op, zijn on-
denwerp te personificeren. 
Een benadering die vruchten 
afwierp, want hij won gouden 
medailles op tentoonstellin
gen in Engeland, Nieuw-Zee
land, Japan, Italië en Polen. 
Pim van den Bold zou zeker 
meegedaan hebben aan Fe-
papost 94, 'ware het niet dat 
ik lid ben van één van de 
werkgroepen; dan mag je in 
de competitie niet meedoen'. 

Zomaar een naam? 
De collectie wordt In het En
gels gepresenteerd. Wtiat's in 
a name?\s één hoofdstukje 
ervan. Elke merknaam heeft 
zijn eigen geschiedenis; vaak 
is die ontleend aan een voor-
of achternaam In de familie- of 
kennissenkring van de uitvin
der of fabrikant. 'Mercedes' is 
daarvan een bekend voor

beeld. Auto's krijgen vaak bij
namen. Heel bekend is 'lelijke 
eend' voor de Citroen Deux 
Clieveauxen vroeger 'Duitse 
kindenwagen' voor de DKW. 
Een firmant van de Duitse 
Horch-automobielen begon 
na een ruzie voor zichzelf en 
moest een naam vinden. Zijn 
gymnasiaal onderlegde zoon
tje wist dat Horch de gebie
dende wijs is van een werk
woord dat 'luisteren' betekent. 
De Latijnse vertaling van 
'Luister!' is Audi- vandaar. 

Net als de mens 
In een ander hoofdstuk. My 
body, presenteert een keur 
van postzegelauto's zich op 
menselijke wijze. Het skelet is 
het chassis, de spieren zijn de 
overbrenging, het hart is de 
motor, de hersenen zijn het 
computersysteem, de zenu
wen de elektronica, de inge
wanden het interieur, de huid 
de carrosserie en de voortbe
wegingsledematen de wielen. 
Koetsen, vliegtuigen, motor-

Pim van den Bold ' ook de auto gaat vroeg of laat dood 

fietsen en zelfs de gewone 
fiets hebben allemaal In het 
uiterlijk of inwendige van be
paalde autotypen hun sporen 
getrokken. Pim van den Bold: 
'In mijn collectie figureert een 
antieke Franse automobiel, de 
Delaunay Belleville, die een 
motorkap heeft in de vorm 
van een stoomketel.' 
Van den Bold trok de vergelij
king met de mens ook door 
naar de 'familie van de auto'. 
'Je hebt grote familieleden: 
de bussen. De Dinky Toy-
achtigen zijn de kleintjes. De 
sterke zijn de vrachtauto's en 
de snelle de raceauto's. Bui
tenbeentjes zijn de auto's van 
staatshoofden, de post, de 
brandweer en de politie. En 
zo kun je de lijn doortrekken 
tot aan dat hele dure autootje 
dat een kwart eeuw geleden 

een paar honderd meter over 
het maanoppervlak reed.' 

Overal te vinden 
'De auto is alomtegenwoor
dig, in alle continenten en alle 
landschapstypen, op water en 
land, in woestijnen en poolijs. 
Een enkele maal rijdt hij niet 
zélf maar wordt hij gereden, 
gevaren of gevlogen door 
verre neven als autotreinen 
en veerboten. De auto vult 
tentoonstellingen, musea, 
kranten en auto-magazines. 
Hij is een groot werkgever In 
de fabricage, de verkoop, het 
onderhoud, de wegenaanleg, 
de brandstofindustrie, de wet
geving, het optreden van poli
tie en justitie, de verzeke
ringsbranche, tot aan rijles
sen en de stickerindustrie 
toe.' 

Erecomité 
Fepapost94 
Voorzitter: 
Mevr. A. Jorritsma-Lebbink, 
minister van Verkeer en Wa
terstaat 

Leden: 
M. Adler, voorzitter Bund 
Deutscher Philatelisten e.V. 
(BDPh/e.V.) en vice-voorzitter 
Federation of European Phila
telie Associations (FEPA); 
prof. irJ.G. Balkestein, ere-
voorzitter Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen; 
ir. W. Dik, voorzitter Raad van 
Bestuur Koninklijke PTT Ne
derland nv; G.A. Glas, voorzit
ter Stichting Filatelie; mevr. 
drs. I. Günther, eerste waar
nemend Commissaris van de 
Koningin in de provincie Zuid-
Holland; mr. dr A.J.E. Haver-
mans, burgemeester gemeen
te Den Haag; Alan K. Huggins 
MSc.PhD, erevoorzltter Fede-
'atlon of European Philatelie 
^ssociations (FEPA); D.N. Ja-
tia, voorzitter van de Federa

tion Internationale de Philate
lie (FIP); R. van der Laar, 
voorzitter Raad van Commis
sarissen Congresgebouw; 
P.F.A. van de Loo, voorzitter 
Nederlandse Bond van Ne
derlandse Filatelisten Vereni
gingen; M. van der Muilen, 
voorzitter Koninklijke Lands
bond der Belgische Postze
gelkringen (KLBP); drs. A.W. 
van Ommeren, voorzitter 
Stichting Het Nederlandse 
PTT Museum; S. Rietveld, 
erevoorzltter Nederlandse 
Vereeniging van Postzegel
handelaren (NVPH), erevoor
zltter International Federation 
of Stamp Dealers' Associa
tions (IFSDA) en erelid Neder
landse Bond van Filatelisten-
Verenigingen (NBFV); A.J. 
Scheepbouwer, algemeen di
recteur PTT Post bv; H. Stins, 
voorzitter Nederlandse Veree
niging van Postzegelhandela
ren (NVPH) en Jean Varga, 
voorzitter European Federa
tion of Stamp Dealers' Associ
ations (ESDA) en voorzitter 
Association Internationale des 
Editeurs de Catalogues en 
Timbres Poste (ASCAT). 

Woensdag is 
Simenondag 
Woensdag 19 oktober is 'Si
menondag'. Een eerbetoon 
aan één van de meest gevier
de en produktieve roman
schrijvers uit de westerse lite
ratuurgeschiedenis: Georges 
Simenon. In de stands van 
België (het land waar de 
schrijver werd geboren), 
Frankrijk (het land waar hij 
zijn schrijversloopbaan be
gon) en Zwitserland (het land 
waar Simenon vele jaren 
heeft gewoond en in 1989 
overleed) zijn deze dag nieu
we postzegels (alle drie ver
schillend) en speciale dagte
keningsstempels te verkrij
gen. Bovendien geven de drie 
landen een herdenkingskaart 
uit waarop de drie postzegels 
zijn geplakt. 

In de Belgische stand Is deze 
woensdag Paul Huybrechts, 
de graveur van de diepdrukci
linders van de Simenon-emls-
sies, aanwezig. Hij plaatst zijn 

handtekening op de herden-
kingskaarten. 
In Parijs gaat de 'Simenon
dag' ook niet ongemerkt voor
bij: op de tentoonstelling Le 
Salon du Timbre in het Pare 
Floral wordt een soortgelijke 
Simenon-manifestatle geor
ganiseerd. Daar signeert de 
ontwerper van het postzegel
portret van Simenon, de Bel
gische graveur Désiré Roe-
gist. 
De eigenlijke verschijningsda
tum van de drie Simenon-ze-
gels Is maandag 17 oktober, 
de dag dat de Fepapost-ex-
posltie officieel wordt geo
pend. 
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Speciale stempels, tentoonstellings
postzegels en informatieservice 

De eerstedagenvelop van de NVPH voor het blokje van 17 oktober 1994 

Bijzondere postzegels, speci
ale stempels, de mogelijkheid 
aangetekende stukken aan te 
bieden, informatiebalies: het 
is maar een greep uit de 
dienstverlening van PTT Post 
Filatelie op Fepapost 94. Al in 
februari wierp Fepapost zijn 
schaduw vooruit, dankzij de 
serie van drie zegels die toen 
werden uitgegeven. 
Op de tentoonstelling is PTT 
Post Filatelie aanwezig in de 
Jan Steenzaal met een grote 
informatie en verkoopstand. 
In de Statenhal richt PTT Post 
Filatelie een stand in die spe
ciaal is gericht op het blad 
voor jeugdige verzamelaars 
Stampie. 

Aanbod 
De organisatie van Fepapost 
heeft besloten dat er geen tij

delijk postkantoor zal worden 
ingericht met hetzelfde dien
stenpakket als in een regulier 
kantoor. Wel zijn in de stand 
de speciale Fepaposfzegels 
en het Fepaposfblokje te 
koop, alsmede de bijbehoren
de genummerde tentoonstel
lingsmapjes. Het complete 
assortiment permanente 
postzegels is in de Jan Steen

R •sGRAVENHAGE 
FEPAPOST 94 
1723 oktober 

Gv 1 

R 'sGRAVENHAGE 
FEPAPOST 94 

Dag van de FEPA 
_Qï 1 

R 'sGRAVENHAGE 
FEPAPOST 94 

Jeugddag 
Gv 1 

De bijzondere aantekenstrookjes van 
Fepapost van boven naar beneden tiet 
algemene strookje, dat van de Dag van 
de FEPA en tiet Jeugddagstrookje 

zaal te verkrijgen en ook het 
complete assortiment gele
genheidszegels vanaf de kin
derpostzegels vanaf 1993. 
Aan deze balie is het boven
dien mogelijk aantekende 
stukken te laten verzorgen. Er 
worden bijzondere handstem
pels gebruikt (zie hierna) en 
er is een afgifteloket waar 
grotere hoeveelheden met 

« v/ 
0 : 

21 

M 

een machinestempel kunnen 
worden ontwaard. 
PTT Filatelie Verzamelservice 
uit Groningen zal met twee in
formatieloketten aanwezig 
zijn om (toekomstige) abon
nees behulpzaam te zijn. 

Stempels 
Er worden tijdens Fepapost 
drie bijzondere ornamentele 
stempels gebruikt: een tijd
vakstempel met de datum 17 
oktober tot en met 23 oktober 
(met een afbeelding van de 
Haagse Ridderzaal), een 
stempel op vrijdag 21 oktober 
gewijd aan de Dag van de 
FEPA en een stempel op za
terdag 22 oktober gewijd aan 
de Jeugddag. De afbeeldin
gen op beide laatste stempels 
verwijzen naar de drie vogel
zegels van februari 1994, die 
door Ben Bos uit Amsterdam 
werden onderworpen. 
De NVPH speelt op deze acti
viteiten in door op 17 oktober 
de eerstedagenvelop van het 
blokje in te zetten. Tijdens Fe
papost 94 is ook een tentoon
stellingsenvelop verkrijgbaar. 

Tentoonstellingsstempel Fepapost Dag van de Fepaposfstempel Jeugddagstempel 

Internationale 
Jury Fepapost94 
De jury op Fepapost 94 is in
ternationaal samengesteld. 
Dit zijn de leden: 

J.D.H, van As (Nederland) 
B. Bengtsson (Zweden) 
Mrs. M.R. Bodson (België) 
W.M. Bohne (USA) 
A.G. Borralho (Portugal) 
W. Bosman (Nederland 
L. BrendI (Tsjechië) 
E. Brenzikofer (Zwitserland) 
F. Burton Sellers (USA) 
L. de Clerq (België) 
W. Diesner (Duitsland) 
B. Ermentini (Italië) 
R.H.M. Faust (Nederland) 
S.A. Fikry (Egypte) 
R. Frahm (Zweden) 
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R. Frangon (Frankrijk) 
A.K. Huggins (Engeland) 
A. Iljushin (Rusland) 
C.J.E. Janssen (Nederland) 
F.E. Kiddle (Engeland) 
P.M. Kindem (Noorwegen) 
S.M. Kuyas (Turkije) 
J.H. Levett (Engeland) 
H.E. Meissner (Duitsland) 
Mrs. J.M. Moubray (Enge
land) 
C. Muys (Nederland) 
J.V. Olamo (Finland) 
P. Olsen (Denemarken) 
A.C. Papaioannou (Grieken
land) 
H. Pfalz (Oostenrijk) 
P. Pittermann (Tsjechië) 
E. Rellstab (Zwitserland) 
W. Serres (Luxemburg) 
T.H. Slem (Nederland) 
J. Simon (Duitsland) 
I. Sundsbo (Noonwegen) 
M.M. Teixeira (Portugal) 
H. van der Vlist (Nederland) 
P. Vollmeier (Zwitserland) 
E. Weber (Israël) 
R.J. West (Engeland) 
J. Wolff (Luxemburg) 

Intrmstloaale PoftzegeltenloonstelUnj ■ Nederlands Congresgebouw, Den Haag • 1723 oktober 1994 
FEP* 
POST ®

De 'eigen' 
postzegels van 
Fepapost 
Ter gelegenheid van Fepa
post 94 gaf PTT Post in febru
ari een serie van drie bijzon
dere postzegels uit. Op de 
postzegels zijn in Nederland 
bedreigde of beschermde vo
gels afgebeeld: de brand
gans, de blauwborst en de 
zomertaling. De serie Fepa

posfzegels is op alle post
kantoren te koop. De bijslag 
op de zegels is in hoofdzaak 
bestemd voor de financiering 
van de internationale postze
geltentoonstelling. Daardoor 
hoeft er in Den Haag géén 
toegang te worden betaald! 
Op maandag 17 oktober, de 
dag dat Fepapost 94 begint, 
geeft PTT Post bovendien 
nog een velletje met dezelfde 
drie postzegels uit. 
Inclusief de bijslag kosten de 
serie Fepaposfzegels en het 
velletje elk f 4.50. 
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Tonie van der Flier: 'Treinen treldcen 
liun sporen door de filatelie' 
Waar een dagelijkse treinpendel toe kan leiden, vertelt 
Tonie van der Flier. In zijn gymnasiumtijd tussen 1926 en 
1932 ging hij talloze malen met de trein van Heino naar 
Zwolle en weer terug. In die tijd ontstond zijn liefde voor 
het spoor die in de loop der jaren een filatelistische invul
ling kreeg. 

De gepensioneerde verzeke
ringsjurist mr A. van der Flier, 
vermaard om zijn boeken en 
artikelen over postzegels, leeft 
omringd door ontelbare al
bums en schoendozen met 
nog ontelbaarder duizendtal
len losse postzegels en aan 
de Spoorwegen ven/vante ge
frankeerde enveloppen. De 
aanwas van die voorraad gaat 
nog steeds gestaag door. In 
alle landen waar de filatelie tot 
ontwikkeling is gekomen be
staan gespecialiseerde vere
nigingen over dit onden/verp. 
In ons land houdt de Neder
landse Vereniging van Spoor
wegfilatelisten geregeld bij
eenkomsten en tentoonstellin
gen. De Nederlandse Spoor
wegen stellen daarvoor in 
Utrecht ruimte beschikbaar. 

Dialezingen 
Wie nu mocht denken dat 
Van der Flier uit zijn omvang
rijke collectie met de regel
maat der klok schitterende in
zendingen voor tentoonstel
lingen samenstelt, heeft het 
mis. 'Het geeft zeker veel vol
doening je werk te zien han
gen - en bekroond te wor
den,' geeft de verzamelaar 
toe. 'Maar ik heb veel meer 
aardigheid in het houden van 
dialezingen over postzegels, 
enveloppen en stempels die 
met de spoon/vegen over de 
gehele wereld te maken heb
ben.' 
Afhankelijk van zijn doelgroep 
doet Van der Flier een keuze 
uit zijn materiaal, dat zó is ge
ordend dat alle denkbare on
derwerpen uit alle mogelijke 

Tome van der Flier:'. ik heb veel meer aardigheid in het houden van lezingen. 

spoonwegtijdperken en landen 
vrij gemakkelijk te vinden zijn. 
'Zo had ik laatst iets nodig 
voor de spoon/veggeschiede-
nis van Nieuw-Zeeland. Ik be
dacht dat dit wel eens in mijn 
stockboek 'emigratielanden' 
kon zitten. En dat was ook zo.' 

Cultuur 
Postzegels weerspiegelen 
veel cultuur en geschiedenis. 
'Hoe cultuurgevoelens op
schuiven illustreer ik in mijn le
zingen onder andere aan de 
hand van uitgiften van Zwit
serland naar aanleiding van 

jubilea van de in 1882 voltooi
de St. Gotthardtunnel. Bij het 
halve eeuwfeest in 1932 wa
ren de drie zegels voorzien 
van portretten van personen 
die dit gigantische werk finan
cieel, politiek en technisch 
hadden ontworpen en mede 
geleid. Bij het eeuwfeest in 
1982 was daarentegen een 
opvallend element in het her
inneringsvelletje de afbeelding 
van het monument dat na de 
opening van de tunnel in Gior-
nico is opgericht voor de ar
beiders die bij de bouw hun 
leven lieten...' 

Gespecialiseerde verenigingen 
actief tijdens Fepapost 
Een aantal gespecialiseerde 
verenigingen zal zich tijdens 
Fepapost 94 manifesteren. 
We geven u een overzicht 
van deze activiteiten. 

Oai Nippon 
Dai Nippon, vereniging van 
speciaalverzamelaars van de 
postzegels van Nederlands-ln-
dië onder Japanse bezetting en 
onder het bewind van de Repu
bliek Indonesië vóór de soeve
reiniteitsoverdracht, houdt 
dinsdag 18 oktober een bij
eenkomst in het PTT-museum. 
Enkele van de leden uit indo-
lesië en Japan zullen hierbij 
aanwezig zijn. Tijdens de bij-
Benkomst, die om 12. 00 uur 
Degint, kunnen de leden van 
Dai Nippon de Ricardo collectie 
n zijn geheel bezichtigen. De 
Dijeenkomst zal 's avonds met 
sen diner worden besloten. 

^FV Skandinavië 
edereen is welkom bij de NFV 
>kandinavië op zaterdag 22 
)ktober van 10.00 uur tot 
2.00 uur in Commissiekamer 
) in het Congresgebouw. 
Jaast de promotie van de 
Skandinavische landen en hun 
;ultuur en van de vereniging 
vlFV Skandinavië, wordt de 

Zweeds-Nederlandse filatelisti
sche woordenlijst geïntrodu
ceerd. Het gaat om een nieu
we uitgave in de reeks Skan-
dinavië-publikaties. De voorzit
ter van de vereniging, J. ter 
Welle, zal alle bezoekers van 
deze bijeenkomst begroeten. 
Er wordt ook een videofilm ge
toond over IJslandse filatelie. 
Onder de aanwezigen worden 
gratis leuke filatelistische prij
zen verloot. 

Po&Po 
De Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en Post
stempelverzamelaars, Po & 
Po, verzorgt dinsdag 18 ok
tober een bijeenkomst in het 
kader van de Dag van de 
Postgeschiedenis. Deze bij
eenkomst is uitsluitend toe
gankelijk voor leden en geno
digden omdat de zaalruimte 
beperkt is. 
Tijdens deze dag staat de re
latie tussen literatuur en post
geschiedenis centraal. Een 
unieke en eenmalige tentoon
stelling in vier tot vijf kaders is 
na 14 uur ook voor niet-geno-
digden te bekijken. De ten
toonstelling is samengesteld 
naar aanleiding van de Post-
historische Studie van H.E.R. 

Sandberg over de PTT in be
vrijd Zuid-Nederland (4 okto
ber 1944-20 juli 1945). 

Velrandbijzonderheden 
De studiegroep Velrandbijzon
derheden zal zaterdag 22 ok
tober van 10 uur tot 17 uur 
een informatiebalie bemannen 
waar geïnteresseerden alle in
lichtingen kunnen krijgen op 
het gebied van velrandbijzon
derheden. Leden van de vere
niging zijn aanwezig om op alle 
vragen over dit onderwerp, van 
filatelisten en niet-filatelisten, 
een antwoord te geven. 

Tsjechoslowakije 
De vereniging voor Tsjechos-
lowakije-Filatelie houdt zon
dag 23 oktober een bijeen
komst in Wassenaar, bedoeld 
voor leden en belangstellen
den. Deze bijeenkomst begint 
om 11 uur en is ten huize van 
J. Klein, Stoeplaan 9,2243 CV 
Wassenaar. Het is noodzake
lijk dat u zich van tevoren op
geeft: telefoon 01751-79777. 

De Vliegende Hollander 
De Nederlandse Vereniging 
van Aero-Philatelisten 'De 
Vliegende Hollander' houdt 
op zondag 23 oktober in 
Commissiekamer 6 van het 
Congresgebouw een bijeen
komst die vrij toegankelijk is 
voor iedereen. Er worden dia
lezingen gehouden, tenwijl 

ook poststukken voor een ko
mende schriftelijke veiling ter 
inzage liggen. Om 10.30 uur 
opent W. Dekker de bijeen
komst met de lezing 'Wat is 
aerofilatelie?'. Om 11,45 uur 
spreekt mr. W.P. Heere over 
'Post per hovercraft' en om 
13.00 uur C. Koppenol over 
'De komeet van Halley'. 
Om 14 uur kunnen veiling
stukken van de schriftelijke 
veiling worden bezichtigd. 
Om 15.00 uur geeft G.J. Dij-
kerman een lezing over 'De 
pioniertijd KLM-vluchten van 
en naar Nederland en Neder-
lands-lndië (1924-1933)'. 
J.L.C.M. TSchroots besluit 
om 16 uur de bijeenkomst 
met een lezing over 'Twintig 
jaar Nederlandse luchtpost 
vanaf de ELTAin 1919'. 

Zuidelijk Afrika 
De filatelistische vereniging 
Zuidelijk Afrika vraagt alle be
langstellenden zondag 23 
oktober van 13 uur tot 17 uur 
aanwezig te zijn op hun pre
sentatie die in een van de za
len van het Nederlands Con
gresgebouw zal worden geor
ganiseerd. 
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Meer dan honderd handelaren 
present op Fepapost 
Veel Nederlandse en buiten
landse handelaren zijn op Fe
papost 94 nnet een stand ver
tegenwoordigd We geven u 
de namen van deze handela
ren (op alfabetische volgorde) 
en hun standnumnner(s). 

75 

100 

33 

65 

116 

117 

25 

63 

81 

139 

87 

66 

92 

93 

80 

111 

28 

29 

17 

37/38 

82 

6 

129/32 

20/21 

94 

115 

77 

76 

70 

18 

102 

Actio-'77 
Amsterdam (NL) 
Afra 
s Hertogenbosch 
Ankersmit, H 
Huttikon (CH) 
Ariadne 
Amsterdam (NL) 
Auf der Heide 
Blaricum (NL) 
Auf der Heide 
Zeist (NL) 
Auld, John 
Hastingwood (GB) 
Bakker, B H 
Haarlem (NL) 
Boomstamps 
Zwolle (NL) 
Boshuis, J W 
Zwolle (NL) 
Bouscher, R 
Amsterdam (NL) 
Bredase Pzh 
Breda (NL) 
Burg bv, J van der 
Wijchen (NL) 
Burg, C M van der 
Gonnchem (NL) 
Buse, J W 
Hardinxveld-G'dam (NL) 
Bussumse Pzh 
Bussum (NL) 
Cameo Stamps 
Londen (GB) 
Caphila 
Parijs (F) 
Carmichael & Todd 
Wimbledon (GB) 
Chipperfield, M 
Londen (GB) 
Crayenest, 't 
Gieten (NL) 
Davis, T 
Londen (GB) 
DAVO Uitgeverij 
Deventer (NL) 
Van Dieten Pzv 
's-Gravenhage (NL) 
Dijk, J A J van 
Ridderkerk (NL) 
Dijk, Rene van 
Amsterdam (NL) 
Dutch Stamp 
Ede (NL) 
Eindhovense Pzh 
Eindhoven (NL) 
Enk Boe re 
Alphen a/d Rijn (NL) 
Euro-Yu Stamp Coli 
Londen (GB) 
Feddema T 

EXTRA! 
FEPAPOST 

INFORMATIB 

107 

16 

104 
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114 

13 

15 

90 

110 

32 

8 

24 

99 

91 

89 

72 

106 

124/27 

22/23 

103 

105 

35 

27 

64 

Drachten (NL) 
Filatehca Pzh 
Eindhoven (NL) 
Finger Bnefmarken 
Elmshorn (D) 
Freyhan, R 
Amsterdam (NL) 
Gartner, C GmbH 
Ludwigsburg (NL) 
Grosjean, H G 
Renkum (NL) 
Günther AG 
Luzem (CH) 
H&B Philatelists 
Bnstol (GB) 
Hafakker, P 
Nieuw-Beijerland (NL) 
Harteveld T 
Rotterdam (NL) 
Haworth, M en N 
Chtheroe (GB) 
Healey and Wise 
Tadworth (GB) 
Heek, Bjarne 
Odense (D) 
Hertog, K den 
Vianen (NL) 
Hoes, J Th 
Tilburg (NL) 
Hollands Glone 
Hillegom (NL) 
Holtzenboom bv 
Eindhoven (NL) 
Hoogvliet Pzh 
Hoogvliet (NL) 
Importa 
Uden (NL) 
Int Phil Agencies 
Roahais (GB) 
Interphila 
's-Gravenhage (NL) 
Investment Phil 
Amsterdam (NL) 
Jacques, K 
Kelkheim (D) 
Jensen & Faurschou 
Odense (DK) 
Jonen, Frans 

68 

84 

73 

113 

138 

10 

98 

101 

120/23 

108 

31 

135/36 

128 

62 

2/3 

30 

85/86 

74 

4 

19 

109 

67 

97 

118/19 

Amsterdam (NL) 
Keiser G & Zoon bv 
's-Gravenhage (NL) 
Kienhorst, C A M 
Oldenzaal (NL) 
Kloek bv 
Amsterdam (NL) 
Koopmanschap, P 
Naarden (NL) 
Krijgsman, F 
Rotterdam (NL) 
La Gasse, P A Pzv 
Vlissingen (NL) 
Leidse Pzh 
Leiden (NL) 
Luypen, M W M 
Castncum (NL) 
M a n , V O F De 
Werkendam (NL) 
Manuskowski Filatelie 
's-Gravenhage (NL) 
Marz 
Stelle (D) 
Mastngt, J van 
Rotterdam (NL) 
Meinhardt, P W 
's-Gravenhage (NL) 
Meurs, W 
Wageningen (NL) 
N P V 
Amsterdam (NL) 
Oliver, B 
Camberley (NL) 
Oostennk, drs W J 
Amstelveen (NL) 
Opscholtens, C 
Rotterdam (NL) 
Overijsselse Pzv 
Enschede (NL) 
Paaskesen, E 
Tervuren (B) 
Peters, Th 
Amsterdam (NL) 
Philadelphia bv 
Haarlem (NL) 
Philapost 
Berkel/Rodennjs (NL) 
Phine Handelsond 

83 

78 

69 

11/12 

5 

34 

9 

88 

95 

96 

79 

49/50 

112 

36 

71 

14 

1 

137 

140 

60 

26 

133/34 

Bavel (NL) 
Posthoorn, De 
Apeldoorn (NL) 
Postkoets, Den 
Hengelo (NL) 
Riet, Jan 
Utrecht (NL) 
Rietdijk, Pzv 
's-Gravenhage (NL) 
Rietzdort, R 
Pinneberg (D) 
Robstine Stamps 
Amersham (GB) 
Roidl, Wolfgang 
Oetzingen (D) 
Rozema, ir H P 
's-Gravenhage (NL) 
Sajkewits, J 
Heerlen (NL) 
Thurn und Taxis 
Amsterdam (NL) 
Timbre, Le 
Heerlen (NL) 
Visser, J A Pzgh 
Dordrecht (NL) 
Vrugt, Ton ter 
Warnsveld (NL) 
Walser, Hans P 
Ruti (CH) 
Wassenaarse Pzh 
Wassenaar (NL) 
Weggler, R & M 
Zurich (CH) 
Wetzel, Werner 
Weinheim (D) 
Willemsen, C 
Amsterdam (NL) 
Wolf, Rob 
Purmerend (NL) 
Zaanstad Pzgh 
Assendelft (NL) 
Zinoni, H 
Freising (D) 
Zonnebloem bv 
Hillegom (NL) 

Op Fepapost mag hetzelfde beeld worden venwacht als op F//acepf SS (hierboven) vee! belangstelling voorde handel 
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Diny Hoogerhuis: 'Vorstenhuizen? 
Je blijft aan tiet veizamelen!' 
De Amsterdamse huisvrouw Diny Hoogerhuis is niet ge
weldig koningsgezind of een fervente oranjel<lant. Toch 
heeft ze de meest uitgebreide postzegelcollectie in Neder
land over het thema 'Europese vorstenhuizen'. 'Het is mij 
te doen om de geschiedl<unde waarmee het doen en laten 
van de huidige en vroegere Europese vorstenhuizen is 
verweven. Daarvoor l<un je de politiek als leidraad nemen, 
maar ik houd daar niet zo van. Vandaar dus vorsten.' 

Diny Hoogerhuis koos voor 
de Europese vorstenhuizen 
en komt zo op zeven landen 
waar tot op heden een koning 
of koningin regeert. Die lan
den zijn Nederland, België, 
GrootBrittannië, Spanje, 
Zweden, Denemarken en 
Noorwegen. Bovendien zijn 
er nog drie staten met een 
monarch die geen koning(in) 
is: Luxemburg met een groot
hertog, Monaco en Liechten
stein met een vorst. 
'Dit onderwerp heeft het voor
deel dat het niet oeverloos is, 
maar je blijft er wèl over lezen 
en verzamelen.' En dat laat
ste doet Diny Hoogerhuis 

Den Haag: niet 
alleen postzegels 
Den Haag, de stad met de ooi
evaar in het wapen, heeft méér 
te bieden dan Fepapost alleen. 
Wie even iets anders wil zien 
maar niet te lang natuurlijk! 
kan een bezoek brengen aan 
Madurodam of een van de 
schitterende parken zoals Park 
Clingendael met zijn Japanse 
tuin of het uitgestrekte Meijen
del achter de Wassenaarse 
duinen. In Den Haag kom je 
tijd te kort! Het informatiekan
toor Den Haag (in het winkel
centrum Babyion) helpt u 
graag op weg. 
Een greep uit het evenemen
tenaanbod tijdens de Fepa
posfweek: op woensdag is 
het om 14 uur en 15 uur mo
gelijk een 'rondleiding vuurto
ren' te volgen in Museum 
Scheveningen (eerst telefo
nisch aanmelden!). In het 
Stadstheater geeft diezelfde 
dag om 14.30 uur de 'Nieuwe 
Slagwerkgroep Amsterdam' 
een familieconcert. Jules 
Deelder is 's avonds (20.30 
uur) te zien in het Voorburgs 
stadstheater de Tobbe. Een 
avond later leest Yvonne 
Kroonenberg daar voor uit ei
gen werk. 
Op de renbaan Duindigt is 
zondag 23 oktober een pro
duktendraverij. 

vanzelfsprekend meer dan de 
gemiddelde Nederlander. 

Beperkingen 
De meeste informatie haalt 
Diny Hoogerhuis uit het 
Franstalige blad Point de Vue 
en uit het enige Nederlandse 
roya//ytijdschrift, Vorsten. 
Soms bewaart ze ook iets 
over koningshuizen uit het 
verleden, zoals bijvoorbeeld 
dat van het koninkrijk Pruisen 
(17421918). 
Materiaal genoeg te vinden, 
zal men al gauw denken. 
Maar filatelistisch gezien valt 
dat tegen. Zo heeft bijvoor
beeld Prins Claus maar één 

Jeugd actief op 
Fepapost 
In een hoek van de Statenhal 
wordt een grote stand van de 
Stichting Jeugdfilatelie Neder
land (JFN) ingericht. Daar zul
len heel wat jongeren tijdens 
Fepapost meer informatie 
over hun hobby, postzegels 
verzamelen, kunnen krijgen. 
De publikaties van JFN liggen 
er ter inzage. Er is een grote 
postzegelhoek die bestaat uit 
drie afdelingen, te weten: the
matische filatelie, Nederland
se en buitenlandse filatelie. 
Daarnaast is er een grote af
deling poststukken. Het 
spreekt vanzelf dat dit aan
bod uitsluitend voor jongeren 
is! 
Dat geldt ook voor de tombo
la met prachtige prijzen en de 
postzegelbeurs (voor jonge
ren tot 18 jaar). Er is een berg 
Nederlandse postzegels en 
een berg zegels uit het bui
tenland. De 'buitenlandse 
berg' bevat zegels uit België, 
Scandinavië, Australië, Ja
pan, Thailand, de Engelse 
gebieden en nog andere lan
den. 
Aan het eind van de week, tij
dens de Jeugddag op zater
dag 22 oktober, is er boven
dien nog een grote, verras
sende activiteit...! 

keer op een Nederlandse 
postzegel gestaan, namelijk 
in 1991, bij zijn zilveren huwe
lijksfeest. Zijn drie zonen heb
ben het in hun prille jeugd 
(1972) tot een serie kinder
postzegels gebracht, maar 
daarna niet meer. En dat ter
wijl hun moeder niet van post
zegels weg te denken is! 

Stimulans 
Soms stuit Diny Hoogerhuis 

Diny Hoogerhuis: '...Dit onderwerp 
heeft het voordeel dat het met oever
loos is...' 

Veel mensen denken dat al
leen oude mannen postze
gels verzamelen. Niets is 
minder waar en het bewijs 
daarvan is te zien op Fepa
post. Maar liefst 62 jongens 
en meisjes tot 21 jaar uit bin
nen en buitenland laten er 
hun collecties zien. 
Uiteraard zijn de min of meer 
'traditionele' landenverzame
lingen aanwezig, maar daar
naast zijn ook veel inzendin
gen met een andere invals
hoek te bewonderen. Zo zijn 
er bijvoorbeeld collecties op 
het gebied van postgeschie
denis, postwaardestukken en 
luchtpost. 
Een belangrijke categorie op 
Fepapost 94 vormen de the
matische collecties. Vijfenze
ventig inzenders tonen post
zegelverzamelingen over on
derwerpen als vogels, paar
den, honden, vlinders, bloe
men en planten. Ook spoor
wegen, scheepvaart, lucht
en ruimtevaart, auto's en mo
toren zijn geliefde verzamel
objecten. Er zijn verder the
matische inzendingen over 
het Rode Kruis, Scouting, 
wijn, bier, fotografie, compu
ters, molens, mineralen en 
edelstenen, politie, Amster
dam, vuur, tennis, zwemmen. 

op een gegeven of een voor
werp dat haar stimuleert die

! per te graven. 'Zo wist ik in 
Duitsland een envelop te 
kopen, die op 7 april 1864 ei
genhandig werd geschreven 
door prins Alfred. De envelop 
was geadresseerd aan zijn 

 moeder, koningin Victoria van 
GrootBrittannië. Aanleiding 
voor mij om me te verdiepen 
in de vele bloedven/vant
schappen die er door Victoria 
en Albert bestaan met andere 

■ Europese vorstenhuizen.' 
H Een tweede voorbeeld is haar 
I studie naar de afkomst van 
1 prins Claus von Amsberg. 
2 'Het is een uitdaging om aller
i lei zaken die betrekking heb
I ben op de familie en de 
I streek van herkomst te verza
I melen.' 
I Een deel van de verzameling 
1 van Diny Hoogerhuis, name
I lijk het materiaal over het 
I Huis van Oranje  is te zien in 
I de aparte afdeling 'Vrouw en 
I Postzegels' op Fepapost 94. 

Roemeense architectuur, 
boekdrukkunst, Columbus, 
Luther en de Reformatie, 
opera's van Mozart en Verdi, 
muziekinstrumenten, Goethe, 
burchten en kastelen, Antarc
tica, de Verenigde Naties en 
nog veel meer. 
Het is duidelijk dat iedereen op 
Fepapost 94 een ondenA/erp 
kan vinden dat zijn of haar bij
zondere interesse heeft. 

EXTRA! 
FEPAPOST 
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Veizamelen een hobby alleen voor 
ouderen? Flauwekul! 
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Officieel programma 
vanFepapost94 
maandag 17 oktober 

9 00 Constituerende vergadering van de Jury 
11 00 Officiële opening van de tentoonstelling (alleen 

voor genodigden) 
14 00-17 30 Tentoonstelling geopend voor het publiek 

Dinsdag 18 oktober 
Dag van de Postgeschiedenis 
10 00-17 30 Tentoonstelling geopend voor het publiek 
12 30-13 30 Lunch Europese Academie voor Philatelie 
17 30-19 00 Cocktail voor leden van de Royal Ptiilatelic So

ciety, London en leden van de Deutscher Alt-
bnefsammler Verein (DASV) 

Woensdag 19 oktober 
Dag van de Thematische Filatelie 
tevens Simenondag (België, Frankrijk, Zwitserland) 
10 00-17 30 Tentoonstelling geopend voor het publiek 

Excursie voor partners van commissanssen, bui
tenlandse gasten, partners van juryleden, enz 

12 30 Lunch IFSDA 
14 00 Bijeenkomst IFSDA 
16 00-18 00 Receptie (voor genodigden) in het Nederlandse 

PTT Museum, aangeboden en georganiseerd 
door PTT Post 

Donderdag 20 oktober 
'Vrouwen Postzegels'-dag 
10 00-17 30 Tentoonstelling geopend voor het publiek 
10 00 Bijeenkomst ESDA 
12 30 Lunch ESDA/ASCAT 
12 30 Lunch AIJP 
14 00 Excursie naar het Vredespaleis 
14 00 Bijeenkomst ASCAT 
14 00 Jaarvergadenng AIJP 
17 30-19 00 Receptie ASCAT (alleen voor genodigden) 
19 30 Diner Jury (allen voor genodigden) 

Vrijdag 21 oktober 
Dag van de FEPA 
10 00-17 30 Tentoonstelling geopend voor het publiek 
8 00-17 30 Tocht voor Juryleden, commissanssen en hun 

partners 
9 30-12 30 FEPA congres 
12 00-17 00 Internationale handelarenbeurs uitsluitend toe

gankelijk voor IFSDA/ESDA leden en invites 
12 30-14 00 FEPA lunch 
14 00-17 00 FEPA seminar 
19 30-23 30 Buffet/feestavond van de Nederlandse Vereeni-

ging van Postzegelhandelaren (voor NVPH-le-
den en genodigden) 

Zaterdag 22 oktober 
Jeugddag 
10 00-17 30 
10 00-12 00 
10 00-12 00 
12 30-14 00 
13 00-17 00 
14 30-16 00 
16 45-18 30 
18 30-23 00 

Tentoonstelling geopend voor het publiek 
Bijeenkomst Al EP 
Eerste seminar Jeugd en Filatelie 
Lunch Jeugd en Filatelie 
Bijeenkomst Arbeitsgemeinschaft Hongarije 
Tweede seminar Jeugd en Filatelie 
Palmares 
Feestelijk slotdiner en uitreiking speciale prijzen 

Zondag 23 oktober 
10 00-17 00 Tentoonstelling geopende voor het publiek 
17 00 Sluiting van Fepapost 94 

EXTRA! 
FEPAPOSTJ 
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Colofon 
Deze Fepaposf-bijlage werd 
samengesteld door Noortje 
Krikhaar De interviews met 
filatelisten zijn van Gerrit 
Glas 

Ruim vierhonderd inzenders uit 
26 landen vullen 2.476 kaders 
In totaal zijn er op Fepapost 94 collecties van meer dan 
vierhonderd inzenders in de wedstrijdklasse te zien. Daar
naast zijn er nog de ruim tachtig deelnemers In de lltera-
tuurklasse, die handboeken, speciale studies, algemene 
catalogi, tijdschriften en artikelen ter beoordeling hebben 
Ingezonden. De deelnemers aan de wedstrijdklasse heb
ben In totaal 2.476 kaders tot hun beschikking. 

Op het moment dat deze edi
tie van 'Philatelie' ter perse 
ging bestond de categone tra
ditionele filatelie uit in totaal 
106 inzendingen met 688 ka
ders Van dit aantal inzenders 
nemen er 44 (41 5%) voor het 
eerst aan een internationale 
tentoonstelling deel Er zijn 86 
inzendingen van Europese 
landen, 4 van Afrika, 2 van 
Noord-Amenka, 6 van Zuid-
Amenka, 3 van Australië en 5 
van Azie 
De grootste klasse op Fepa
post 94 IS postgeschiedenis 
met 118 inzenders, die in to
taal 754 kaders voor hun re
kening nemen Van deze in
zenders nemen er 55 (46 5%) 
voor het eerst deel 
In de klasse postwaardestuk-
ken IS een meerderheid - ze
ven inzenders (58 5%) van de 
in totaal twaalf deelnemers -
voor het eerst op een interna
tionale tentoonstelling aanwe
zig In deze klasse worden 77 
kaders gevuld 
De thematische collecties zijn 
goed voor 472 kaders In 
deze klasse gaat het om 75 
inzenders, van wie er 32 
(42/5%) nieuw zijn 
De klasse luchtpost (aero- en 
astrofilatelie) zal vertegen
woordigd zijn met tweehon
derd kaders voor 32 inzen
ders Er zijn elf nieuwe inzen

ders (34 5%) 
De kleinste categone op Fe
papost 94 IS de maximafilie, 
waann inzendingen in 68 ka
ders te zien zullen zijn van 12 
inzenders In dit geval nemen 
vijf inzenders (41 5%) voor 
het eerst deel 

Jeugd: belangrijk 
De jeugd neemt een belang
rijke plaats in op Fepapost 
Van het alle inzendingen is 
maar liefst vijftien procent af
komstig van jongeren tot en 
met 21 jaar Onderverdeeld 
naar leeftijdsgroepen gaat het 
om de volgende aantallen 

Tot en met 15 jaar 
9 thematische inzendingen, 
16 en 17 jaar 
9 traditionele inzendingen en 
14 thematische, 
18 en 19 jaar 
7 traditionele inzendingen en 
8 thematische, 
20 en 21 jaar 
8 traditionele inzendingen en 
7 thematische 

Van de 62 jeugdigen die op 
Fepapost 94 inzendingen ver
zorgen neemt precies de helft 
voor het eerst aan een inter
nationale tentoonstelling deel 
Deze nieuwe inzenders zijn 
uiteraard vooral in de twee 
jongste categoneen te vinden 

Stichting verantwoordelijk 
voor organisatie Fepapost 
Ter bevordenng van de filate
lie werd in 1965 door de Ne
derlandse Bond van Filatelis
ten-Verenigingen en de Ne-
derlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren de 
Stichting Filatelie opgericht 
Deze stichting heeft onder 
meer de financiële verant

woordelijkheid voor Fepa
post 94 
Het bestuur van de Stichting 
Filatelie bestaat uit G A Glas 
(voorzitter), H Stins (vice-
voorzitter en penningmees
ter), P O M van Hasselt (se-
cretans), prof i r JG Balke-
stein en A J Hagemans 

Europese PTT's present 
Op Fepapost 94 is ook een 
aantal Europese postadminis-
traties met een stand present 
Het gaat om de volgende lan
den België, Cyprus, Dene
marken, Duitsland, Finland, 
Frankrijk, Groot-Brittannie, 
Ierland, Italië, Noorwegen, 

Portugal (vertegenwoordigd 
door J Visser), San Manno, 
Spanje, VN Wenen, IJsland, 
Zweden, Zwitserland 
Bovendien is er op Fepa
post 94 een stand ingencht 
door de organisatoren van de 
tentoonstelling Finlandia 95 

FEPAPOST -17 tot en met 23 oktober 1994 - DEN HAAG 
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Ascat prominent aanwezig op 
Fepapost94 
De wereld van de filatelisti-
sche catalogi, tijdschriften en 
albums is op Fepapost 94 
maximaal vertegenwoordigd 
in de grote stand van de As
cat. Deze internationale vere
niging van uitgevers van post
zegelalbums en filatelistische 
publikaties, die kantoor houdt 
in de Zwitserse stad Bissone, 
heeft als voornaamste taak 
het bevorderen van de kwa
liteit van de filatelistische 
voorlichting door de media en 
de postadministraties. De As
cat probeert de talloze al
bums en catalogi die jaarlijks 
verschijnen zo goed mogelijk 
op elkaar af te stemmen en 
strijdt verder tegen 'Mickey 
Mouse'-achtige uitgiften door 
postadministraties. 
In de /Ascaf-stand op Fepa
post zuWen de bezoekers niet 
minder dan tweehonderd ca
talogi, bladen en albums vrij 
kunnen raadplegen. Dit mate
riaal is afkomstig van tachtig 
uitgevers uit de hele wereld. 

De acht pagina's tellende bro
chure Petit Lexique Philatéli-
que (klein filatelistisch woor
denboek) wordt tijdens Fepa
post graWs uitgedeeld. De 
brochure bevat meer dan 350 
begrippen en uitdrukkingen 
uit de filatelie, weergegeven 
in het Frans, Engels, Duits, 
Spaans, Portugees en Itali
aans. 
Om aan Fepapost te kunnen 
deelnemen heeft de Ascat er 

van afgezien deel te nemen 
aan de grote filatelistische 
manifestatie Salon des Tim
bres, die in de Fepapost-
week in Parijs wordt gehou
den. De prettige ervaringen 
van de Ascat op Filacept88 
gaven wat dat betreft de door
slag. 
Onder leiding van /Ascaf-voor-
zitter Jean Varga komt op 
woensdagmiddag 19 oktober 
het uitvoerend comité van de 
organisatie bijeen. Donder
dagmiddag 20 oktober wordt 
de algemene ledenvergade
ring van de /Asca/gehouden. 

Toegang voor 
iedereen 
In het Congresgebouw zijn 
voorzieningen getroffen zodat 
ook minder validen en rol
stoelgebruikers zonder moei
te en ongestoord langs alle 
bezienswaardigheden kun
nen gaan en alle activiteiten 
kunnen bijwonen. Fepapost is 
'drempelloos' en in alle op
zichten bezoekersvriendelijk. 
En dat geldt niet alleen voor 
rolstoelgebruikers! 

Voor jong, oud, 
man en vrouw 
Fepapost is bedoeld voor het 
gehele gezin. Dat dit geen 
loze kreet is, blijkt uit het bre
de scala aan activiteiten voor 
jong en oud. Zo is er zelfs 
een 'Jeugddag' (zaterdag 22 
oktober en ook heeft het the
ma 'Vrouwen en Postzegels' 
een eigen inhoud gekregen. 
'Voor eick wat wils', zeven da
gen lang in het Congresge
bouw in Den Haag. 

Uitvoerend comité 
Voor het organiseren van Fe
papost 94 waren enkele jaren 
lang vele tientallen mensen in 
touw; ze deden hun werk veel
al onbetaald. De werkzaamhe
den werden gecoördineerd 
door een uitvoerend comité dat 
als volgt was samengesteld: 

Dagelijks bestuur 
Prof. ir. J.G. Balkestein 
voorzitter 
P.O.M, van Hasselt 
vice-voorzitter 
H. Stins, penningmeester 
Mevr. E. Ingelse-Hartog 
secretaris 

Centraal comité 
Prof. ir. J.G. Balkestein 
A.J. Hagemans 
werl<groep filatelie 

P.O.M, van Hasselt 
werkgroep inrichting 
tentoonstelling 

J. Voskuil 
werkgroep jury en 
commissarissen 

G.A. Glas 
werkgroep pers en 
propaganda 

W.H. Hooglugt 
werkgroep postzegelhandel 

J.G. van den Eijnde 
werkgroep evenementen 

G.A. Glas 
comité PTT-activiteiten 

L.M.A. Grandel 
secretaris filatelistische zaken 
en commissaris-generaal 

Mevr. E. Ingelse-Hartog 
secretaris organisatorische 
zaken 

Verenigde Naties en Davo 
starten campagne 
Uitgeverij Davo in Deventer 
heeft met de postadministra-
tie van de Verenigde Naties 
een overeenkomst gesloten 
om het verzamelen van post
zegels van deze organisatie 
te bevorderen. 
De VN geven al sinds 1951 
postzegels uit; eerst door het 
kantoor in New York, in 1968 
gevolgd door Geneve en ver
volgens in 1979 door Wenen. 
Ondanks die 'drievoudige 
aanpak' zijn veel verzame
laars niet op de hoogte van 
de veelzijdigheid van dit ver-
zamelgebied. Het verzamel-
gebied VN zit min of meer 
tussen de klassieke landen-

verzameling en de meer ei
gentijdse thematische verza
meling in. Nu het samenbren
gen van een ouderwetse we
reldverzameling niet meer 
mogelijk is kan een VN-verza-
meling - ook dankzij de veel
zijdige thema's, zoals vrede, 
veiligheid, mensenrechten, 
humanitaire hulp en milieu -
misschien een alternatief zijn. 
Davo geeft in zijn stand op 
Fepapost meer informatie 
over het verzamelgebied Ver
enigde Naties. 

Explicateurs 
op Fepapost 94 
Een nieuwigheid op Fepa
post 94 is de aanwezigheid 
van 'explicateurs'. Deze expli
cateurs - duidelijk herken
baar aan hun badge - geven 
op verzoek uitleg aan niet-
deskundige bezoekers en 
aan mensen die graag meer 
willen weten over een speci
aal onderwerp of een bijzon
der verzamelgebied. 
Het bekijken van de ingezon
den verzamelingen wordt 
daardoor ook voor geïnteres
seerde 'leken' aantrekkelijk. 
Niemand hoeft zo interessan
te bijzonderheden te missen. 

'Filatelie van A 
tot Z'is er! 
In de stand van het maand
blad Philatelie op Fepapost 
zal voor het eerst het boek Fi
latelie van A tofZverkrijgbaar 
zijn. Deze publikatie, geschre
ven door mr A. van der Flier, 
bundelt de afleveringen van 
de gelijknamige rubriek, die 
van 1990 tot 1994 in 'Philate
lie' verscheen. 
Filatelie van A tof Zkost twin
tig gulden. 
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1 
1 

100 auto s 
200 auto s 
300 auto s/voitures 
500 auto s/voitures 
100 bloemen 
200 bloemen 
300 bloemen 
500 bloemen 

1000 bloemen 
2000 bloemen 
100 ballonnen 
200 ballonnen 
300 ballonnen 
100 Churchill 
100 Dieren 
200 Dieren 
500 Dieren 

1000 Dieren 
2000 Dieren 
3000 Dieren 
4000 Dieren 

100 Dier/pre histone 
100 Dnehoeken 
200 Dnehoeken 
300 Dnehoeken 
100 Groente/fruit 
200 Groente/fruit 
100 Godsdienst 
200 Godsdienst 
500 Godsdienst 
100 De Gaulle 
200 De Gaulle 
100 Kat/hond 
200 Kat/hond 
300 Kat/hond 
500 Kat/hond 
800 Kat/hond 
100 Hond 
200 Hond 
300 Hond 
500 Hond 
100 Kat 
200 Kat 
300 Kat 
100 Insecten 
200 Insecten 
300 Insecten 
100 Kerstmis 
200 Kerstmis 
300 Kerstmis 
100 Kleder/haardracht 
200 Kleder/haarciracht 
300 Kleder/haardracht 
100 Landkaart 
200 Undkaart 
400 Landkaart 
100 Muziek 
400 Muziek 
500 Muziek 
100 Motoren 
100 Naaktschildenj 
200 Naaktschildenj 
300 Naaktschildenj 
400 Naaktschildenj 
100 Napoleon 
200 Napoleon 
300 Napoleon 
100 Olympiade 
300 Olympiade 
500 Olympiade 

1000 Olympiade 
1500 Olympiade 
100 Olympiade zomer 
200 Olympiade zomer 
300 Olympiade zomer 
500 Olympiade zomer 

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

OOI 
50 1 

7 50 
20 — 
6 5 -

100 — 
7 — 

11 50 
17 — 
32 50 
9 0 -

3 0 0 -
17 — 
6 0 -

120 — 
2 5 -
550 

11 50 
27 50 
62 50 

1 7 5 -
300 — 
6 0 0 -
3 5 -
10 — 
2 5 -
75 — 
8 75 

20 — 
7 50 

1 5 -
1 5 0 -
25 — 
8 0 -
8 — 

1 8 -
3 5 -
6 5 -

3 9 0 -
15 — 
5 0 -

100 — 
3 9 0 -
1 5 -
5 0 -

1 5 0 -
15 — 
5 0 -

1 0 0 -
7 -

1 5 -
3 5 -
7 — 

1 5 -
5 0 -
7 -

1 5 -
80 — 
7 -

50 — 
1 6 0 -
2 0 -
9 — 

2 0 -
3 5 -

1 7 0 -
2 5 -
75 — 

250 — 
7 — 

19 50 
37 50 
8 5 -

2 0 0 -
10 — 
2 0 -
4 0 -
7 5 -

2 1 0 -
1 0 -
2 0 -
4 0 -
90 — 
5 0 -
7 — 

1150 
5 5 -

250 — 
2 5 -

1 3 5 -
1 0 -
22 — 
42 50 
1 0 -
2 5 -

1 0 0 -
9 -

2 5 -
40 — 

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

Leve 

Ook abonnementen 

Ni< 
3osnië 100 
Bosnië 150 

1000 Raket/njimtevaart 
2000 Raket/ruimtevaart 
100 Schelpen 
100 Schepen 
200 Schepen 
300 Schepen 
500 Schepen 

1000 Schepen 
lOOSchildenjen 
200 Schilderijen 
300 Schilderijen 
500 Schilderijen 

1000 Schilderijen 
2000 Schildenjen 
3000 Schildenjen 
4000 Schildenjen 

100 Sprookjes 
100 Sport 
200 Sport 
500 Sport 

1000 Sport 
2000 Sport 
3000 Sport 

50 Tennis 
100 Tremen 
200 Tremen 
.'ïflfl Trpinpn 
UVV 1 1 Cl l »lil 1 
500 Tremen 
700 Tremen 
200 Transport 
500 Transport 

1000 Transport 
2000 Transport 

100 Unifonnen 
300 Unifomien 
100 Vlaggen 
500 Vlaggen 
100 Vogels 
200 Vogels 
300 Vogels 
500 Vogels 

1000 Vogels 
100 Vliegtuigen 
200 Vliegtuigen 
600 Vliegtuigen 

1000 Vliegtuigen 
100 Voetbal 
200 Voetbal 
300 Voetbal 
500 Voetbal 
300 Voetbal 

1000 Voetbal 
100 Vissen 
200 Vissen 
500 Vissen 

1000 Vissen 
100 Vlinders 
200 Vlinders 
500 Vlinders 
700 Vlinders 
100 Wapenschilden 
145 Walt Disney 
185 Walt Disney 
290 Walt Disney 
400 Walt Disney 
500 Walt Disney 
200 Luchtpost 
500 Luchtpost 

1000 Luchtpost 
500 Wereld 

1000 Wereld 
2000 Wereld 
5000 Wereld 

10000 Wereld 
20000 Wereld 
30000 Wereld 
40000 Wereld 
50000 Wereld 
60000 Wereld 
70000 Wereld 
80000 Wereld 
100000 Wereld 
150000 Wereld 

COMPLETE SERIES 

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

3U\ 

>^~ 

9 0 -
3 0 0 -
3 0 -
7 50 

11 50 
19 — 
45 — 

100 — 
5 50 

1 4 -
2 1 -
27 50 
65 — 

1 6 5 -
350 — 

1 1 0 0 -
2 0 -
7 — 

14 — 
27 50 
65 — 

1 6 5 -
350 — 
3 0 -

7 50 
1 8 -
35 — 
5 0 -

2 5 0 -
14 — 
29 — 
75 — 

350 — 
7 — 

30 — 
7 — 

45 — 
7 — 

11 — 
20 — 
45 — 

100 — 
7 — 

1 2 -
5 0 -

2 5 0 -
7 — 

14 — 
35 — 

1 2 6 -
280 — 
500 — 

7 — 
1 4 -
55 — 

100 — 
7 — 

14 — 
55 — 

2 1 0 -
7 — 

2 2 -
3 5 -
44 — 
8 5 -

2 0 0 -
9 50 

40 — 
110 — 

6 50 
11 — 
3 5 -

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

2000 — 
3000 — 
3 7 5 0 -
6 5 0 0 -
8 5 0 0 -

12000 -
25000 -
65000 — 

7 0 -
1 4 0 -
2 0 0 -
100 — 
70 — 
7 0 -

1 0 0 -
70 — 

1 0 0 -
60 — 
7 0 -

100 Sport 140 — 
50 Schildenien 7 0 -
50 Tremen 1 0 0 -
50 Auto s/voituren 100 — 

ring tegen rembours ƒ 1 4 -

van de gehele wereld land 
gratis bij a 

v: Ruslan 
100 Kroatië 
150 Kroatië 

50 Series Honganje 1 2 5 -
50 Equator Guinee 70 — 
50 Korea 70 — 
50 Blokken Rusland 70 — 

100 Blokhen Rusland 150 — 
68 Senes Albanië met 16 

blokken 125 — 
1000 Afnka 
2000 Atnka 
3000 Afrika 
4000 Afnka 
1000AmenkaN/Z 
2000 Amenka N/Z 
3000 Amenka N/Z 
4000 Amenka N/Z 
1000 Arabische staten 
2000 Arabische staten 
3000 Arabische staten 
1000 Azie 
2000 Azie 
3000 Azie 
2000 Bnts Azie 
3000 Bnts Azie 
5000 Europa 

10000 Europa 
1000 Scandinavië 
2000 Scandinavië 
3000 Scandinavië 
dOnn Sf̂ ;4nrlinAuip 

9 0 -
1 5 0 -
400 — 
7 6 0 -

5 0 -
1 2 0 -
200 — 
7 0 0 -
4 5 -

300 — 
500 — 
50 — 

100 — 
250 — 
2 0 0 -
4 5 0 -
2 0 0 -
490 — 

65 — 
3 0 0 -
7 5 0 -

9nnn — 

GROOT BRIHANNIE EN EMPIRE 

Gr Bnt erl eilanden 
100 Face different 4 — 
200 Face different 
300 Face different 
400 Face different 
500 Face different 
600 Face different 
700 Face different 

1000 Face different 
1200 Nottacediff 
1500 Not face diff 
2000 Not face diff 
3000 Not face diff 
4000 Not face diff 

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

100 Regionalen 
200 Regionalen 
25 Aldemey 
50 Guernsey 

100 Guernsey 
200 Guernsey 
250 Guernsey 
300 Guernsey 
350 Guernsey 
400 Guernsey 
450 Guernsey 
500 Guernsey 
50 Man 

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

100 Jersey 
150 Jersey 
200 Jersey 
250 Jersey 
300 Jersey 
350 Jersey 
400 Jetsey 
450 Jersey 
500 Jersey 
100 Bnt eilanden 
150 Bnt eilanden 
200 Bnt eilanden 
250 Bnt eilanden 
300 Bnt eilanden 
400 Bnt fiilanften 

6 50 
1 7 -
40 — 
62 — 
90 — 

105 — 
3 5 0 -
500 — 
6 5 0 -

1 2 0 0 -
4500 — 

13000 -

20 — 
10 — 
20 — 
1 5 -
1 0 -
6 0 -
1 0 -
12 50 
30 — 

1 0 0 -
1 3 0 -
225 — 
350 — 
450 — 
6 0 0 -
750 — 
20 — 
50 — 

100 — 
175 — 
250 — 
390 — 
500 — 
6 0 0 -
7 5 0 -
12 50 
27 50 
60 — 
9 5 -

130 — 
2 3 0 -
2 5 0 -
480 — 
630 — 
7 8 0 -
3 0 -
40 50 
7 5 -

120 — 
160 — 
1 8 0 -

500 Bnt eilanden 270 — 
600 Bnt eilanden 350 — 
800 Bnt eilanden 6 5 0 -
900 Bnt eilanden 860 — 

1000 Bnt eilanden 1100 — 
100 Kanaal eilanden 37 — 
200 Kanaal eilanden 6 0 -
250 Kanaal eilanden 1 2 0 -
300 Kanaal eilanden 150 — 
400 Kanaal eilanden 250 — 
500 Kanaal eilanden 350 — 
600 Kanaal eilanden 5 5 0 -

BIJ AANKOOP BOVEN C 
- of vooruitbetaling ƒ 3 50 

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

Prijswijzigingen 

POSTZEGELHANDEL 

d199c 
3 5 , -

"60,— 

750 Kanaal eilanden 
800 Kanaal eilanden 
50 Aden en staten 

100 Aden en staten 
150 Aden en staten 
200 Aden en staten 
25 Artutakj 
50 Aitutaki 
75 Aitutaki 

100 Aitutaki 
150 Aitutaki 
200 Aitlltaki 
75 Anguilla 

100 Anguilla 
150 Anguilla 
200 Anguilla 
300 Anguilla 
100 Antigua 
150 Antigua 
200 Antigua 
300 Antigua 
400 Antigua 
500 Antigua 
600 Antigua 
700 Antigua 
50 Ascension 

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

1000 Australië 
1200 Australië 
1300 Australië 
1500 Australië 
2000 Australië 

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

100 Bahama s 
150 Bahamas 
200 Bahamas 
300 Bahamas 
400 Bahamas 
500 Bahama s 
50 Bahrein 

lOOBahrem 
300 Bangladesh 
100 Bangladesh 

no hand st 
150 Bangladesh 

no hand st 
200 Bangladesh 

no hand st 
250 Bangladesh 

no hand st 
300 Bangladesh 

no hand st 
75 Barbados 

100 Barbados 
200 Barbados 
250 Bartiartns 
300 Barbados 
400 Bart}ados 
500 Barbados 
25 Bart)uda (only) 
50 Bart)uda (only) 

100 Barbuda (only) 
200 Barbuda (only) 
250 Barbuda (only) 
75 Basutoland incl 

100 Basutoland incl 
150 Basutoland incl 
200 Basutoland incl 
300 Basutoland incl 
400 Basutoland incl 
500 Basutoland incl 
600 Basutoland incl 
100 Bech/Botswana 
150 Bech/Botswana 
200 Bech/Botswana 
250 Bech/Botswana 
300 Bech/Botswana 
400 Bech/Botswana 
500 Bech/Botswana 
50 Bermuda 

100 Bermuda 
150 Bermuda 
200 Bennuda 
250 Bermuda 
^nn Rermiiria 

J ƒ 
100 
100 

7 5 0 -
8 5 0 -

2 0 -
6 5 -

1 7 5 -
320 — 
20 — 
50 — 
90 — 

1 4 0 -
210 — 
3 2 0 -
30 — 
80 — 

150 — 
225 — 
400 — 
35 — 
7 0 -

140 — 
2 2 0 -
3 7 5 -
800 — 

1 0 0 0 -
1 4 0 0 -

5 0 -
228 — 
4 0 0 -
500 — 
1 0 -
1 8 -
4 0 -
60 — 
95 — 

220 — 
350 — 
500 — 
850 — 

1 4 0 0 -
1900 — 
2800 — 

1 2 5 -
7 5 -

1 5 0 -
4 5 0 -
700 — 
10 — 
9 0 -

1 5 0 -
250 — 
4 5 0 -
700 — 

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

10 — 

33 — 

6 0 -

85 — 

1 3 0 -
25 — 
33 — 

1 5 0 -
220 — 
350 — 
600 — 

1 0 0 0 -
2 0 -
5 6 -

1 2 5 -
300 — 
4 0 0 -

est 3 5 -
est 6 0 -
est 1 2 0 -
est 200 — 
est 450 — 
est 8 0 0 -
est 1 1 0 0 -
est 1 5 0 0 -

4 5 -
100 — 
150 — 
250 — 
4 5 0 -
800 — 

1 3 5 0 -
20 — 
4 5 -

140 — 
3 0 0 -
500 — 
7 5 0 -

400 Bermuda 1000 — 
500 Bermuda 1400 — 

E ƒ 100 — 5 % KORTING 
porto/verzendkosten Bove 
aart is voldoende 
ïgen concurrerende prijzen 
re abonnementen Vraag m 
voorbehouden 

I .A . ) . M 

52,50 
IVIontenegro 1( 
Ukraine 1( 

2000 Bnts Afrika 1 0 0 0 -
2600 Bnts Afnka 1 5 0 0 -
3000 Bnts Afnka 

innl Pnvntfi 2000 — 
4000 Bnts Afnka 

incl Egypte 
500 Bnt empire 

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

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

50 B E Queen Victoria 
100 BE Queen Victoria 
150 BE QueenVictona 
200 B E Queen Victona 

50 B E K Ed VII 
75 B E K Ed VII 

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

1000 BE KG VI 
1500 BE KG VI 
2000 B E K G VI 
2500 B E K G VI 
3000 BE KG VI 
3500 B E K G VI 
1000 Bnt Em postfns 
2000 Bnt Em postfns 
3000 Bnt Em postfns 
2000 Bnt Europa 
3000 Bnt Europa 
4000 Bnt Europa 

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

mol Belize 
150 Bnt Honduras 

incl Belize 
200 Brit Honduras 

incl Belize 
1000 Bnt Ind Ocean 
100 Bnt Pacific 

no NZ/Aus 
200 Bnt Pacific 

no NZ/Aus 
300 Brit Pacific 

no NZ/Aus 
400 Bnt Pacific 

no NZ/Aus 
500 Bnt Pacific 

no NZ/Aus 
600 Bnt Pacific 

no NZ/Aus 
700 Brit Pacific 

no NZ/Aus 
1000 Brit Pacific 

no NZ/Aus 
1500 Bnt Pacific 

no NZ/Aus 
2000 Brit Pacific 

no NZ/Aus 
2500 Brit Pacific 

no NZ/Aus 
3000 Bnt Pacific 

no NZ/Aus 
4000 Bnt Pacific 

no NZ/Aus 
5000 Bnt Pacific 

no NZ/Aus 
100 Brit Solomon 
200 Bnt Solomon 
300 Bnt Solomon 
400 Bnt Solomon 
450 Bnt Solomon 
500 Bnt Solomon 
100 Bnt VKestInd 
300 Bnt W/est Ind 
500 Bnt West Ind 

3000 — 
1 6 -
3 0 -
9 5 -

1 7 5 -
495 — 

2 0 0 0 -
4 5 0 0 -
8 0 0 0 -

15000-
25000 — 

I 8 
60— 
9 5 -

1 9 0 -
22 — 
40 — 
7 0 -
6 0 -

100 — 
2 0 0 -
4 0 -
8 0 -

1 5 0 -
50 — 
8 0 -

1 2 5 -
33 — 
55 — 
80 — 

100 — 
1 5 0 -
400 — 
750 — 

1 3 0 0 -
1 9 0 0 -
3000 — 
4 5 0 0 -
1 5 0 -
350 — 
8 0 0 -

1 0 0 0 -
2 0 0 0 -
6000 — 

30 — 
85 — 
3 0 -
6 0 -

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

4 0 -

7 0 -

1 2 0 -
1700 — 

3 0 -

75 — 

1 2 5 -

1 7 0 -

2 3 0 -

325 — 

475 — 

8 0 0 -

1400 — 

2 1 0 0 -

3750 — 

5000 — 

7000 — 

10000-
70 — 

200 — 
4 2 5 -
7 5 0 -
9 0 0 -

1 1 0 0 -
5 -

24 — 
47 50 

1000 Bnt W/est Ind 1 5 0 -

n de ƒ 150 — geen portoko 

Een insteekboek van ƒ 6,5 
lichtingen 

1. DEC IR 

3 0 , -
30,— 

1500 Bnt Westind 
2000 Bnt West Ind 
2500 Bnt West Ind 
3000 Bnt West Ind 
4000 Bnt West Ind 
5000 Bnt West Ind 
6000 Bnt West Ind 
7000 Bnt West Ind 
100 Burma 
200 Burma 
300 Burma 
400 Burma 
500 Burma 
100 Brunei 
150 Bnjnei 
200 Brunei 
250 Bnjnei 
300 Bmnei 
100 Canada 
200 Canada 
300 Canada 
400 Canada 
500 Canada 
600 Canada 
700 Canada 
800 Canada 
900 Canada 

1000 Canada 
1100 Canada 
1200 Canada 
1300 Canada 
1400 Canada 
1500 Canada 

25 Cape 
40 Cape 

100 Cayman Isl 
150 Cayman Isl 
200 Cayman Isl 
250 Cayman Isl 
300 Cayman Isl 
350 Cayman Isl 
100 Ceylon/SnLanka 
200 Ceylon/SnLanka 
300 Ceylon/SnLanka 
400 Ceylon/SnLanka 
500 Ceylon/SnLanka 
600 Ceylon/SnLanka 
700 Ceylon/SnUnka 
800 Ceylon/SnLanka 
25 Cnstmas Isl 
50 Cnstmas Isl 

100 Cnstmas Isl 
150 Cnstmas Isl 
200 Cnstmas Isl 
250 Cnstmas Isl 
100 Cook inclaitu 

en Penrhein 
200 Cook mclaitu 

en Penrhein 
300 Cook inclaitu 

en Penrhein 
500 Cook inclaitu 

en Penrhein 
600 Cook inclaitu 

en Penmein 
700 Cook inclaitu 

en Penrhein 
800 Cook inclaitu 

en Penrhein 
1000 Cook indaitu 

en Penrhein 
1250 Cookindanu 

en Penrhein 
1500 Cook inclaitu 

en Penrhein 
100 Cypnjs 
150 Cyprus 
200 Cyprus 
250 Cyprus 
300 Cypnjs 
400 Cyprus 
500 Cyprus 
600 Cypnjs 
700 Cyprus 
750 Cyprus 

50 Cyprus pre indep 
75 Cyprus pre indep 

100 Dominica 
150 Dominica 
200 Dominica 
300 Dominica 
400 Dominica 

50 Dubai/U A E 
100 Dubai/UAE 
150Dubai/UAE 
200 Dubai/U A E 
250 Dubai/U A E 
300 Dubai/U A E 
350 Duhai/IIAE 

3 7 5 -
7 0 0 -

1 2 0 0 -
1 8 0 0 -
3750 — 
5500 — 
8 5 0 0 -

11OO0-
1 5 -
3 5 -
9 5 -

600 — 
1000 — 

80 — 
2 0 0 -
3 0 0 -
9 0 0 -

1 1 5 0 -
2 75 
6 — 

14 — 
30 — 
57 50 

1 4 5 -
2 0 0 -
250 — 
350 — 
500 — 
650 — 
7 7 5 -
890 — 

1000 — 
1200 — 

25 — 
80 — 
7 0 -

1 5 0 -
2 5 0 -
3 5 0 -
5 5 0 -
800 — 

6 — 
1 9 -
67 50 

1 7 5 -
225 — 
500 — 
6 0 0 -

1 8 0 0 -
2 5 -
65 — 

190 — 
300 — 
6 0 0 -
900 — 

8 0 -

1 9 0 -

320 — 

6 0 0 -

8 0 0 -

1 1 0 0 -

1 5 0 0 -

2 2 0 0 -

4 0 0 0 -

10000-
26 — 
6 5 -

1 0 0 -
1 6 0 -
2 2 5 -
5 5 0 -
750 — 

1 0 0 0 -
1300 — 
1 7 0 0 -

2 0 -
5 0 -
2 0 -
60 — 

1 0 0 -
1 9 0 -
3 0 0 -
2 0 -
8 0 -

1 2 5 -
2 2 0 -
375 — 
550 — 
850 — 

400 Dubai/UAE 1 1 0 0 -
300 East Atnca incl Tanz 50 — 

Sten 

0 of de eerste ƒ5 — 

AAFF 
^ H 

Roemer Visscherstraat 114, 3132 EV Vlaardingen - Telefoon (010)4340085 - Giro 1465772 
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33E VEILING 23 t/m 29 OKTOBER 
- Posthistorie Nederland en O.G. 
- Veel Ned. Indië w.o.Tjiledjit 
- Wereld 
- Vele afstempelingen 

ook in paar aanwezig: 

* inzet ƒ 1000-
VlMlii^Hai 

X 
- Plaatfouten, Variëteiten, w.o. natuurlijk * '"^®* f "Î SO, 

ook het 55 centje zonder c voorts: VERZAMELINGEN 
- Frankeerzegels los, w.o. SNUFFELDOZEN 

uitgebreid Frankrijk, Duitsland, ANSICHTKAARTEN 
Australië, Oostenrijk, enz. 

* inzet ƒ 350,- TOPPERS! 

VLAKBIJ DE UITVALSWEGEN EN CENTRAAL STATION 
situeerden wij kijkgelegenheid EN veiling. Dus één adres! 

GRATIS KATALOGUS! 
m®' mfut 

Op de 1 na laatste dag van Fepapost organiseren wij de landelijke jeugdveiling. Op de laatste dag van Fepapost 
start onze kijkgelegenheid op ons kantoor. U kunt dan ook inzenden voor de volgende veiling op 4 februari 1995. 
Komt u eens met ons kennismaken! Katalogusabonnement ƒ 20,- per jaar; giro 5282831 

J U L I A N A V A N S T O L B E R G L A A N 2 4 8 2 5 9 5 C N D E N H A A G 

FRANKPOST B.V. 
VEERSEDIJK 59 3341 LL H.I.AMBACHT 
Tel. 01858-18074/Fax. 01858-15756 Bank 49.55.57.439/Giro 48.91.639 

99 WIE VINDT DE DUURSTE ZEGEL!" 
Onlangs kochten we van een grote buitenlandse handelaar die vanwege zijn leeftijd genoodzaakt was om zijn activiteiten als 
postzegelhandelaar te beëindigen, een grote voorraad vnl. oud materiaal. Veel in zakjes, maar ook oude bundeltjes, complete 
series - modern en oud -, veldelen etc. Te veel om op te noemen! 

Na het succes van onze vorige aktie 'Wie vindt de duurste zegel!' hebben we besloten om opnieuw een soortgelijke actie te houden. 
In totaal hebben we 200 genummerde doosjes gevuld met minimaal 25.000 zegels (u betaalt dus maximaal 1 cent per zegel), 
ledere maand wordt aan de vinder van de duurste zegel van die maand een WAARDEBON van ƒ 150,- toegekend (vrij te be
steden bij FRANKPOST B.V.) 

Na verkoop van alle doosjes wordt onder al diegenen die één van deze 200 doosjes kochten een extra SUPERPRIJS verloot. 
Deze extra SUPERPRIJS (die alleen verloot wordt na verkoop van alle 200 doosjes) is een WAARDEBON voor een bedrag 
van ƒ 999,99 (vrij te besteden bij FRANKPOST B.V.) 

Prijs per doosje: ƒ 250,-
Hoe zijn de regels: 
Op uw doosje treft u een registratie-formulier aan. Hierop wordt door ons aangegeven in welke maand u het doosje aangeschaft 
hebt, en vervolgens door één van onze medewerkers gesigneerd. Dit formulier moet u opsturen met een kopie van de duurste 
zegel die u in uw doosje hebt aangetroffen. 
U hebt tot twee maanden na aankoop van uw doosje de tijd om uw duurste vondst (samen met uw registratie-formulier) aan ons op 
te sturen. En u mag meedoen zo vaaJk u wilt. In dat geval dingt u in alle maanden waarin u een doosje gekocht hebt mee naar de 
WAARDEBON van ƒ 150,-. 
Wanneer u wilt meedingen naar de extra SUPERPRIJS van ƒ 999,99 dan moet u - ook al hebt u nooit de duurste zegel van 
de maand gevonden - in ieder geval uw registratie-formulier(en) volledig ingevuld aan ons teruggestuurd hebben!! 
Levering van deze doosjes onder rembours of na vooruitbetaling. 

!! SUPERSTUNT!! 
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E N H I E R !S H U D A N D E C O M P L E E T V E R N I E U W D E 
P R I J S C O U R A N T N E D E R L A N D & O G 1995 
Voor ƒ 3 , - kunt u in het bezit komen van deze iuxe zeer uit
gebreide (24 pag 's) pri iscourant Bij uw I e bestetiing vanaf 
ƒ 1 0 0 , - ontvangt U het gestorte bedrag DUBBEL terug 
(Onze vaste c l iënten h e b b e n deze pniscourant inmiddels ontvangen) 
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Afval beperken en Nederland schoon: 
dat doen we gewoon! 
Nederland heeft er een opvallend nieuw werkwoord bij: 
opzoomeren. Het werd geboren in Rotterdam, dankzij de 
gedachte 'maak van uw stad geen vuilnisvat'. Een ouder
wets woord overigens, dat 'vuilnisvat', want de vuilnisem
mer is al lang verdrongen door een bonte verzameling 
GFTbakken, glasbollen en een gevarieerd assortiment 
containers. Thematisch redacteur D. Veenstra duikt in het 
nu volgende artikel in het afvalprobleem. Het blijkt dat van 
afval en vuil een inspirerende werking kan uitgaan. 

Vrijwel dagelijks zien of horen 
we dankzij de media iets over 
'het milieu'. Milieuproblemen 
kunnen triviaal zijn  honde
poep op de stoep  maar ook 
van zwaarder kaliber, zoals 
smog tijdens de tropische da
gen in juli. Al die publiciteit 
doet wel eens vergeten dat 
veel milieuproblemen hele
maal niet nieuw zijn. De smog 
wel, maar de hondepoep be
slist niet. Middeleeuwse ste
den hadden net zo goed te 
maken met milieuproblemen, 
want drinkwaterleiding, riole
ring of vuilophaaldienst ont
braken in die tijd. De gevol
gen laten zich raden... 
Toch waren de problemen 
vroeger niet onoplosbaar. De 
Romeinen  nóg verder terug 
in de tijd dus  voorzagen 
Rome van een waterleiding 
en een rioleringsstelsel. En 
onze voorouders hebben ook 
niet stilgezeten. Onze eerste 
milieuwetten in de vorm van 

'keuren' stammen uit de mid
deleeuwen. Keuren waren 
verordeningen waarin kwali
teitseisen aan bijvoorbeeld 
het water voor bierbrouwerij
en en de lakenindustrie wer
den gesteld. Een vorm van 
milieubescherming in dienst 
van de economie. Het ver
band tussen milieuproblemen 
en economische (lees: gelde
lijke) belangen van de mens 
was er toen al. 
Een interessant voorbeeld 
van 'antieke' milieuwetgeving 
is een verordening van de ge
meente Leiden van vele eeu
wen terug, die ten doel had te 
voorkomen dat afval terecht
kwam op plaatsen waar het 
niet thuishoorde. Wie vuilnis 
in de gracht stortte, kreeg 
twee gulden boete {afbeel
ding 1)\ Laten we eens zien 
hoe we tegen het einde van 
de twintigste eeuw met ons 
afval omgaan. 

: 

dieningebreecke, onwillighoftenalaogh t>evonden zijn, 
de, verbeureö füllen t'clckcn dage drieguldens, vanzeer, 
riglipooten'tftiick. 

Ende lbo wie bevonden fal werden eenige vuylnülè falj 
voren) ofoock koude affche gevceght, gelsracht, gcftortof 
gelcyr te hcbkn op eenige ftcgcn, ftraren of pktingen, üj 
eenige gemecne "wateren, grachten ofte cajialen binnen 
defeStadt, falt'elckens verbeuren over het uytgicrenofe 
vegen van deafch, miflè ofte vuylniilê, inde"voorfz, "aate
ren ofte grachten, twee guldens, ende op de ilraten, ümn 
ofte platingen, t\^intigh ihxvrm, ende de aiTche noch 
heet of gloeyendczijnde, diibbelde boeten, alfoofe«. 
hjck ghehouden is fijn alTche, foolange die gloe\'endeof 
heet is, binnen s'huys te houden tot die gcnocghlacm ver
koelt ende buytcn alle pcrijckcl fal zijn , met verklario
ge, dat è e van geen vermogen en zijn, onimedevooriz. 
twmtigh ot veertigh ftuyvcrs te betalen, daer over èn 
riidt van acht dagen te water endetebroot füllen werden 
ghdcyt. 

We kopen 
teveel afval 
Niet alleen de Nederlandse 
bedrijven staan garant voor 
een enorme afvalberg, maar 
ook de ca. 5 miljoen vader
landse huishoudens weten er 
weg mee. We leven in een 
welvaartsmaatschappij en dat 
betekent dat we met zijn allen 
nogal wat kopen. Na gebruik 
en verbruik blijft er veel afval 
over: zo'n 6 miljoen ton huis
vuil! Een belangrijk deel daar
van bestaat uit vaak overbo
dige verpakkingen {afbeel
ding 2). Dat betekent verspil
ling van schaarse grondstof
fen. Vandaar dat al vele jaren 
met groeiend succes wordt 
gepleit voor vormen van her
gebruik. 
Voorkómen is echter nog be
ter dan hergebruik; het is zo
wel een algemeen als een 
persoonlijk belang. Een alge
meen belang 'omdat we recht 
hebben op schoon milieu', zo
als zo treffend in een fran
keerstempel wordt gezegd. 
En een persoonlijk belang, 
omdat de kosten van afval
verwijdering en venwerking 
de laatste jaren fors zijn ge
stegen. Aan de gemeentelijke 
afvalstoffenheffing  de vroe

BUSTERnvCK NF PAI 
B'STFRPACKNELIi*ÄK
BUSTERMCKNELIPAK
BISTFRBCK •NELIMK* 
BUSTERRAOCNEUPAK
BySMB^^ELIPAK
BUSTERM.CK\R|PiK

gere reinigingsrechten 
merkt u dat maar al te goed! 
Vorig jaar stegen de tarieven 
landelijk met 19 procent en in 
Den Haag zelfs met 112 pro
cent; in de residentie betalen 
de burgers dit jaar maar liefst 
515 gulden! 
En als de gemeenten probe
ren de burgers 'individueel' te 
laten betalen (bijvoorbeeld 
aan de hand van het gewicht 
van het door hen ingeleverde 
afval, zoals in Oostzaan), dan 
worden diezelfde burgers op
eens heel vindingrijk. Die 
brengen hun vuil dan ergens 
anders heen. Zo ontstond het 
nieuwe woord afvaltoerisme. 
Als u denkt dat de filatelisti
sche vertaling van de afval
problematiek pas de laatste 
jaren mogelijk is dan zit u er 
ongeveer een halve eeuw 
naast. In de Tweede Wereld
oorlog waren grondstoffen 
schaars en daarom werd de 
burgers via machinestempels 
gevraagd afvalstoffen te be
waren: Help onze industrie 
aan grondstoffen  lever afval 
in!, Bewaar oud papier  uit 
oud wordt nieuw en Afvalstof
fen bewaren is grondstoffen 
sparen {afbeeldingen 3, 4 en 
5). In dit laatste stempel komt 
een man met een handkar(!) 
langs; een vrouw staat klaar 
met de afvalemmer. 
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Een eigentijdse zegel op het 
thema 'Produceer minder af
val' werd in 1993 door Zuld
Korea uitgegeven {afbeelding 
6). Een mannetje met een 
hoofd in bekervorm trapt een 
plastic bekertje plat. In het bij
behorende eerstedagsstem
pel gooit een vrouw vuil in 
een afvalcontainer. Zou dat 
bundeltje kunnen concurreren 
met de minihuisvuilzak uit de 
Postbus 51televisiespot? 

Gemeentelijke 
afvalpromotie 
Gemeenten zijn de belangrijk
ste afvalinzamelaars, ook al is 
privatisering in deze over
heidssector geen nieuw feno
meen meer. Het ligt daarom 
voor de hand dat gemeenten 
hun frankeerstempel gebrui
ken om de gescheiden afval
inzameling te bevorderen. 
Het opmerkelijke is dat glas, 
GFT (de afkorting staat voor 

groente, fruit en tuinafval) 
en chemisch afval prima sco
ren, maar oud papier nadruk
kelijk buiten beschouwing 
wordt gelaten. 
De gemeenten blijken als het 
om 'afvalstempels' gaat vaak 
heel creatief, terwijl ze in hun 
'alledaagse' frankeerstempel 
nog wel eens willen volstaan 
met naam en wapen. Pak
kende slogans, toepasselijke 
symbolen en zelfs stripfiguren 
worden in de strijd geworpen. 
De gemeenten Ede en Den 
Haag zoeken het in algemene 
slogans: Afval apart Mooi 
meegenomen! (Ede, afbeel
ding 7) en Afval vermijden of 
scheiden (Den Haag). 
De gescheiden inzameling 
van glas kwam al heel wat ja
ren geleden op gang. Hooge
veen (afbeelding 8) gebruikte 
de tekst Glas in de glasbak!. 
Den Haag bedacht een vari
ant: Glas? In de glasbak!, een 
tekst die vergezeld ging van 
een vierkante glasbak. Later 
werd op grote schaal overge
stapt op de glasbol, of eigen
lijk glasöo/ten, want ze zijn er 

BEWAAR OUD PAPiER^^ 

UITOUDWORDTNIEIA^ 

AFVALSTOFFEN ^ 
BEWAREN 

I S , 

GRONDSTOFFEN SP^RF^■< 

NEDERLAND̂  

0075 
= C E N T = . 

m7 HB 4030 vm 

INDE 
GLASBAK!! P^A^fooQ 

INEDERLAHO] 

»065 

FR2'i338 

v ^ ? ' 

fiSüZeaPêRT! 
|VI CENT 
I 1 PMBSIT 

■NEDERLAND, 

0075 ■: 
= = = C E N T 

CS7 MR /S69 

10 

i3S

NEDERLAND1 

0 0 7 5 
C E N T : 

M7 HR 5751 \!m 

nu voor verschillende kleuren 
glas. Raalte gebruikte een 
minder indringende, maar wel 
veelzeggende tekst: Glas 
tiet inzamelen waard. 
Inzameling van KCA (klein 
chemisch afval) valt ook niet 
meer weg te denken. Vroeger 
zaten er ieder jaar honderd 
miljoen batterijen tussen het 
huisvuil! Om de burgers op 
andere gedachten te bren
gen, werd het stripfiguurtje 
/Wax M/teu bedacht. In het 
frankeerstempel van een aan
tal gemeenten wordt Max ge
bruikt om de burgers verma
nend toe te spreken: Max Mi
lieu: met cfiemiscti afval gooit 
u meer weg dan u denkt. Of: 
Max Milieu: chemisch afval 
hou het apart. Diemen [af
beelding 9) en Deventer ge
bruiken een variant op de 
laatste tekst: Schadelijke stof
fen: hou(dt) ze apart!. Ook Di
dam {afbeelding 10) maakt 
van Max Milieu gebruik: Klein 
chemisch afval inleveren elke 
2e woensdag van de maand 
bij de gifbus. Ter toelichting: 
KCA kan worden gebracht 
(naar een gemeentelijk depot) 
of opgehaald (met de zoge
noemde chemokar). Een 
veelgehoord grapje: 'Komt 
hier de bus naar het station?' 
'Nee mevrouw, wij wachten 
op de chemokar'. Apeldoorn 
{afbeelding 11) meldt in zijn 
stempel Schadelijke stoffen? 
Chemokar bel 335700. 
Een bijzondere afvalcategorie 
 vanwege de aanwezigheid 
van giftige CFK's^  vormen 
de koelkasten. Veel gemeen
ten zijn bereid een afgedank
te koelkast als een bijzonder 
soort grof vuil op te halen, zo
als blijkt uit frankeerstempels 
van Didam {Lever uw afge
dankte koelkast in. Bel 
0836221572 tst. 49) en Ren
kum {Afgedankte koelkast? 
Bel 0837319025, zie afbeel
ding 12). 

Redelijk actueel is de ge
scheiden inzameling van 
GFTafval, waarvoor ge
meenten meestal zogenoem
de minicontainers gebruiken. 
Het systeem is nog niet van 
alle smetten vrij (stankover
last in de zomer, ruimtepro
blemen in oude stadsdelen 
en hoogbouwwijken), ten/vijl 
het bovendien dreigt te be
zwijken onder zijn succes om
dat de afzet van compost 
stagneert. Toepasselijke 
stempels worden gebruikt in 
Leidschendam {GFTafval: 
goed gescheiden, schoon 
idee!, zie afbeelding 13) en 
Zeist {Groen afval apart). De 
Vuilafvoer Maatschappij 
(VAM)  gevestigd in Amster
dam, maar met de bekende 
ven/verkingsinstallatie in Wijs
ter  venwerkt het huisvuil van 
talrijke Nederlandse gemeen
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ten. In de frankeerstennpels 
van de VAM wordt reclame 
gemaakt voor GFTcompost 
(afbeelding 14). In een ander 
stempel (afbeelding 15) be
pleit de VAM het gebruik van 
Het VAMvat om zelf compost 
te maken. 
Composteren is inderdaad 
een effectief middel om gftaf
val te beperken. Veel ge
meenten moedigen deze 
vorm van afvalbeperking dan 
ook aan door VAMvaten met 
korting te verkopen. 

Recycling-
hergebruik 
Gescheiden inzameling van 
afvalstoffen moet voorkomen 
dat schadelijke stoffen in het 
milieu  bodem, water en 
lucht  terechtkomen. Maar 
recycling (hergebruik) en ge
scheiden inzameling gaan 
vaak hand in hand: denk aan 
de glasbakken en bollen. De 
overheid werkt aan een ver
bod op het storten van huis
houdelijk afval na het jaar 
2000. Zo is ons land op weg 
naar volledige recycling. 
Ik wees er al op dat de inza
meling van oud papier bij de 
gemeentelijke afvalpromotie 
buiten beeld blijft. Hetzelfde 
geldt voor het hergebruik van 
kleding en textiel; niet zo ver
wonderlijk, want de inzame
ling hiervan is in handen van 
instellingen als het Leger des 
Heils, Humana en dergelijke. 
Wat het oud papier betreft: 
vooral scholen en verenigin
gen houden zich hiermee be
zig. De oudpapierprijs, die 
wordt bepaald door het alou
de marktmechanisme van 
vraag en aanbod, vertoont 
echter sterke schommelin
gen. Bij een te lage kiloprijs 
dreigt de inzameling te stop
pen. Vandaar dat veel ge
meenten het inzamelen van 
papier met een systeem van 
garantieprijzen subsidiëren. 
Dat is goed voor het milieu, 
maar ook voor de portemon
nee van de gemeenten, want 
als oud papier in het gewone 
huisvuil terechtkomt, moet 
een veel hogere prijs voor de 
venwerking worden betaald. 
Het kringloopsymbool voor 
papier en karton is vaak afge
beeld in frankeerstempels 
van papier en kartonfabrie
ken en bedrijven die oud pa
pier invoeren en exporteren 
(afbeeldingen Wen 17). Een 
stempel (afbeelding 18) dat 
duidelijk maakt dat de inza
meling belangrijk is, is dat uit 
Haarlem: Oud papier verga
ren is een grondstof voor 
nieuw papier  sparen. 
Filatelisten kennen een spre
kend voorbeeld van recycling: 
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het hergebruiken van nietaf
gestempelde postzegels. De 
post vindt dat niet leuk, maar 
we zijn milieubewust niet
waar? En om in postale sfe
ren te blijven: in een Engels 
frankeerstempel wordt het ad
vies gegeven Please use tfiis 
envelope again  Save paper 
Alle thematische kopy vindt 
dan ook op deze wijze zijn 
weg naar de hoofdredacteur 
in Huizen! 
Vooral de laatste jaren wor
den voor steeds meer soorten 
afval methoden van herge
bruik ontwikkeld. In theorie 
kan alle afval opnieuw wor
den gebruikt, maar in de prak
tijk gaan ecologie en econo
mie niet altijd samen. Er is 
trouwens niets nieuws onder 
de zon: recycling bestaat al 
heel lang  denk aan het co
veren of vulcaniseren van au
tobanden. Een frankeerstem
pel (afbeelding 19) zegt het 
zo: Bandenvernieuwing is re
cycling  is milieuvriendelijk. 
En de schroothandel, die 'oud 
ijzer' verzamelt en verkoopt 
aan de staalindustrie. functi
oneerde al voordat er sprake 
was van milieubeleid (afbeel
ding 20). Om het met een be
kend Haags schrootbedrijf te 
zeggen: te uw auto ex  vlug 
naar Pamatex. Lang niet alle 
auto's worden tegenwoordig 
dooreen shredder opgeslokt 
om er als een pakketje 
schroot weer uit te komen: 
gespecialiseerde sloopbedrij
ven demonteren een auto vol
ledig, zodat er geen druppel 
olie of accuzuur in het milieu 
terecht komt. 

■Vlinder afval lieb je 
zelf in de hand 
De afvalberg kan best een 
kopje kleiner worden ge
maakt. Soms met heel weinig 
moeite, zoals de folders van 
Postbus 51 duidelijk maken. 
De filatelistische vertaling 
daarvan is echter niet altijd 
eenvoudig. Gelukkig kan de 
Milieuverzamelaar zijn hart 
vooral bij de frankeerstem
pels ophalen. Hier geldt de 
aloude thematische wet, dat 
deze stempels de maat
schappelijke ontwikkelingen 
vrij snel volgen. Maar ook ou
dere stempels blijken soms 
verrassend goed bruikbaar. 
De wegwerpmaatschappij be
hoort jammer genoeg nog 
lang niet tot het verleden. 
Overbodige verpakkingen 
worden veel te langzaam af
geschaft. Komkommers wor
den nog steeds in folie ver
pakt! Toch kunnen we als 
consument al veel doen. Een 
vulpen gebruiken in plaats 
van een wegwerppen, om 
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maar eens iets te noemen 
(afbeelding 21), of je realise
ren dat tien plastic kuipjes 
koffiemelk meer afval opleve
ren dan koffiemelk in een 
(statiegeld)fles {afbeelding 
22). Afvalbeperking tfiuis en 
in het winkelwagentje? Het 
kan! Misschien kunt u zelfs uit 
de voeten met de suggestie 
van een frankeerstempel uit 
1952 (afbeelding 23) dat re
clame maakt voor een mixer: 
smakelijke verwerking van 
restjes. 

Afval is big 
business 
Bij de inzameling, opslag en 
venwerking van afval hebben 
de gemeenten weliswaar nog 
een stevige vinger in de pap, 
maar het bedrijfsleven heeft 
deze sector jaren geleden al 
ontdekt. Afval is big business, 
zodat zelfs al gesproken 
wordt van een afval maf;a. 
Omdat aan de inzameling en 
venwerking van huisvuil 
steeds zwaardere eisen wor
den gesteld, zien vooral klei
nere gemeenten zich ge
noodzaakt steeds meer sa
men te werken. Moderne 
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huisvuilauto's, zoals afge
beeld op de Deense Europa
zegel uit 1986, kosten veel 
geld en een gemeente van 
een paar duizend inwoners 
kan zo'n investering onmoge
lijk rendabel maken. 
De Deense vuilnisauto (af
beelding 24) laat zien dat het 
reinigingspersoneel tegen
woordig minder zwaar wordt 
belast. Het mechanische be
laden van containers is veel 
lichter werk dan het dagelijks 
honderden zware vuilzakken 
in de vuilnisauto gooien! Maar 

in Denemarken wordt kenne
lijk het oudenwetse handwerk 
ook in ere gehouden, want op 
de tweede Deense Europaze
gel IS een 'ouderwetse' straat
veger afgebeeld (afbeelding 
25). Een voorbeeld van regio
nale samenwerking is de RA
ZOB, de Regionale Afvalver
werkingsmaatschappij Zuid-
oost-Brabant in Nuenen. In 
het frankeerstempel staat de 
wervende tekst RAZOB weet 
raad met afval; de op de 
naam RAZOB neergestreken 
vlinder is bedoeld als het 

symbool voor een schoon mi
lieu (afbeelding 26). 
Heel bekend is de Afvalver
werking Rijnmond. Beeld
merk en naam van de AVR 
zijn vermeld in het frankeer
stempel. Het nog steeds 
groeiende korps van afvalver
werkers IS niet vies van opval
lende promotie. Wubben uit 
Delft zegt Afvalstoffen: uw 
zorg, onze specialiteit. En 
Jansen uit Enschede zegt Uw 
chemiscfi afvalprobleem -
onze Specialiteit. Afvalstoffen 
Terminal Moerdijk zit duidelijk 
op de Amerikaanse toer met 
ATM On The Move. Afvalver
werking Botlek in Hoogvliet 
koos voor een grappige aan
pak: drie olifanten die hun 
slurf in de grond (of in het wa
ter?) stoppen illustreren de 
tekst Dag en nacht 4385222. 
Tot slot nog twee voorbeel
den van Hoogers uit Geldrop 
met een duidelijk positieve 
toon: Afval scheiden sorteert 
effect en Samen winnen we 
de afvalrace - heel vindingrijk 
(afbeelding 27). 

Probleemafval 
Er is afval waar we als consu
ment niets en toch alles mee 
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te maken hebben: radio-actief 
afval (afbeelding 28). In The
matisch Panorama' is hieraan 
al eerder aandacht besteed^. 
Opslag van radio-actief afval 
is al lange tijd een probleem. 
Het duurt heel lang voordat 
de schadelijke effecten ervan 
zijn verdwenen; daarom werd 
de opslag in zoutkoepels on
derzocht. Zo'n opslag 'naast 
de deur', ook al is het dan 
diep in de grond, vinden de 
meeste mensen geen plezie
rige gedachte! Maar de over
heid moet het afval toch er
gens laten en bij voorbaat in 
eigen land, want export van 
schadelijke afvalstoffen naar 
andere (arme) landen riekt 
naar afvalmafia. Gelukkig wil 
men tegenwoordig veel moei
te doen om een goede oplos
sing te vinden. Dat is wel an
ders geweest; we zullen dan 
ook tot in lengte van jaren 
veel geld moeten uittrekken 
om een aanzienlijk aantal ver
vuilde gebieden te saneren. 
De overheid gaat daarbij niet 
vrijuit. Hebben bijvoorbeeld 
niet alle gasfabrieken een 
ernstig vervuild terrein achter
gelaten? 
Ook al zijn we dan veel mi
lieubewuster geworden, de 
praktijk van alledag leert dat 
waakzaamheid geboden blijft. 
Want anno 1994 moeten bur
gers in actie komen om te 
verhinderen dat de overheid 
verontreinigde grond gebruikt 
voor de aanleg van geluids
wallen, zelfs vlak bij een 
woonwijk! 

Bijna een wereld-
schoonmaakdag 
Bij afval denken we meestal 
aan 'vuil' en 'vies'. Toch is af
val niet echt vies. En als we 
ons op een verantwoorde ma
nier ontdoen van ons afval, is 
er niets aan de hand. Helaas 
gedragen veel mensen zich 
als litterbugs om het op z'n 
Engels te zeggen; in gewoon 
Nederlands: als smeerpoet-
sen. Er zijn mensen die het 
'heel gewoon' vinden om op 
een parkeerplaats de asbak 
van hun auto te legen of er al
lerlei ander afval neer te gooi
en. Het is een teken aan de 
wand dat mensen die van 
een vakantie in het buitenland 
terugkomen laten weten 'dat 
het er zo schoon was'. Toch 
zijn litterbugs geen typisch 
Nederlands probleem: vier 
jaar geleden werd gepro
beerd een internationale We-
reldschoonmaakdag in het le
ven te roepen onder het mot
to Clean up the earth ('Maak 
de aarde schoon'). Het idee 
was van Australië, waar het 
opruimen van zwerfvuil in de 

eigen wijk door buurtbewo
ners een groot succes was. 
Zou het voorstel zijn overge
nomen dan was Wereld-
schoonmaakdag - naast We-
reldmilieudag (5 juni) en Dag 
van de Aarde (22 april) - de 
derde dag geweest die aan 
het milieu is gewijd. Wereld-
schoon maakdag 1992 kwam 
er echter niet omdat 17 mei -
een zondag - als datum was 
gekozen. Op het congres 
waar het voorstel werd gelan
ceerd - in Oslo - lieten de 
Noren meteen weten dat 17 
mei een Noorse feestdag is: 
de Dag van de Grondwet. 

'n Schoon milieu: 
begin bij jezelf 
Met een variatie op een slo
gan die eerder aanleiding 
was tot een artikel in dit blad^ 
wordt overal ter wereld gepro
beerd burgers milieubewust 
te maken: Ook een schoon 
leefmilieu begint bij jezelf Het 
gaat om een actie die natio
naal gericht is. Ook in ons 
land worden op alle niveaus 
schoonmaakacties op touw 
gezet. Want veel mensen blij
ken niet gevoelig te zijn voor 
oproepen als Don't Be a Lit
terbug - Keep America Beau

tiful ('Wees geen smeerpoets! 
Hou Amerika mooi'; afbeel
ding 29) of - een Zuidafri-
kaanse versie - Do Not Litter 
- Moenie Mors Nie. 
Helaas is het aantal postze
gels met een opvoedend ka
rakter op het gebied van het 
schoonhouden van straten, 
pleinen en parken nog uiterst 
gering. Denemarken gaf in 
1991 twee mooie zegels uit 
op thema 'Houdt Denemar
ken schoon'. De ene zegel 
toont een vrouw die zich 
haast om papier in een afval
bak te werpen (afbeelding 
30). De andere zegel is ge-

33 

wijd aan een vorm van vervui
ling waaraan veel mensen 
zich mateloos ergeren: hon-
depoep. Op de zegel toont 
een man hoe het moet: hij 
raapt de hondepoep op (af
beelding 31)\ Het juiste ge
drag is op speelse wijze uit
gebeeld. Zelfs op een opper
vlak van twee bij drie centi
meter kun je dus (om het 
eens dubbelzinnig te zeggen) 
een boodschap doeltreffend 
overbrengen! 
Andere zegels in deze catego
rie staan meestal in het teken 
van gerichte schoonmaak
acties. Japan gaf in 1983 een 
zegel uit, gewijd aan een 
schoonmaakcampagne op de 

Japanse eilanden. Een haas 
doet daarbij dienst als vuil
opruimer; hij kijkt ernstig naar 
een weggegooid leeg fris
drankblikje (afbeelding 32). 
Ghana gebruikte de zegel, in 
1985 uitgegeven ter gelegen
heid van het Internationaal 
Jaar van de Jeugd, voor de 
actie Ma/ce Ghana clean 
('Maak Ghana schoon'). Jon
geren kwijten zich ijverig van 
die taak (afbeelding 33). Even
eens in 1985 gaven de Vere
nigde Arabische Emiraten een 
zegel uit ter gelegenheid van 
Tidy Week ('Schoonmaak-
week'). Op de zegel zijn vijf af-
valpictogrammen afgebeeld. 
De tekst maakt duidelijk dat 
gemeenten bij deze actie wa
ren betrokken (afbeelding 34). 
Ook in Israël wordt al tien jaar 
(jaarlijks in de maand april) ac
tie gevoerd om openbare 
ruimten schoon te houden. In 
1987 werd de actie onder
steund met een bijzondere 
postzegel met als thema 'Een 
schoon milieu' (afbeelding 35). 
Op de zegel is een grappig fi
guurtje met een bloem en een 
bezem afgebeeld. Opmerkelijk 
zijn ook de twee zegels die 
Congo in 1986 uitgaf ter gele
genheid van Wereldmilieudag 
(afbeelding 36). Op de zegel 
van 60 f. gooit een vrouw huis
vuil keurig in een vuilnisem
mer: voorbeeldig gedrag om 
het leefmilieu schoon te hou
den. Op de zegel van 125 f. 
wordt getoond hoe het niet 
moet: het vuil gewoon op 
straat gooien. De boodschap 
is duidelijk: huisvuil hoort niet 
op straat, ook al is die straat 
een modderbaan... 
Voor het bestuur van een we
reldstad als Parijs is het geen 
geringe opgave de stad 
schoon te houden. Meestal is 
dat nachtwerk! Ook hier kan 
de gemeente het niet stellen 
zonder de medewerking van 
de burgers. Die medewerking 
wordt dan ook in allerlei vor
men - zelfs in machinestem
pels - gevraagd. Ter afslui
ting van dit onderdeel daarom 
vijf voorbeelden van de Parij-
se aanpak (afbeelding 37). 
Op een stempel met een tele
fonerende kat wordt gewezen 
op de mogelijkheid een tele
foonnummer (a/tó.'... Paris 
proprefé- 'Hallo! Schoon Pa
rijs') te bellen om gratis grof 
vuil te laten ophalen. Honde
poep is ook in Parijs een pro
bleem. Stempels instrueren 
baas en zelfs hond waar de 
behoefte moet worden gede
poneerd! En op grappige wij
ze worden de Parijzenaars 
opgeroepen iets te doen om 
hun stad schoon te houden: 
'Wat hebt u vandaag gedaan 
voor de netheid van uw stad?' 
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Opzoomeren: 
succesformule 
Zaterdag 28 mei 1994 was 
het in Rotterdam Opzoomer-
dag. Voldoende reden voor 
een feestelijk frankeerstempel 
(afbeelding 38) met de tekst 
Opzoomerdag 28 mei 1994. 
Het zonnetje dat het opzoo
meren symboliseert - 'Oppie' 
- ontbreekt uiteraard niet. 
Het begrip opzoomeren werd 
in 1990 geboren in de Opzoo-
merstraat in de Rotterdamse 
wijk Het Nieuwe Westen. De 
straat is genoemd naar Cor
nells Opzoomer, hoogleraar 
filosofie, die in 1821 in Kralin
gen werd geboren. De bewo
ners van deze straat, ontevre
den over hun woonomgeving, 
staken zelf de handen uit de 
mouwen. Samen veegden ze 
voortaan de straat, legden ze 
groenvoorzieningen aan en 

brachten ze extra verlichting 
aan. Het effect was duidelijk 
merkbaar: de straat werd 
schoner, gezelliger en veili
ger. Voor het opfleuren van 
de straat werd een nieuw 
werkwoord bedacht: opzoo
meren. De gemeente bege
leidde de Opzoomer-activitei-
ten een aantal jaren; er werd 
zelfs een projectbureau Soci
ale Vernieuwing ingesteld. 
Dat bureau is inmiddels ge
sloten, maar het (schoon-
maak)proces gaat door en 
dat is voor een grote stad als 
Rotterdam erg belangrijk. 
Opzoomeren is duidelijk meer 
dan het eigen straatje vegen. 
De publiciteit rond de Opzoo
merdag - met foto's van tien
duizenden nieuwe, gele be
zems - heeft dat wel beetje in 
de hand gewerkt. Maar Johan 
Janssens, begeleider van Op
zoomerdag, zegt het zo: 'Het 
straatje vegen is een goed 

bindmiddel geweest om de 
samenlevingsopbouw te sti
muleren'. 

Laat niet als 
dank... 
Laat niet als dank voor het 
aangenaam verpozen, de ei
genaar (van het bos) de schil
len en de dozen - oudere le
zers herinneren zich ongetwij
feld deze tekst, die te vinden 
was op borden in bossen en 
parken. Het begin van deze 
oproep [Laat niet als dank...) 
vinden we in het frankeer
stempel van de ANWB, ver
gezeld van een prop papier 
met een stippellijn naar een 
afvalmand {afbeelding 39). 
In onze jachtige welvaarts
maatschappij passen derge
lijke vriendelijke verzoeken 
niet meer. We reageren alleen 

nog op symbolen, pictogram
men en dergelijke. Die trend is 
ook terug te vinden in de ge
meentelijke promotie voor een 
schone stad of gemeente. Ik 
heb het uiteraard over promo
tie in filatelistische vorm, in dit 
geval om frankeerstempels. 
Pas in de jaren zestig gingen 
gemeenten de frankeermachi
ne op grote schaal gebruiken. 
Het eerste 'stad schoon'-
stempel dateert dan ook uit 
die tijd. De victorie begon niet 
van Alkmaar, maar van Haar
lem en dit eerste stempel is 
nog steeds het mooiste. 

Schoon zijn, 
schoon blijven 
Er zijn meer frankeerstempels 
op het thema 'schoon', maar 
dan gaat het meer om schoon 
milieu. Ridderkerk prees zich 
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dertig jaar geleden al aan als 
'schone troef bij de Rotter
damse ruit' Of dat ook voor 
de Ridderkerkse lucht geldt, 
IS de vraag .. De provincie 
Utrecht laat er geen twijfel 
over bestaan dat ze 'een 
schone provincie' is, een me
dedeling die echter wel ver
gezeld gaat van het telefoon
nummer van de Milieutele-
foon; het moet in Utrecht wel 
schoon blijven . Ook de pro
vincie Gelderland en de ge
meente Apeldoorn gebruiken 
milieutelefoonstempels. 
In het buitenland wil men ook 
graag schoon schip maken. 
Dat blijkt wel uit het anti-afval-
stempel dat Jersey van 15 tot 
21 augustus jl. in de strijd 
wierp. Keep Jersey Clean 
('Houdt Jersey schoon'). 
Net als bij het thema 'afval' 
laat ook het bedrijfsleven zich 
met onbetuigd bij het beden
ken van inspirerende fran-
keerstempels op het motto 
'schoon' Het zal niemand 
verbazen dat juist schoon
maakbedrijven dat volop 
doen (afbeelding 40), met 
teksten als Houdt uw omge
ving schoon en Nederland 
schoon I. 

Dat doen we 
toch gewoon? 
Als we allemaal gevolg geven 
aan de in de kop van dit arti
kel vervatte slogan ('Afval be
perken en Nederland schoon-
dat doen we gewoon''), dan 
wordt zelfs de tekst in het nu 
volgende frankeerstempel 
werkelijkheid: De kroon op 
een schoon milieu. Weliswaar 
heeft een in milieutechniek 
gespecialiseerd bedrijf in Ur-
mond daarmee een handig 
gebruik gemaakt van zijn fir
manaam (afbeelding 41), 
maar het blijft een leuk stem
pel 
D. Veenstra, Buitenpost 

Noten: 
de afkorting CFK staat voor 

chloorfluorkoolwaterstoffen Het 
gaat om vluchtige, halogeen be
vattende verbindingen, die onder 
meer (kunnen) worden toegepast 
als drijfgas in spuitbussen, als 
koelmiddel in koel- en vriesinstal-
laties, als schuimmiddel bij de be
reiding van schuimplastic en als 
oplosmiddel CFK's zijn schadelijk 
voor de ozonosfeer 

Dora en Ilona lieftallig of ge
vaarlijk'^, bijdrage van D Veenstra 
in de rubriek 'Thematisch panora
ma' ('Philatelie', maart 1988) 
DORA en ILONA zijn afkortingen 
DORA staat voor Diepzee Opber
ging Radio-actief Afval en ILONA 
voor Integraal Landelijk Onder
zoek Nucleair Afval 

Een beter milieu begint bij jezelf, 
bijdrage van D Veenstra m 'Phila
telie'van januan 1991 

Overzicht tentoonstellingen 1995 
Data Gat Srt Kaders Plaats 

Contactpersoon 
Organisatie Telefoon Aanleiding 

Naam 

04-05.03 P 52 Schiindel SV.V.P Scliijndel 
H R Steenbergen, Verhoevenlaan22,5481 KHSchijndel 
Wijkgebouw 'De Vink' Schijndel 

04104-92916 

10-12 03 3 W 300 iJmuiden Postzegelvereniging IJmuiden 

17-18.03 

18-19.03 

18-19 03 

24-26.03 3 W 

G Swets.Kon Emmastraatt, 1975 BL IJmuiden 
Sporthal iJmuiden-Oost, Tiberi-usplein 6, IJmuiden 

64 Aalsmeer IV. Phiiatelica Aalsmeer 
G H Bovmg, Azaleastraat27,1431SJAalsmeer 
HobbypostGebouw De Schakel, Cyclamenstraat7D Aalsmeer 

200 Borne Regio 2 van Philatwente 
Mw MGG Pragt,Stroom Eschlaan79, 7623CWBome 
Sociaal cultureelcentrum De Bijenkorf, Marktstraat, Borne 

100 Den Haag U.S.A en Canada Filatelie 
H Winterberg, Mozanstraat84a, 1962 AD Heemskerk 
PTTMuseum Zeestraat82, Den Haag 

250 Doetinchem De Globe, afd. Doetinchem 
A W Hoogveld Schaapdnft93, 6902ACZevenaar 
Houtkamphal, Houtkampstraat33, Doetinchem 

35-jarig bestaan vereniging 

60-jarig bestaan vereniging 
02550-16674 Noordzeepost 95 

Propaganda 
02977-22034 

074-663725 

02510-34256 

08340-27321 

04 

12-17.04 

Zoetermeer IV. Phiiatelica Zoetermeer 

250 Lisse I.V. Phiiatelica Bloembollensireek 
W van derGiessen, Dopheidestraat82,2165 VS Lisserbroek 02521-16247 
C N B Gebouw, Lisse 

Propaganda 
Philatwente 95 

25 jarig bestaan vereniging 
Uscapex 

40 jarig bestaan vereniging 
Achterhoek95 

40-jarig bestaan vereniging 

22-23 -04 3 W 

22-24.03 2 W 

06-07 05 J W 

12-14.05 1 W 

19-21.05 1 W 

220 Vleert l.v Phiiatelica Weert 
JCAM Willems, Irenelaan29,6006 HB Weert 
Bisschoppelijk College, Kazernestraat, W/eert 

250 Viissingen I.V. Phiiatelica Viissingen 
C H Lagace, Postbus 391,4380 AJ Viissingen 
Scheldekwartier, Van Dishoeckstraat536, Viissingen 

45-jang bestaan vereniging 
04950-34357 29e Limb Filatelistendagen 

Wertaphil95 

50-jarig bestaan vereniging 
01184-10566 Viissingen 1945 1995 

300 Breda Postzegelvereniging Breda, afd Jeugdfilatelie 60 jarig bestaan afdeling 
Mej M Leenders, Valkenierstraat 53 4834 CA Breda 076-651012 / 1e Dag van de Jeugd 
Sportcentrum 'Breda, Topaasstraat13, Breda 

1250 Maastncht Phil. Ver. 'Zuid-Limburg' 
MC B Knols Veraart, BemelenvegTO, 6226 HB Maastncht 
MECC, Maastncht 

Nationale tentoonstelling 
043-637345 Bondsdagen 

MosaphllMaastricht95 

01-11.08 

14-17.09 

14-15.10 

P 

W 

1000 Brussel Koninklijke Belgische Landsbond 
E van den Panhuijzen, Launerkersenlaan 14, B1950 Kraainem 
Hal 2, Heizelpark, Brussel 

1000 Osnabrück Nationale Duitse Landsbond 
Secretariaat Erlenweg29A D-49214 Bad Rothenfelde 
Stadthalle, Schlosswali 1, Osnabrück 

250 Amsterdam Comité Dag van de Postzegel Amsterdam 
HJ Nijmeijer, Postbus 6726,1995 ES Amsterdam 020-6120432 
Gebouw Nederland, Deiflandlaan4,1062 EB Amsterdam 

14-1510 3 W 250 Bergen op Zoom 

13-1510 

07-08.10 3 W 

14-15.10 2 W 

13-1510 

18-21 10 2 W 

03-05.11 2 W 

04.11 

15-25 11 

Gouda 
AD PM van Zanten, Wikkeveld26,2742 GN Waddinxveen 

Postzegelvereniging Onderling Contact 

Ver. V. Postzegeiverz. 'Gouda' 

Internationale samenwerking 
Nationale tentoonstelling 
Bruphila 95 

V^^ereWjamboree 

Internationale samenwerking 
Nationale tentoonstelling 
Osnapost'95 

Dag van de Postzegel 1995 

Dag van de Postzegel 1995 
40-jang bestaan vereniging 

DvdP 1995 + Thematische dag 
01828-17854 60-jangbestaanvereniging 

Kerkrade/Vaals Eerste Kerkr Phil Ver./Drieiandenpunt Dag van de Postzegel 1995 
e Berends, Boudewijneik 15 6465 ED Kerkrade 045-415088 40 jang bestaan vereniging 
Patrycentr 'DeJreets' Kaalheldersteenweg 105, Kaalheide 

500 Rotterdam Comité Dag van de Postzegel Rotterdam Dag van de Postzegel 1995 
HJ Polhuys, VincentvanGoghstraat19,2941 GWLekkerkerk 01906-14430 

250 Schagen Filatelistenvereniging'West-Friesland' Dagvande Postzegel 1995 
JM Verhulsdonck,Mezenhof105,1742GJSchagen 02240-97157 Manuspost'95 
Spartahal, Zuiderweg 2 A, 1741 NA Schagen 

300 Oud-Beijerland Postzegelvereniging 'Hoeksewaard' 35 jarig bestaan vereniging 
JG Westerbeek, T Hidd6splantsoen2S, 3262ELOudBeijerland 01860-13002 
CSG Willem de Zwijger, Randweg 2, Oud-Beijeriand 

550 Nieuwegein Postzegelvereniging 'De Postkoets' 25 jarig bestaan vereniging 
AJS VIS, Tentwagendrift 3, 3436 AC Nieuwegein 03402-35297 
Zalencentrum 't Veerhuis, Nijemonde 4, Nieuwegein 

150 Leek Regio Noord 
RJ Oberink, Valkeniersln 1,9301 KM Roden 
Nienoord-college Woezenburglaan51 Leek 

05908-19547 Noordphtla95 

N 250 Den Haag Ned. Ver voor Thematische Filatelie 
WEJ van den Bold, Canonestraat27,4041 AN Kesteren 08886-1674 
P T T Museum, Zeestraat82, Den Haag 

P=Propaganda tentoonstelling Vi/=Tentoonstelling met wedstrijdklasse en nummer J=Tentoonstelling jeugd 

Internationale tentoonstelling 
Debenelux 95 
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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-voorzitter en FIP/FEPA-zaken 
J Voskuil Distelvlinderberm 22 
3994 WC Houten 
Telefoon 03403-52347 

Secretaris en samenstelling 
Bondspagina 
H W M Hopman Haringvliet23 
2401 DD Alptien aan den Rijn 
Telefoon 01720-44826 

Penningmeester 
Mevr C E Weeber-Kortekaas 
Timorstraat 27, 2612 EH Delft 
Telefoon 015-131623 
Giro 1078391 ten name van 
penningmeester NBFV Delft 

Regio-en Jeugdzaken 
C Loch.J van Eyckgracht 191 
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 
4385BW\/lissingen 
Telefoon 01184-63711 

Publikaties en documentatie 
R H M Faust, Rijksweg N57 
6162 AC Geleen 
Telefoon 046-743076 

Pers- en publiciteitzaken 
P Braun Churchilllaan 163" 
1078 DW Amsterdam 
Telefoon 020-6795077 

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 Spi|ker Verdistraat 133 
2324 KC Leiden 

Bondbibliotlieek 
Hoofdstraat 1,3741 AC Baarn 
Telefoon 02154-12526 
Bondsbibliothecans C Spoelman 
Openingstiiden elke eerste en derde 
zaterdagmorgen van de maand van 
10 30 tot 12 30 uur en de daarop 
volgende woensdagen van 10 30 tot 
1730 uuren van1830 tot 20 30u 

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

Bondsinformatiebureau 
Mevrouw TB 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 
Rigterskamp 8,1261 TN Blaricum 
Telefoon 02153-14399 
Bestellingen Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

'XUcrfmds c^ mivan 

Definities 
vastgesteld 
Tijdens het overleg nnet PTT 
en NVPH over termen en de
finities - waarover wij in het 
septembernummer reeds 
schreven, is van een aantal 
hele gewone zaken met el
kaar een definitie vastgesteld, 
zodat voor de toekomst ver
warring in het gebruik ervan 
zoveel mogelijk wordt verme
den. 

Postzegels worden verza
meld: 

los 
De postzegels worden losge
scheurd uit vellen van bijvoor
beeld 10,50, 100 en 200 
exemplaren en los bewaard 
(verzameld). Ook de postze
gels uit boekjes, van rollen en 
uit kleine velletjes kunnen los
gescheurd worden verza
meld. 

in paartjes 
Twee postzegels uit een vel 
van bijvoorbeeld 10, 50, 100 
en 200 exemplaren aan el
kaar, wordt een paartje ge
noemd. Het zijn twee identie
ke postzegels en kunnen zo

wel horizontaal als verticaal 
aan elkaar zitten. Ze worden 
dan als zodanig bewaard. Ze 
hebben geen bijzondere bete
kenis tenzij het een doorloper 
of een samenhangend paar
tje is: 

* doorloper: 
Paartjes worden vooral verza
meld als sprake is van een 
'doorloper', twee identieke 
postzegels die qua beeld of fi
guur pas een complete af
beelding laat zien verdeeld 
over de twee postzegels. 

*"-"*"*-*'--*---* samenhangend: 
Paartjes samenhangend zijn 
twee verschillende postzegels 
uit het vel aan elkaar (hori
zontaal en verticaal). Doorlo
pers worden ook wel samen
hangende postzegels ge
noemd. 

imiiiiiiiNviiiiniminiiiiiivi 
N V P H show 

's-Gta V eah agc 
JU POSTEX 

13 i/ni 27 mei 1980 
Eindhoven 

N V P H show 
I t/m i mei 1980 
's-Gravenhage 

j U P O S T E X 
23 t/m 27 mei 1980 

Fmdhovcn 

S l j l ^ i 

met aanhangsel 
Een postzegel met een 'tab' 
wordt als zodanig verzameld. 
Het aanhangsel behoort aan 
die zijde van de postzegel 
aanwezig te zijn zoals voor de 
uitgifte is bedoeld. Aanhang
sels die zich aan de andere 
zijden bevinden - door een 
andere manier van scheuren 
- hebben geen extra of ande
re verzamelwaarde dan de 
oorspronkelijk bedoelde 
vorm. Postzegels waarvan 
het aanhangsel is verwijderd 
hebben echter wel een lagere 
verzamelwaarde omdat dan 
de postzegel niet meer als 
'compleet' wordt beschouwd. 

in stroken 
Stroken zijn veldelen van 3 of 
meer postzegels aan elkaar 
in een rij (horizontaal of verti
caal). Zijn het identieke post
zegels dan is de strook van 
geen betekenis (tenzij het 
heel oude postzegels betreft). 
Zijn het drie verschillende 
postzegels aan elkaar dan 
heeft de strook verzamel
waarde. 

in blokken 
Blokken van 4 postzegels uit 
een vel van bijvoorbeeld 10, 
50, 100 of 200 exemplaren 
worden als zodanig verza
meld maar hebben over het 
algemeen geen bijzondere 
betekenis. Het is een verza-
melwijze. Hiermee heeft men 
wel de mogelijkheid alle vor
men (doorloper, samenhan
gend, zowel horizontaal als 
verticaal) in één keer te ver
zamelen. 

in veldelen 
Alle grotere eenheden dan 4 
stuks worden veldelen ge
noemd. 

Kandidaat 
Bondslid 
De Nederlandse Vereniging 
voor Fiscale Filatelie, die op 
12 maart 1994 is opgericht en 
die is ingeschreven in het ver-
enigingsregister van de Ka
mer van Koophandel te 's-
Gravenhage, heeft zich aan
gemeld als lid van de Bond. 
Als er binnen drie maanden 
na publikatie van deze aan
melding in 'Philatelie' (dat wil 
zeggen vóór 15 januari 1995) 
bij het Bondsbestuur geen 
schriftelijke bezwaren zijn in
gebracht, kan de vereniging 
als lid van de Bond worden 
ingeschreven. 
Secretaris van de vereniging 
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IS de heer W J Jansse, Post
bus 124, 2860 AC Bergam
bacht 

Fepaposten 
Bondsbureau 
Tijdens FEPAPOST 94 be
schikt het Bondsbureau over 
een informatiestand in de hal 
van het Congresgebouw, 
waar ook de Service-afdeling 
aanwezig is Daarom is het 
Bondsbureau te Utrecht in de 
week van 17 tot en met 23 
oktober gesloten, terwijl ook 
de Service-afdeling in die 
week alleen te Den Haag be
reikbaar IS Tot ziens dus op 
FEPAPOST 941 

Aanbiedingen van 
de Service-afdeling 
Onderstaande boeken studies en 
ovenge publikaties zijn bij de Ser
vice-afdeling van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigin
gen verkrijgbaar 

Bestellingen van boeken e d wor
den uitgevoerd na overschrijving 

gironummer 2015960 ten name 
van de Service-afdeling van de 
NBFV Postbus 4034, 3502 HA 
Utrecht 
Buitenlandse bestellers moeten 
rekening houden met extra por
to- en (Post)bankkosteni 

Insignes: 
19 Speld/broche* 4 50 
32 Sleutelhanger (duif) 6 00 
33 Speld (duif) 6 75 
34 Hanger/ketting (duif) 17 00 

* een model als speld uitgevoerd een 
model als broche uitgevoerd 
Materialen: 
Transparante hoezen van polypro-
peleen O 13 mm dik (prijzen per 
honderd stuks) 

Plaat IV 
Plaat V 
Plaat VI 
Plaat VII 
Plaat VIII 
Plaat IX 
Plaat X 

15 cent 
Plaat I 

40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 

60 00 

91a 
91b 
91c 
91d 

ixb 310x275 mm 50 00 
ixb 300x270 mm 50 00 
hxb 250x270 mm 50 00 
hxb 300x213 mm 45 00 

Emissie 1852 
Auteurs G 0 van Balen Blanken/ 
B Buurman, J Poulie F L Reed 

Scent 
Plaat 1 
Plaat II 
Plaat III 
Plaat IV 
Plaat V 
Plaat VI 

10 cent 
Plaat 1 
Plaat II 
Plaat III 

uitv 
uitv 
40 00 
40 00 
45 00 
30 00 

40 00 
40 00 
40 00 

lOcent plaat lA-
Supplement 2 38 50 
Supplement 3 58 50 

Succes in Seoel! 
Twee Nederlandse inzenders 
namen deel aan de wereld
tentoonstelling Philakorea 94 
die van 16 tot en met 25 au
gustus jl in de Zuidkoreaanse 
hoofdstad Seoel werd gehou
den De heer drs W E J van 
den Bold kreeg goud voor zijn 
(thematische) inzending My 
name is automobile en de 
heer Joh D van As behaalde 
verguld zilver voor zijn (lucht-
post)inzending Luchtpostver-
binding Bagdad-Cairo door 
de RAF 
Onze hartelijke gelukwensen 
met dit succes! 

Oude jaargangen 
IVIaandblad 
BIJ de Service-afdeling van de 
Bond zijn van het maandblad 
Philatelie nog de volgende 
oude jaargangen verkrijgbaar: 

1964-heden 
prijs per jaargang 5 00 
prijs los nummer 1 00 
(voldoende voorraad) 

1950-1964 
prijs per jaargang 10 00 
prijs los nummer 2 00 
(beperkte voorraad) 

1942-1950 
prijs los nummer 3 00 
(voldoende voorraad) 

Jubileumnummer 1972-
prijs per stuk 6 00 

Jubileumnummer 1982 
prijs per stuk 6 00 

Gezien de beperkte voorraad 
van oude nummers is snel re
ageren aan te raden Bestel
len bij H van Megen, Rigters-
kamp 8, 1261 TN Blaricum, 
telefoon 02153-14399 

Nr 
94 

40 
09 
64 

77 

79 

80 

84 

85 

86 

88 

91 

10 
52 
83 
13 
82 

14 
60 

35 

74 

51 

73 

65 
15 
66 
56 
78 
23 
24 

Auteur en titel 
Bakhuizen van den Bnnk en 
Weeber-Kortekaas Rondom Beatrix 
Benders Postal History Curagao 
Blom Postinnchtingen 1850-1906 
Boekema Veilingcatalogi Japanse bezetting 
Nederlands-Indie 
Bold, van den Handboek voor de 
Thematische Filatelie 
Bondsreeks deel 1 
Stempelrubnek NMPh 1922-1939 
Bondsreeks deel 2 
Stempelrubnek NMPh 1927-1939 
Bondsreeks deel 3 
Franssen - Postgeschiedenis Weert 
Bondsreeks deel 4 
Sleeuw - Nederlands-Indie, 
emissies 1870, '83 en '92 
Bondsreeks deel 5 Steiner-Spork -
Nederland portzegel 5 cent type-B van 1870 
Bondsreeks deel 6 Heuvel, van den -
Binnenlandse posttaneven naar afstand, 
1 september 1850 tot 1 januari 1871 
Bondsreeks deel 7 Heuvel, van den -
Emissie Juliana Regina 1969-1986 
Bonefaas Drukwerkrolstempels 
Bordewijk Zemstwo-zegels Rusland 
Buitenkamp Pakketposttarieven 
Bulterman Stempels Nederlands-Indie 
Bulterman Nederlands-Indie, Langstempels 
hulpkantoren en bestelhuizen 1864-1913 
(incl kantorenschema) 
'Club' Rotterdam 12 Filatelistische essays 
Contactgroep Frankrijkverzamelaars Marianne, 
een bundel opstellen over de filatelie in Frankrijk 
Costa, Da Aantekenen en aangegeven 
waarde sinds 1850 
Costa, Da Binnenlandse en internationale 
posttaneven van Nederland 1850-1990 
Dai Nippon, Vereniging Catalogus Republiek 
Indonesië 17-8-1945/27-12-1949 
Delbeke De Post vanuit de Nederlanden 
1813-1853 
Dieten, van Proevenboek 
Doorn van Nederlandse Oorlogspost deel 2 
Doorn, van Postale problemen 
Enschede List of Dutch Perfins (vierde ed ) 
Flier, van der Basisboek Filatelie 
Geuzendam, ten Particuliere Postwaardestukken 
Geuzendam, ten Postwaardestukken 
(zesde editie) 

Prijs 

12 40 
90 00 
50 00 

150 00 

45 00 

31 00 

43 50 

57 50 

42 50 

30 00 

37 50 

30 00 
13 50 
60 00 
52 50 
75 00 

27 50 
10 00 

25 00 

20 00 

29 50 

35 00 

65 00 
135 00 
25 00 
16 00 
49 50 
39 50 
18 00 

27 50 

16 
20 00 
37 
92 
26 
95 
50 
02 
03 
04 

05 

06 

43 

11 
12 
69 

70 

48 

90 
54 
29 
27 
68 
17 
22 
21 
55 
38 
75 
30 
93 
81 

87a 
87b 
87c 

58 
18 

47 

94 

Goldhoorn Portzegels 

Haan De Postzegelmakerij 
Hammink Geschiedenis van de Pokomachine 
Hom Postzegelboekjes Handboek 
Hom Nederlandse Stadsposten 1865-1967 
Hunziker Strubel Helvetia 1854-1862 
Jeugd Stichting ABC deel 1 
Jeugd, Stichting ABC deel 2 
Jeugd Stichting Ongewenste uitgiften en 
maakwerk in de Filatelie 
Jeugd, Stichting Woordenlijst Frans-Nederlands 
+ Duits-Nederlands + Engels-Nederlands 
Jeugd, Stichting Woordenlijst Frans-Nederlands 
en Duits-Nederlands 
Korteweg 300 jaar Postmerken 
Nederland (herdruk) 
Loo, van de Vervalsingen deel 1 
Loo van de Vervalsingen deel 2 
Maandblad Philatelie 
Cumulatieve index 1922-1950 
Maandblad 'Philatelie 
Cumulatieve index 1922-1980 
Maandblad 'Philatelie' 
Cumulatieve index 1950-1980 
Petersen Postale penkelen in Hilversum tot 1944 
Po & Po Postmerken 86 
Riddell Sunname 
Rooy/Hali, de Handboek Automaatboekjes 
Stapel Spoorwegbnefkaarten 
Stapel Postbladenkwestie 
Stockboeken 32 bladen 
Tandingmeter 
Topografische Dienst Nederland Postroutes 1810 
Troyer, de Thematische filatelie (Frans) 
USA-Filatelie Lexicon tot begin 1990 
Vellinga Poststempels van Nederland (herdruk) 
Verhoeven Catalogus Perfins N O G 
Videoband TV-cursus 
'De wereld op een postzegel' 
Voorafstempelingen Nederland, deel 1 
Voorafstempehngen Nederland, deel II 
Voorafstempelingen Nederland, deel l+ll 
in ringband 
Vries de Postale etiketten 
Wart van der Machinestempels 
6e druk tot juli 1991 
Wart, van der Reclame- en gelegenheids-
stempels Nederland,6e druk 1986 
Weeber-Kortekaas en Bakhuizen van den Brink 
Rondom Beatrix 

22 50 
35 00 
20 00 
17 50 

125 00 
15 70 
13 20 

13 20 

15 70 

13 20 

60 00 
27 50 
27 50 

20 50 

42 50 

27 50 
41 00 
47 00 
50 00 
17 50 
25 00 
22 50 
40 00 

0 75 
30 00 
12 50 
31 50 
45 00 
48 00 

25 00 
24 50 
19 00 

52 50 
40 00 

30 00 

17 00 

12 40 

an het verschuldigde bedrag op 
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'n Beetje verzameling 
verdient meer dan een 

beetje aandacht. 

Als actief verzamelaar bent u con
stant bezig met uŵ  verzameling. 

Maar heeft u ook aandacht voor 
die andere kant van uŵ  verzameling? 

Een kant waar u misschien niet 
graag aan denkt, maar die toch wel 
degelijk alle aandacht verdient: het risi
co dat uw verzameling iets overkomtl 

Een kop koffie over één van uw 
postzegelalbums, een vitrine met uw 
kostbare verzameling die wordt omge
stoten... 

Dit soort schades is niet op uw 
inboedelpolis te verhalen. 

De Verzamelingenverzekering van 
AMEV dekt deze risico's nu juist wél 
en geeft dekking tegen vrijwel alle 
onzekere gebeurtenissen. 

Daarbij komen nog een paar inte
ressante extra's. 

Zo is uw verzameling óók op 
beurzen en tentoonstellingen èn tijdens 
het vervoer daamaartoe gedekt. 

Daarnaast kent de verzekering 
standaard een overdekking van 25% 
voor de actieve verzamelaar die nieuwe 
aankopen doet en om eventuele waar
destijgingen tijdelijk op te vangen. 

Heel bijzonder is tenslotte dat wij 
altijd een waardevaststelling op onze 
kosten laten verrichten door een onaf
hankelijke deskundige. 

Ook die aandacht is uw verzame
ling méér dan waard. 

Niet voor niets gaat de voorkeur 
van de Consumentenbond uit naar de 
Verzamelingenverzekering van AMEV 
voor kostbare verzamelingen die 
getaxeerd moeten worden. 

Uw verzekeringsadviseur vertelt u 
graag meer. 

JnÊÊmM heeft tenminste begrip voor de mensen. 
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Agenda van f ilatelistische 
gebeurtenissen 
Opgaven voor deze rubriek in tiet jun-
inummer 1994 moeten uiterlijk op 1 
september aanstaande m het bezit 
zijn van de redactie van 'Philatelie', 
Lis 20,1273 CD Huizen. 
Hoewel deze agenda met veel zorg 
wordt samengesteld, kan de redactie 
met garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de aan haar op
gegeven data en tijdstippen doorgang 
vinden. 

Filatelistische 
tentoonstellingen 
• Nog tot en met 26 november: 
Neede. De wereld m postzegels ten
toonstelling van miniaturen (Cinderel
la's) m gemengde technieken, vervaar
digd door Wim Haenen Expositieruim
te van de Openbare Bibliotheek, Hes
senweg 2 Openingstijden op dinsdag 
en vrijdag van 14 tot 20 uur, op 
woensdag van 14 tot 17 30 uur en op 
donderdag van 10 tot 12 en van 14 tot 
17 30 uur Zie ook 'Philatelie' van okto
ber 1993 pagina 605 
• 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 
postadministraties Thema's Vrouw en 
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 postzegeltentoonstelling, geor
ganiseerd door de East Rand Philatelic 
Society Lokatie nog onbekend Inlich
tingen Organiserend Comité Benoni 
94, Postbus 12282,1504 Benoryn 
(Zuid-Afrika) 
• 21, 22 en 23 oktober: 
Aarhus (Denemarken). Nordia 94, 
Noordse postzegeltentoonstelling 
Euro Center, Veijby Centervej 51 Ope
ningstijden op 21/10 van 12 tol 19 
uur, op 22/10 van 10 tot 18 uur en op 
23/10van10tot17uur 
• 28, 29 en 30 oktober: 
Bremerhaven (Duitsland). Brejubria 8, 
Jilaterale jeugdtentoonstellmg (Duits-
and/Nederland) georganiseerd door 
de Jungphilatelisten des Verein der 
Briefmarkensammler Bremerhaven 
eV Scholencentrum'Carl von Os-
iietzky', Georg-Buchner-Strasse Ope-
iingstijden op 28 en 29/10 van 10 tot 
18 uur en op 30/10 van 9 tot 16 uur 

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

Redactie 'Philatelie' 

Inlichtingen HorstW Jeske,Ander 
(Vluhle 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 hel 25-
jarig bestaan van de jeugdafdeling 
Sporthal IJmuiden-Oost, Tiberiusplein 
6 Ca 300 kaders Openingslijden op 
10/3 van 20 30 lol 22 30 uur, op 11/3 
van 10 lol 17 uur en op 12/3 van 10 tot 
16 uur Inlichtingen G Swets Konin
gin Emmastraat 1,1975 BL IJmuiden, 
telefoon 02550-16574 
• 18 en 19 maart: 
Borne. Philatwente 95, propagandaten-
loonslellmg m Cultureel Centrum De 
Bijenkorf, Marktstraat 23, 7622 CP 
Borne Openingstijden op beide dagen 
van lOtol 17 uur Inlichtingen mevr 
M G G Pragt, Slroom-Eschlaan 79, 
7623 CW Borne, telefoon 074-663725 
• 24, 25 en 26 maart: 
Doetinchem. Achterhoek95, postze
geltentoonstelling georganiseerd door 
de afdelingen Doetinchem, Varsseveld, 
Lichtenvoorde, Aalten/Winterswijk en 
Dmxperlo van de filatelistenvereniging 
'De Globe' Houtkamphal Houtkamp
straat 33 Informatie A Dinkla, Wil-
lemstraat 8, 7001 HL Doetinchem, te
lefoon 08340-27321 
• 7, 8 en 9 april: 
Herten (Duitsland). Rhein-Ruhr-
Posta 95, tentoonstelling (Rang 2) ge
organiseerd door het Verband der Phi
latelisten in Nordrhem-Westfalen e V 
in samenwerking met de Hertener 
Briefmarken- un Munzfreunde e V 
Stadtisches Gymnasium, Gartenstras
se (concurrentieklasse) en Theodor-
Heuss-Schule Vitusstrasse (open 
klasse, erehof, jeugd) Aanmelding 
sluit30 november 1994 Inlichtingen 
Wolf-Eckardt Irmer, Postfach 1404 D-
45702 Herten (Duitsland) 
• 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-veilinghal Grachtweg Openings
tijden op 13,14 en 15/4 van 10 tot 22 
uur, op 16/4 van 12 tot 22 uur en op 
17/4 van 10 tot 18 u u r Aanmelding 
sluit30 oktober 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, 
Irenelaan29 6006 HB Weert telefoon 
04950-34357 
• 10 tot en met 15 mei: 
Helsinki (Finland). Finlandia 95, inter
nationale gespecialiseerde tentoonstel
ling (postgeschiedenis en postwaarde-
stukken) ter gelegenheid van de 150ste 

verjaardag van het Finse Porto-stem
pel Bondscommissaris L M A Gran
del, Seinestraat 18,1966 VG 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, 
p/a Postbus 26, 6240 AA Bunde Aan
melding sluit op 17 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). Osnapost95, 
tentoonstelling (Rang 1) georganiseerd 
door Briefmarken-Sammler-Verein 
'Niedersachsen' Inlichtingen Udo 
Grosse Kracht Gesmolder Strasse 44, 
D-49084 Osnabrück (Duitsland) 
• 14 en 15 oktober: 
Kerkrade. LimphilexXXVI tentoonstel
ling (categorie 3) georganiseerd door 
de Eerste Kerkraadse Philatelisten Ver
eniging en de Postzegelvereniging 
Drielandenpunt Vaals ter gelegenheid 
van de Dag van de Postzegel en het 
40-jarig bestaan van beide verenigin
gen DeJreets Kaalheidersteenweg 
105 Gecombineerd jeugd-en volwas-
senententoonstellmg ca 200 kaders 
Openingstijden onbekend Vooraan
melding sluit 31 december 1994 In
lichtingen H Kuypers, Aan de Ververij 
60, 6291 KB Vaals, telefoon 04454-
63163, fax 04454-65727 
• 13,14 en 15 oktober: 
Schagen. Magnuspost 95, tentoonstel
ling (categorie 3 en deels propaganda-
tentoonstelling) 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 

Filatelistische 
ruildagen 
• 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 
Dronten. De Meerpaal, 10-16 30 Tele
foon 03210-14305 
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) 
• 16 oktober: 
Berkel-Enschot. De Druiventros, Bos-
scheweg 11,10-13 Telefoon 013-
331426 
Echt. Biej Aolders, Houtstraat 25, 9-18 
Telefoon 04754-86144 
Eindhoven. Henriette Roelants Cen
trum, Keldermansstraat 43a, 10-16 
Telefoon 040-416358 
Leiden. HetVijfhovenhuis, Hoflaan 
169,11-16 Telefoon 071-215942 
Veghel. De Golfstroom, Van Diemen-
straat la, 9 30-12 30 Telefoon 04130-
67786 
Waalwijk. Het Nieuwe Lido, Vijverlaan 
10,10-16 Telefoon 05120-31175 
Woudenberg. De Camp, De Bosrand 
15 Telefoon 03498-64748 
• 19 oktober: 
Noordwijk-Binnen. Jeugdruildag De 
Kuip, Zeestraat 1,14-17 Telefoon 
02522-12080 
• 21 oktober: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhardkade 40, 
19-22 Telefoon 01729-8422 
• 22 oktober: 
Katwijk. Zwanenburg, Zwanenburg
straat 2,10-16 Telefoon 01718-
24717 
Rijssen. Parkgebouw Oosterhofweg, 
10-17 Telefoon 05480-15676 
Sappemeer. De Tibbe, Kees de Haan
straat 73,10-17 Telefoon 05980-
98044 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honigstraat 3, 
10 30-15 30 Telefoon 08360-29241 
• 23 oktober: 
Amsterdam. Artis Partycentrum, Plan
tage Middenlaan 41a, 10-16 Telefoon 
05120-31175 
Boxmeer. Hotel Van Diepen, 10-16. 
Telefoon 08855-71842 
Essen (Duitsland). Aula Gesamtschule 
Bockmuhie Ohmstrasse 32,10-17 
Huissen. De Brink, Brink 8,11-16 Te
lefoon 085-253203 
Kaalbeide-Kerkrade. De Jreets, Kaal-
heidersteenweg 105,14-17 Telefoon 
045-415088 
• 24 oktober: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slotemaker 
de Bruineweg 270 (hoek Muntweg), 
19-22 Telefoon 085-340331 
• 29 oktober: 
Dmxperlo. Het Blauwe Meer, 10-16 
Drachten. De Opdracht, Stationsweg 
150b, 10-16 Telefoon 05130-88296 
(na 18 uur) 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 53-55, 
13-17 Telefoon 085-456195 
Halsteren. De Wittenhorst, School
straat 6,11-16 Telefoon 01651-1117 
Hardinxveld. Hervormd Centrum, Tal-
mastraatO, 10-17 
Leeuwarden. FEC, Heliconweg 42,10-
16 Telefoon 05120-31175 
Noordwijk-Binnen. De Kuip, Zeestraat 
1,10-17 Telefoon 02522-12080 
Zoetermeer. Het Kruispunt, Osylaan 2, 
10-16 Telefoon 079-610524 
Zwolle. CJV Jubal.Jufferenwal 24,10-
16 30 Telefoon 038-216493 
• 30 oktober: 
Alkmaar. Brainbox, Kanaalkade 26 10-
16 Telefoon 072-115185 
Berg en Dal. Hotel Erika, 10-17 Tele
foon 08895-42703 
Bremerhaven (Duitsland). Scholen
centrum 'Carl von Ossietzky', Georg-
Buchner-Strasse, 9-16 
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's-Gravenhage. Nederlands Congres
gebouw, Churchillplein 10,10-17 Te
lefoon 05120-31175 
• 4 november: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhardkade 40, 
19-22 Telefoon 01729-8422 
• 5 november: 
Dieren. Ontmoetingskerk, Adm Helf-
richlaan 54,10-17 Telefoon 08330-
20509 
Doetinchem. Wildebeest, Rosegaard-
seweg 1,10 30-15 30 Telefoon 
08360-29241 
Eist (GId.). Het Wapen van Eist, Dorps
straat 28,10-17 Telefoon 08880-
51980 
Goor(Gv.). Ontmoetingskerk, Van Kol-
laan 70,10-17 Telefoon 05470-74216 
Gouda. De Regenboog, Scholenpad, 
14-16 30 Telefoon 01829-6440 
Kamerilc. De Schulenburch, Overstek 
2,10-16 30 02979-83318 
Leiden. Christeli]k Lyceum dr WA 't 
Hooft Kagerstraat 1,10-16 30 Tele
foon 071-762265 
Lisse. Poelhuys, Vivaldistraat4,10-
16 Telefoon 02521-16247 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bilderdijk-
hof 1,10 30-16 Telefoon 02975-
62862 
Zeist. Zmzendorf-Mavo (bij Slot Zeist), 
10-16 Telefoon 03404-54115 (na 18 
uur) 
• 6 november: 
Apeldoorn. Kayersheerdt, Ie Wormen-
seweg 494,10 30-16 Telefoon 055-
213983 
Helmond. De Kameni], Jeroen Bosch-
straat 19,10-16 Telefoon 04920-
38224 
's-Hertogenbosch. De Helftheuvel, 
Helftheuvelpassage 115,10-17 Tele
foon 05120-31175 
WintBrswijl(. Wamelmk, Wooldseweg 
71,10-16 Telefoon 05430-13459 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 4-6, 
10-13 Telefoon 08894-12543 
• 8 november: 
Rotterdam. RET-kantine (remise Kra-
lingen). Oostzeedijk 102,19-22 30 Te
lefoon 010-4180595 
• 12 november: 
Drenten. De Meerpaal, 13 30-16 30 
Telefoon 03210-14305 
Gouda. De Veste, Ridder van Catsweg 
300 10-16 Telefoon 01828-17854 
Hoofddorp. De Jeugd van Gisteren, 
Beemsterstraat4,10-16 Telefoon 
02503-13929 
IVIaassiuis. De Koningshof, Uiverlaan 
20,10-17 Telefoon 01899-15346 
Sassenheim. Wasbeek, Van Alkema-
delaan 12,10-17 Telefoon 02522-
15972 
Steenwijl(. De Beitel, Molenstraat 24, 
10-16 Telefoon 05210-12592 
Zutphen. De Brug, Thorbeckesmgel 2 
10-17 Telefoon 05750-25472 
• 13 november: 
Borne. Tibbeland, Oude Hengeloseweg 
123,10-17 Telefoon 074-663725 
Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 34, 
10 30-17 Telefoon 04116-73775 
• 18 november: 
Leiden, 't Spoortje Bernhardkade 40, 
19-22 Telefoon 01729-8422 
• 19 november: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclamenstraat 
70,10-16 Telefoon 02977-25158 
Geldermaisen. Filatelistische contact
groep Islamitische Wereld De Gentel, 
Genteldijk 34, 9 30-13 30 Telefoon 
055-667769 
's-Gravenzande. De Kiem, Julianaweg 
91,10-16 Telefoon 01748-15073 
Rotterdam. Groothandelsgebouw, Sta
tionsplein 45,10-17 Telefoon 05120-
31175 
VeenendaaL De Lampegiet, Kerkewijk 
10 10-17 Telefoon 08385-17569 
Zutphen. CJV, Paardewal 35,13-
15 45 Telefoon 05750-15579 
Zwartsluis. Vrede, 10-16 Telefoon 
05209-1726 (na 18 uur) 
• 20 november: 
Berl(el-Enschot. De Druiventros, Bos

scheweg 11,10-13 Telefoon 013-
331426 
Rotterdam. Groothandelsgebouw, Sta-
honsplein 45,10-17 Telefoon 05120-
31175 
Woudenberg. De Camp, De Bosrand 
15 Telefoon 03498-64748 
• 25 november: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, Snellius-
laan 3,10-16 Telefoon 02503-17279 
• 26 november: 
Dordrecht. CJMV-gebouw, Burg de 
Raadtsingel 25,10-17 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 53-55, 
13-17 Telefoon 085-456195 
Leeuwarden. FEC, Heliconweg 42,10-
16 Telefoon 05120-31175 
Muntendam. De Menterne, Juliana-
plein 1,10-17 Telefoon 05980-26250 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honigstraat3, 
10 30-15 30 Telefoon 08360-29241 
Zwolle. Jubal, Jufferenweg 24,10-
16 30 
• 27 november: 
Haarlem-Noord. De Linge, Lingestraat 
1,11-15 30 Telefoon 023-334252 
Huissen. De Brink, Brink 8,11-16 Te
lefoon 085-253203 
Kaalheide-Kerkrade. De Jreets, Kaal-
heidersteenweg 105,14-17 Telefoon 
045-415088 
• 28 november: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slotemaker 
de Brumeweg 270,19-22 Telefoon 
085-340331 
• 29 november: 
Heeze. D'n Toversnest Jan Decker-
straat 26,12-17 Telefoon 04907-
63192 

Postzegel
veilingen 
• 24 tot en met 29 oktober: 
Zürich (Zwitserland). Corinphila Auk
tionen ag, Bellerivestrasse 34, CH-
8034 Zurich (Zwitserland) 
• 29 oktober: 
's-Gravenhage. A A van der Meij Vei
lingen, Juliana van Stolberglaan 248, 
2595 CN 's-Gravenhage, telefoon 070-
3825037, fax 070-3472576 
•1 november: 
Hongkong (Hongkong): Hong
kong/China Christie's, 502 Park Ave
nue, New York, NY 10022 
•7,8 en 9 november Scheveningen. 
Rietdijk Postzegelveilmgen bv, Noord-
einde 41, 2514 GC Den Haag, telefoon 
070-3647957 
• 8 november: 
Melbourne (Australië): Australazie, 
New Guinea and Papua Christie's, 502 
Park Avenue New York, NY 10022 
• 8 en 9 november: 
Londen (Groot-Brittannië): Euro
pa/Overzee Chnstie's 502 Park Ave
nue, New York, NY 10022 
•14 en 15 november: 
New York (Verenigde Staten): VS, we
reld, poststukken Christie's, 502 Park 
Avenue, New York, NY 10022 
• 13,14 en 15 december: 
Londen (Groot-Brittannië): Gemene
best Christie's, 502 Park Avenue, New 
York, NY 10022 

Nieuwe emissies 
Nederland 

• 17 oktober: 
Fepapost 94 (blokje), velletje met drie 
waarden van de emissie die van 22 fe
bruari 1994 70+60, 80+70 en 
90+80 cent (prijs van het blokje 
f 4 50) 
• 9 november: 
Kinderpostzegels, waarden 70+35, 
80+40 en 90+35 cent (prijs van de se
rie f 3 50) Velletje met twee zegels 

van 70+35 cent, drie van 80+40 cent 
en één van 90+35 cent (prijs van het 
velletje f 6 95) 
• 29 november: 
Kortingzegels, twintigmaal 55 cent 
(pri)svan het velletje f 11 -) 

Nederlandse Antillen 

• Oktober: 
Fepapost 1994, 35, 65, 90 en 175 cent, 
souvenirvelletje (waarde onbekend) 
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 

1995 

• 19 januari: 
Carnavalzegels, drie zegels (waarden 
onbekend) 
• 8 februari: 
SOjaarMgr Verriet Instituut, waarden 
65 en 90 cent 
• 29 maart: 
Hondenserie, waartien 75, 85 100 en 
175 cent 
• 17 mei: 
Standaardserie, vlaggen van de vijf 
Antilliaanse eilanden, waarden 10 35, 
50,65 en 75 cent 
• 17 augustus: 
Sociale en culturele zorg, 200 jaar sla
venopstand en jeugdfilatelie, waarden 
30+10,45+15, 65+25, 75+35 en 
125+50 cent 
• 29 september: 
Faunazegels (katten), waarden 25, 60, 
65,150 en 250 cent 
• oktober: 
Kinderzegels, drie zegels en een velle
tje, waarden 35+15, 65+25 en 
90+35 cent, velletje 175+75 cent 
• 1 december: 
Kortingzegels, waarden 30 en 
115 cent 

Aruba 

• 27 oktober: 
Kinderzegels, waarden 50+30, 80+35 
en 100+50 cent 

Surmame* 

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

• geen opgave zegelwaarden verstrekt 

België 

• 10 oktober: 
Jeugdfilatelie, één zegel van 16 f 
• 17 oktober: 
Georges S/me/7on(drielingzegel met 
Frankrijk en Zwitserland), eén zegel 
van 16 f 

de Internationale 
postzegeltentoonstelling 

F E P A P O S T 
in Den Haag verwacht tien

duizenden bezoekers 
verwacht. Steun de promotie 
van de tilatelie in Nederland: 
koop Fepapost-zegels! Uw 

postkantoor heeft ze (of kan 
ze voor u bestellen). 

• 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-Gravenba-
ge, telefoon 070-3307500. Infolijn: 
070-3307575. 
Openmgstiiden: 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 
- Verborgen collectie 1, expositie van 

een deel van de kunstcollectie van 
Koninklijke PTT Nederland, ingericht 
m de nieuwe expositieruimte van het 
museum (voormalige theosofentem-
pel) Nog tot en met 29 januari 
1995 

- Over kunst en vliegen, tentoonstel
ling van Nederlandse postzegelont-
werpen 1993-iuli 1994 Nog tot en 
met 8 januari 1995. 

Activiteiten 
- Puzzeltochtyoor kinderen tot en met 

twaalf jaar 
- Wetenschapstheater Pandemonia, 

optreden op 26 oktober (voorstelling 
Te paard, te lucht, te gek) 

Permanente exposities 
- Hoe postzegels tot stand komen 

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

- Nederland en overzee compleet en 
ongestempeld, 1852-heden 

- Collectie G Buys postwaardestuk-
ken Nederlands-Indie, Suriname en 
Curagao gespecialiseerd 1873-1912 
Ongebruikt en gebruikt materiaal, 
gespecialiseerd naar druk, papier 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, telecommunicatie en 
gelddiensten 

De postzegels van de andere wereld
delen dan Europa zijn voortaan uit
sluitend op afspraak bij de afdeling 
Postwaarden (070-3307560) te raad
plegen. 
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TE KOOP GEVRAAGD 
F R A N K E E R G E L D I G E Z E G E L S 
OP BASIS VAN F R A N K E E R W A A R D E 
Wij betalen: 
BELGIË 
LUXEMBURG 
BR. DUITSLAND 
ZWITSERLAND 

ƒ4,—/B Fl 00,-
/3,40/LF100,-
ƒ 0,88/DM 1 -
ƒ 0,95/SF 1,-

UECHTENSTEIN ƒ 0,80/SF 1,-

OÜSTENRIJK 
GR. BRIHANNIË 
NOORWEGEN 
ITALIË 
SPANJE 

ƒ11,—/ÖS 100,-
ƒ 2,00/ £ 1 , -
ƒ15,—/NKR 10 
ƒ 0,70/LIT. 1000 
ƒ 0,80/Pta 100 

- minimumaankoop ƒ 30,- per land - alleen zegels nnet gom 
■ meer uitgebreide aankooplijst met voorwaarden v\/ordt u op aanvraag 
gratis toegezonden. 

HILLEBRAND FILATELIE 
Geen winkel; bezoek aan huis is mogelijk na afspraak. 

BERKENLAAN 25, 
3286 XB KLAASWAAL 
tel. 018641918. 

't Poszegelhoës 
(H. MANS) 

Gratis prijslijst Nederland en Overzee 

Wijngaardstr. 2 
Tel: 077512698 

5911 HM Venlo 
b.g.g. 047463794 

VERZAMELT U AL DE POSTZEGELS VAN 

I S R A E L ? 
Voor Inlichtingen: 
Israel Fllatelistisch Agentschap voor de Benelux, 
Postbus 842  4200 AV Gorinchem  Tel. 0183035594 

FRANEKER POSTZEGEL 
EN MUNTENVEILING 

47e 
SCHRIFTELIJKE 

veiling 11 nov. 1994 
VERZAMELAARSVEILING IETS VOOR U? 

CIRCA 7000 KAVELS 
MUNTEN 

PENNINGEN 
2E HANDS SIERADEN 

GRAVURES ETSEN ETC 
BOEKEN 

ANSICHTKAARTEN 
POSTZEGELS 

BRIEVEN 
COLLECTIES 

SUIKERZAKJES 
SIGARENBANDJES 

PROBEER HET, VRAAG DE GRATIS 
VEILINGCATALOGUS 

OPGELD 15% INCL BTW 
TAFELGELDADM. KOSTEN 
EXCL. VERZENDKOSTEN 

VEILINGHOUDERS: 
FAM. E. HOEKMAN/ FAM. J.S. DE JONG 
J. PIEBENGASTRAAT 41 
8802 CR FRANEKER 

TEL 0517094602 
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25,— 
16,— 
14,— 
6,— 

12,50 
49,50 
32,— 
30,— 
55,— 
25,— 
25,— 
30,— 
28,— 

5,— 
35,— 
30,— 
28,— 
25,— 
10,— 
5,— 
3,— 

28,— 
25,— 
16,— 
17,50 
14,— 
12,— 
10,— 
7,50 
8,— 
7,50 
5,25 
7,50 
2,50 
6,50 
6,— 
4 ,— 
6,— 
6,— 
9,90 

15,— 
40,— 
35,— 

7,50 
25,— 
40,— 
64,— 
66,— 
85,— 
32,50 
42,50 

4 ,— 
10,— 
2,50 
2,— 

12,— 
75,— 

135,— 
15,50 

2,— 
3,50 
5,— 
2,50 
3,50 

24,— 
14,— 

495/99 
500/03 
505 
508/12 
513/17 
518/33 
535 
536 a 
536 b 
537 
538/41 
543 
544/48 
550/55 
556/60 
560 los 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
587 los 
591 los 
592/95 
596/00 
602/06 
606 los 
607/11 
612/16 
616 los 
631 los 
640 los 
641/45 
647/48 
649/53 
655/59 
661/65 
666/70 
671/75 
675 los 
676/80 
682 los 
683/87 
688/92 
694 los 
695/99 
702/06 
707/11 
712f 
keur 
715/19 
722/26 
731/35 
736/37 
738/42 
747/51 
752/56 
759/63 
766/70 
774/76 
779/83 
786/90 

4 ,— 
4 ,— 
3,50 
4 ,— 
7,50 

10,— 
2,50 
6,— 
5,— 

20,— 
6,60 
4 , — 
6,— 

39,— 
59,— 
40,— 
19,50 
22,50 
16,50 
2 1 , — 
17,50 
15,— 
3,50 

65,— 
14,— 
22,50 
19,— 
15,— 
19,50 
17,— 
4,50 
2,50 

22,50 
2,50 

15,— 
20,— 
13,— 
15,— 
35,— 
25,— 
13,75 
3,— 

1 1 , — 
12,50 
3,— 

10,— 
15,50 
14,— 

625,— 

12,50 
15,— 
10,— 

4 ,— 
13,— 
14,— 
9,50 
7,50 
7,— 

15,50 
7,50 
8,— 

enz. tot heden 
leverbaar 50-60% 
netto. 
Gaarne uw man-
colijst. 
Kinderblok 
854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
Roltanding, 
7 
14 
15 
16 
17 
18 
28 
29 
30 
31 
44 
46 
51 
54 

5,— 1 55 

35,— 
5,— 
9,50 

17,50 
17,50 
25,50 
17,50 
14,50 
17,50 

7,50 
los 
175,— 

60,— 
15,— 
65,— 
30,— 
15,— 
27,50 
15,— 
27,50 
52,50 
15,— 
97,50 
15,— 
36,— 
47,50 

=56 32,50 
66 12,50 
67 7,50 
68 12,— 
69 14,— 
70 55,— 
Rolt. series 
1/18 375,— 
19/31 125,— 
33/56 265,— 
57/70 95,— 
71/73 130,— 
74/77 55,— 
78/81 22,50 
82/85 2 1 , — 
86/89 26,50 
90/93 39,50 
94/97 40,— 
98/01 32,50 
Automaatboekjes 
en 
combinaties lever
baar, spec. pri|slijst 
gratis op aanvraag. 
Porto 
1 17,50 
2 22,— 
2B 44,— 
3/12 144,— 
8 los 37,50 
12 los 33,— 
Div. typen 
leverbaar 
13/26 77,50 
20 los 47,50 
27 III 40 ,— 
28 III 175,— 
31/43 198,50 
42 los 54,— 
43 los 95,— 
44/60 25,— 
67/68a 32,50 
67b (0) 125,— 
68b (0) 375,— 
69/79 9,50 
80/106 17,50 
Luchtpost 
1/3 4 ,— 
4/5 1,50 
6/8 15,50 
9/11 3,— 
12 los 144,— 
13 los 144,— 
Dienst 
1/8 keur 315,— 
9/15 65,— 
16/19 47,50 
16/19a 47,50 
20/24 7,50 
25/26 18,— 
27/40 12,50 
27+29+30 
fosfor 20,— 
Telegram 
1 5 5 , -
2 49,50 
3 7,50 
4 175,— 
4 z.fr. 95,— 
5 45,— 
6 10,— 
7z.fr. 1275,— 
8 20,— 
9 20,— 
10 35,— 
11 35,— 
12 395,— 
12z.fr. 195,— 
Postpakket Ver. 
1/2 keur 77,50 
Brandkast 
1/7 (0) 995,— 
stempel niet 
controleerbaar 
Postbewijs 
1/7 350,— 
3 los 65,— 
4 los 92,50 
5 los 150,— 
6 los 10,— 
7 los 47,50 
6A 75,— 
7A 75,— 

Alle zegels zi jn pracht ex. net jes ges tempe ld , tenzi j z. f r .=zeer f raai , moo ie 
zegels maar met klein gebrek , (o) =gebruikt maar 
baar, duurdere soor ten desgewens t met foto-Ceri 

Stempel niet controleer-
. van erkende keurmees-

ter, kosten h iervan in over leg . A a n b o d geld ig voorzover de voor raad strekt, 
postgiro 27140 , Porto extra 

J.H. 
, echter f ranco lever ing vanaf ƒ 2 5 0 , - opdracht . 

ACKERMANN 
R0SENDAEL2-1121HH LANDSMEER - Tel. 02908 ■ 23966 

http://16z.fr
http://18z.fr
http://104z.fr
http://105z.fr
http://130z.fr
http://7z.fr
http://12z.fr
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P O S T Z E G E L H A N D E L 
PARNASSUS 

Wij zijn gespecialiseerd in NEDERLAND en OVERZEE. 
Alle 'TOP NOS', zowel postfris als gebruil<t (met certificaten) 
in voorraad. 
Div. tandingen Nederland en kolonièn. 
Lang - Punt - Kleinrond - Vierkant - en Grootrondstempels 
ook van de oude Kolomen, speciaal Nederlands Indië. 
(Zie uw nieuwe N.V.P.H. Catalogus 1995)1! 
Ook alles van Indonesië en Israël in voorraad. 
Wy zij met goedkoop maar leveren wel kwaliteit. 

Roelof Hartstraat 34 
1071 VK Amsterdam Tel.-Fax 020-6752372 

Paitijenhandel ''KEIZERSHOF'' 
Heeft zojuist de nieuwe oktoberlijst uitgebracht met ± 250 meren

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

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

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

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

Keizershof 15 
6834 DG Arnhem 
Tel. 085-213149 
Fax. 085-215236 

geopend 
woensdag t/m zaterdag 

10 30- 17 00 uur 

POSTZEGELVEILING 

RU n mono 
De 28e veiling wordt 
gehouden zaterdag 

5 november in De Doelen 
van Rotterdam 

met o.a.: 

- Handelaren stocks West-Europa 
laag ingezet è ƒ 0,03V2 p/frank. 

- Mooi klein-rond. 
- Zeldzame firmaperforatie op brief. 
- Handelaren stock Ned brieven voor ca. V5 van 

de uitgeprijsde waarde. 

VRAAG GRATIS CATALOGUS 

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

^ProfiV Postzegelhandel 
Partijen tegen scherpe prijzen 
Uitgebreide voorraad Nederland 
Gunstige prijzen voor hand./wederverk. 
Nederland 1977/1992 
Tegen postkantoorprijs 
Inkoop/verkoop/Taxaties 
Toebehoren/Importa Davo Safe etc. 
Groot assortiment motief 
zoals gestempeld 
fauna, flora, sport, vervoer, etc. 
Van alle motieven zijn aantallen en 
gelegde samenstellingen leverbaar 
Nieuwtjes abonnementen 

Tevens grote wisselende voorraad postfris 
motief 

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

Vraag naar ' Bel 02290-47953 
onze fax 02290-47953 
gratis I Winkel/kantoor adres: 
pri]üi}Sten. I Breed 29B/29R, 1621 KA Hoorn. 

JA! 
JA! 
JA! 

JA! 
JA! 
JA! 
JA! 

JA! 

ven 
postzegelvei l ingen 
Buitenliaven 5, 5211 TP 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073-12 20 33 
Telefax 073 - 13 67 39 

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

Door overmaking van/15,-
(giro 4600298) ontvangt u 
onze goed verzorgde, 
en rijk geïllustreerde catalogi. 
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'ifflietclijk 
De grootste veiling uit onze 

75-jarige geschiedenis! 
De najaars jubileum veiling 

wordt gehouden op 

7, 8 en 9 november 
Een enorm en uniek aanbod van duizenden l<avels maakt dit evenement tot een 

must voor iedere verzamelaar en handelaar. 

Een gratis catalogus ligt voor u klaar In onze FEPA-POST stand (nr. 11 en 12) 
of op ons kantoor Noordelnde 41 te Den Haag. 

U t)ent van harte welkomi 

.v.m. het gigantische aantal collecties, partijen, restanten en dozen adviseren wij u voor het 
bezichtigen hiervan ruimschoots tijd te reserveren! 

Extra kijkdagen tijdens FEPA-POST! 
Een schema van de kijkdagen, die op ons kantoor worden gehouden. 

ma. 
di. 
WO. 

do. 
vr. 
ma. 
di. 
WO. 

do. 

17-10 
18-10 
19-10 
20-10 
21-10 
24-10 
25-10 
26-10 
27-10 

10.00-17.00 u. 
10.00-17.00 u. 
10.00-17.00 u. 
10.00-17.00 u. 
10.00-17.00 u. 
10.00-17.00 u. 
10.00-17.00 u. 
10.00-17.00 u. 
10.00-17.00 u. 

vr. 
ma. 
di. 
WO. 

do. 
vr. 
za. 
zo. 

28-10 
31-10 
01-11 
02-11 
03-11 
04-11 
05-11 
06-11 

10.00-17.00 u 
10.00-17.00 u 
10.00-17.00 u 
10.00-17.00 u 
10.00-17.00 u 
10.00-17.00 u 
10.00-16.00 u 
10.00-16.00 u 

Onze volgende veiling is thans volop in bewerking. U kunt hiervoor dagelijks materiaal 
inbrengen ook tijdens de kijkdagen en uiteraard op de FEPA-POST (stand 11 en 12). 

Te allen tijde krijgt u een gratis taxatie van de opbrengst. 

Bel vrijblijvend voor informatie en advies 0 7 0 " 3 6 4 7 9 5 7 
Wij zijn er immers voor U! 

J . K . 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 

7 5 JAAR IN DIENST DER PHILATELIE 
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l A A N B I E D I N G 
1 j< 

1 Nederl 
1 
2 
4 
7/8 
32 
44 
46C 
59 
82/3 
97 
98 
99 
100 
106 
107/9 
121/8 
165 
169/6 
184 
190 
198 
212/9 
220/3 
224 
238/9 
252/5 
267/8 
287/8 
289/2 
293/5 
296/9 
300/4 
310/2 
318/2 
323/4 
327/1 
392/6 
4221 
462 
487 
490/4 
495/9 

and 
29 — 
19 — 
12 50 
3 25 
210 

70 — 
50 — 

3 20 
17 — 
26 — 
19 — 
46 — 
38 — 

125 
2 45 
4 35 
2 50 
135 
310 
2 75 
0 80 

40 — 
8 — 
120 

42 — 
3 75 
2 70 
4 75 
5 75 
160 
5 — 
3 25 
160 
5 — 
2 60 
4 90 
1 10 

19 50 
125 

15 — 
2 70 
2 50 

Bestellingen b 
Vooruitbetalinc 

N. DENEI 

gi 
508/2 
535 
536 
542/3 
544/8 
573/7 
583/7 
602/6 
612/6 
631 
641/5 
649/3 
661/5 
666/0 
671/5 
688/2 
693/4 
700/1 
729/0 
731/5 
743/4 
745/6 
766/0 
775 
849/3 
877/1 
886/8 
894/8 
1098/2A 
1146/9 
1175/8 
1194/7 
1210/3 
1214 
1216/9 
1262/5 
1340/3 
1391/5 
1517a/d 
1538/0 
Dienst 
25/43 

brulkt 
215 
2 50 
4 — 
2 50 
3 60 

12 — 
13 75 
16 50 
14 — 
2 — 

16 50 
8 75 
9 — 

11 — 
27 50 
9 25 
210 
170 
120 
7 50 
2 40 
2 40 
5 -
8 — 
180 
165 
5 75 
2 — 
3 70 
0 70 
0 75 
0 75 
0 70 
110 
0 65 
115 
150 
0 60 
0 80 
120 

30 — 

v k schriftelijk (b 
Jen (na tel reserv 

EF 

Combi 
26 
27 
29 
29b 
46 
50a 
50b 
51a 
51b 
52b 
53 
54 
55 
56 
57a 
57b 
58a 
58b 
59a 
60b 
106 
108 
109 
126 
126a 
128 
144 
151 
159 
159a 
160 
162 
169 
170 
171 

spfr. 
180 
2 40 
4 25 
4 50 
2 60 
4 — 
5 — 
7 — 
9 50 

14 75 
9 50 
4 25 
190 
2 50 
0 90 
2 — 

2 50 
2 90 

42 — 
2 40 

16 — 
25 — 

2 40 
4 80 

25 — 
i e 
l e 50 
2 80 
5 80 
2 70 
5 70 
3 90 
3 — 

16 50 
172 25 50 
per 5 stuks: 
21/23 
42 
58a 

1 10 
3 50 
4 — 

nummering: 
NVPH 1994 

oven ƒ 1 0 0 - g e 
) op Postqiro 43 

P 

Nederland met 
nette plakker 
220/3 
238/9 
257/0 
356/3 
392/6 
428/2 
454/9 
460/8 
469/3 
488 
500/3 
508/2 
533 
550/5 
573/7 
583/7 
588/1 
596/0 
607/1 
612/6 
617/6 
647/8 
649/3 
655/9 
661/5 
666/0 
676/0 
683/7 
688/2 
693/4 
695/9 
700/1 
707/1 
715/9 
727/8 
729/0 
731/5 
738/2 
747/1 
759/3 
774/6 

en porti) 

14 — 
37 50 
49 — 

135 — 
3 — 
6 50 
2 25 
3 75 
2 — 

10 — 
4 — 
3 50 

45 — 
29 50 
12 50 
13 50 
4 — 
7 50 
9 — 

12 — 
6 50 
2 40 
7 75 

13 50 
8 25 

10 — 
8 50 
7 — 
8 25 
3 — 
5 50 
4 25 

10 50 
7 — 
150 
120 
6 — 
8 75 
9 25 
4 50 
8 50 

Tel 052 
35822 2 % kortin 

OSTBUS14 

Nederland pfr. 
jaargangen 

688/06 
707/19 
720/35 
736/51 
752/63 
764/83 
784/10 
811/35 
836/53 
855/75 
876/99 
900/17 
918/38 
940/58 
963/82 
983 
984/00 
1001 
1002/23 
1024 
1025/41 
1042 
1043/63 
1052(2) 
1064/83 
1084/07 

52 — 
28 50 
29 50 
44 — 
15 50 
27 — 
16 50 
5 — 
5 75 
8 75 

18 50 
15 — 
19 — 
28 — 
1150 
16 — 
10 50 
1150 
12 — 
8 — 

10 — 
1050 
22 — 
19 — 

8 75 
14 — 

postfris per 
5 series: 
404/22 
443/48 
449/53 
454/59 
460/68 
504/05 
875 
970 
1025 
1043/5a 
1098/2a 
LP16 

6 50 
5 — 

12 — 
14 — 
33 — 

9 50 
9 50 
0 90 
170 

11 — 
14 — 

2 75 

30 14978 (zat r 
q 4 % boven ƒ 5C 

3 

Nederland pfr. 
series / los 

82/3 
93 
94 
95 
96 
141/3 
293/5 
323/4 
332/45 
341/43 
405/21 
428/2 
444/8 
449/3 
454/9 
460/8 
495/9 
504/5 
521 
529 
542/3 
557 
558 
596/0 
617/6 
637/0 
666/0 
700/1 
729/0 
745/6 
766/0 
774/6 
786/0 
1007/8 
1043/5a 
1098/02a 
ld 9+4 

35 — 
6 — 
5 -

42 50 
47 50 
36 — 
18 — 
21 — 
30 — 
150 
120 
9 50 
1 — 
2 50 
3 -
7 — 
5 80 
2 — 
180 
160 

12 — 
9 -
5 50 

13 50 
1 2 -
37 — 
17 50 
9 75 
150 
3 — 
6 50 

10 50 
7 — 
130 
2 30 
3 — 

10 — 

C. de Justice 
44/57 
48+52+57 

19 50 
7 — 

naandag/dinsdag 

NEDERLAND & O . G . | 
Aut.boekjes 
postfris 

1H 
1Mx 
2H 
3y 
3a 
4y 
5 
6a 
6eF 
6fFp 
6fFQ 
7a 
7bF 
8a 
8aF 
8b 
8bF 
9a 
9aF 
9aFT 
9cF 
9d 
9e 
9g 
9hF 
12a 
12aT 
13a 
14a 
14b 
15a 
17a 
17b 
18a 
20a 
24 
29 
36 
37 
40 
45 

8 — 
20 — 
12 50 

3 25 
2 90 
3 — 
170 
6 — 
4 — 
4 50 

44 — 
2 — 
4 25 
9 25 
9 25 

10 — 
16 50 
22 — 
11 — 
20 — 
56 — 

115 — 
96 — 
32 50 

9 50 
20 — 
22 — 
30 — 

8 25 
7 50 
6 50 
3 50 
4 — 
190 
210 
3 — 
5 50 
6 25 

16 50 
6 75 
7 — 

van 11 00-22 30 

Ned. Antillen 
postfris 
17 40 — 
151 25 — 
152 22 50 
164/67 2 50 
209/10 7 — 
211/17 160 
218/29 79 — 
225 6 — 
230 75 — 
231 70 — 
239/43 54 — 
311/344 13 — 
345/444 9 25 
445/530 26 50 
531/644 45 50 
645/675 17 50 
676/702 21 — 
703/734 42 — 
P 44/60 19 50 
Tête-bèche: 
556/58 2 25 
573/75 2 — 
576/79 9 — 
591 4 — 
654/55 2 — 
791/93 22 50 
815/16 8 50 
899/02 16 — 
948 2 50 

Suriname 
postfris 
214/19 25 — 
285/94 4 4 -
309/11 45 — 
312/15 30 — 
331/34 11 — 
354/673 70 — 
LP33/59 8 — 
P 47/57 13 — 
met plakker: 
137/40 13 — 
146/49 14 — 
285/94 17 — 
297/07 5 — 
309/11 16 — 
312/15 13 — 

Nieuw Guinea 
postfris 
22/24 32 50 
25/62 2 3 -
63/81 3 -
Untea 
1/19 59 50 
met plakker: 
1/18 16 — 
19/21 17 — 
25/81 16 — 
gebruikt: 
1/21 5 50 

Ned. Antillen 1 
met plakker: 

138/40 150 
158/67 2 40 
206/08 6 50 
209/10 4 40 
218/29 27 50 
230 25 — 
239/43 20 — 
253/56 4 50 
275/90 4 75 
291/302 2 90 
gebruikt: 
LP88 58 — 

Ned. Indié 
met plakker: 

176/79 5 — 
293/97 15 — 
LP1/5 8 50 
gebruikt 
40/59 9 50 
167/75 15 50 
180/85 4 — 
186/210 14 50 
211/225 12 — 
226/238 4 75 
304/321 1 80 

Rep. Sur. postfr. 
4/6 17 — 

Nederland verzameling complete verschillende uit 
giften postfris ruim ƒ 1000 - c w voor ƒ275 -
Idem Nederland gebruikt ƒ 1000 - c w voor ƒ 275 -
Ned ISOversch blanco FDC (± 625) voor ƒ 9 8 -
Samenstellingen Ned &0G in complete versch 
uitgiften en ruim ƒ 200 - cat waarde (95) postfris 
Nederland ƒ 40 - Suriname ƒ 24 -
Ned Antillen ƒ 25 - Indonesië ƒ 25 -
Aruba ƒ 99 - Rep Suriname ƒ 26 -
Aruba postfris 1/133 compleet voor ƒ 1 7 9 -
Aruba FDC blanco 1/42 compleet voor ƒ 1 7 9 - 1 

u) 
0 - Andere nummers op aanvraag 

7700 AC DEDEMSVAART 

1 Tot 31-12-1994 gratis bij uw/ 

I e bestelling van mm ƒ 50 -
onze uitgebreide prijslijst en 
serie(s) postzegels (naar 1 

1 onze keus) van ƒ 10 - c w 

* * com 

NB De volledige jaren omvatten enkel de 
eerste uitgifte, dus de fosforescerende voor 
het type Elstrom en wit papier voor het 
type Koning Boudewljn met bril" 

plCtß JQren 
' 19?1 49 W W 19 50 

N° OCB-Yvert net 
1944/45 670/784 71 W 
1946 785/747 S3 W 

748/60 
761/91 
798/82S 
883/840 
841/875 
876/907 
908/937 
938/960 
961/985 
986/1007 
1008/45 
1046/89 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1958 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1968 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

13 W 
31W+Bk86 

31 W 
18W+Bk89 
38 W 
3SW+Bk30 
30 W 
83 W 
85 W 

S8W 
44W+Bk31 
53W +LP 

1090/1180 31 W 
llSl/73A55W+Bk3S 
1174/1803 30 W 
1804/39 36W +Bk 
1840/77 38W +3Bk 
1878/1318 38W+3Bk 
47 W + 8 Bk 
44 W + 3 Bk 
39 W + 8 Bk 
39 Waarden 
41W + Bk zonder Bkje 
44W + SBk zonder Bkje 

Gulden 
77 80 
96 SO 

137 00 
540 00 
535 00 
308 00 
376 00 

1350 00 
334 00 
445 00 
153 SO 
876 70 
351 00 
419 50 

75 40 
260 00 

51 00 
40 00 
33 00 
89 00 
80 00 
31 50 
19 00 
IS 70 
36 00 
45 90 

1978 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1988 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1998 

41 W + 8 boekjes 
40 W + 8 boekjes 
43 Waarden 
46 W + 8 boekjes 
43 W + 3 Bk 
43 W + Bk 
35W+ Bk +8 boekjes 
40 W + Bk 
37 W + 8 Bk 
36 W + Bk 
44 W + 8 Bk 
34 Waarden 
44 W + Bk 
43 W + Bk 
48 W + Bk 
38 Waarden 
39 W + 8 Bk 
37 W + Bk 
49 W + 8 Bk 
41 Waarden 
50 Waarden 

AUTOIVLAATBOEKJES 
1+8 = 
10/11 
Loten 

84 3/7 = 38 
= 4 50 18/15 = 5 

en Verzamelingen aan 

89 80 
87 00 
84 30 
39 00 
48 50 
88 00 
89 00 
33 00 
49 50 
61 00 
76 00 
39 00 
68 00 
78 00 
98 00 
46 00 
92 00 
74 00 

164 00 
68 50 
59 50 

8/9 = 7, 

aantrekkeluke pryzen vanaf ƒ 500 
3!iiitöc ïöcjctting in tioot-nat ! 

Alles van België is leverbaar afzonderlyke zegels variëteiten nieuw of gest PDC aan 
80% van de Belgische Kat 1994 MuumumBesteUing/lOO,-. Porto met toeslagz ƒ10, 
Bestelling boven/8S0 portvry Vooruitbetaling postgiro Brussel 000 0488708 30 of 
Postmandaat na ontvangst van de Pro forma faktuur 

ßcIgisch-Kongo • Kongo Kinshasa • Zaire • Ruondo-Urundi • Rwanda 
•Burund i * ook in stoch • Volledige prijslijst op aanvroag. 

Lid CPBNTP 
IFSDfl flSDfl Jeon-pQul Godu - Philatelie 

Poslbus 10 • 1000 Brussel 24 <m (09 322)512 31 42 

RONALD BOUSCHER 
professioneel philatelist en commissionair 

STAND NR: 87 STAND NR: 871 

Gespecialiseerd in Nederland, 
Ned.-lndië, Cura9ao, Suriname, 

Palestina en Israël. 

Grote voorraad eerste emissie Nederland 
1852, w.o.: brieven, afstempelingen en 

plaatposities. 

Israël nagenoeg compleet uit 
voorraad leverbaar. 

Uitgebreid assortiment brieven 
Nederland, Ned.-lndië, Curasao, Suriname 

en Palestina. 

RONALD BOUSCHER 
professioneel philatelist, lid NVPH, PTS & IFSDA 

commissionair, lid AAA 

G. vd. Veenstraat 123 - NL-1077 DW Amsterdam 
Telefoon (020)6795952 - Telefax (020)6794780 
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Postwaarde-
stukken 

Samenstelling: 
A. Bosman 
Postbus 6994 
6503 GL Nijmegen 

en 
Drs. J. Spijkerman 
Postbus 1065 
6801 BB Arnhem 

Ook deze maand weer een 
aantal meldingen die de afge
lopen tijd zijn blijven liggen. 

Australië 
In grote delen van de wereld 
wordt niet alleen de Tweede 
Wereldoorlog herdacht, maar 
gedenkt men ook de slachtof
fers van de Eerste Wereld
oorlog. In Australië gebeurde 
dat in november 1993 met 
een envelop gewijd aan de 
75e verjaardag van de Wa
penstilstand. Zegelindruk met 
een afbeelding van een klap
roos van stof (45 c) , links een 
foto van een oude man die 
klaprozen plukt. De voorzijde 
van de envelop is licht be
drukt met de grafkruizen van 
een oorlogskerkhof; de keer
zijde bevat wat verklarende 
tekst en een streepjescode. 

Ter gelegenheid van Kerstmis 
1993 verscheen een speciaal 
luchtpostblad (70 c.) met een 
engel als zegelindruk en ver
der versierd met engelen en 
teksten in 'middeleeuwse' 
stijl. Op de sluitklep van de 
envelop weer een streepjes
code. 

De Wereldkampioenschap-
Den Kunstturnen in Brisbane 
everden in januari 1994 een 
speciale envelop op, met in 
iet zegelbeeld (45 c.) een 
urner aan het rek. Links op 
ie envelop vier turnsters, be-
ig met verschillende oefenin

gen. 

Brazilië 
Het Braziliaanse luchtpost-
)lad ter gelegenheid van 
<erstmis 1993 bevatte geen 
vaarde-aanduiding, maar de 

tekst Préfranqueado (voorge
frankeerd). Dit luchtpostblad, 
dat volgens de erop aange
brachte postale wenken uit
sluitend bedoeld was voor 
binnenlands gebruik, ver
scheen in vijf verschillende 
Kerst- en nieuwjaarsuitvoerin
gen. 

China (Taiwan) 
Voor vuurtorenverzamelaars: 
in augustus 1993 verscheen 
een nieuwe oplage van de 
briefkaart met als zegelbeeld 
de vuurtoren Nu Tou Yu. 
Frankeerwaarde 2.50 T$. 

China (Volksrepubliek) 
De voltooiing van de Yangpu-
brug in Shanghai (september 
1993) werd herdacht met een 
geïllustreerde envelop van 20 
f en, waarop het desbetreffen
de gedeelte van de platte
grond van de stad is afge
beeld. 

Een briefkaart van 15 fen ver
scheen ter gelegenheid van 
het Internationale Pandafesti
val '93. Op de kaart niet al
leen het embleem van het 
festival - een panda - maar 
ook nog een afbeelding van 
een pandamoeder met jon
gen. 

Het twaalfde Nationale Con
gres van de Chinese Vakver
enigingen was ook aanleiding 
voor het verschijnen van een 
briefkaart van 15 fen. 

Eritrea 
Een binnenlands luchtpost
blad van deze jonge staat. 
Het is vervaardigd door een 
Ethiopisch luchtpostblad te 
voorzien van een handstem-

pel. In het stempel de waar
de-aanduiding 0.30 en de 
tekst 'Postdienst Eritrea' in 
drie talen, waaronder Engels. 
De nationale munteenheid is 
de Birr: 1 Birr= 100 cent. 

Hongkong 
Vanwege portverhoging ver
scheen op 1 november 1993 
een luchtpostblad met een 
waarde van $ 1.90. Zegelin
druk koningin Elizabeth II, 
roze en lichtblauw. De bin
nenkant van het postblad is 
lichtblauw, de buitenkant wit, 
geïllustreerd met een grote 
draak. Gebruiksaanwijzing in 
het Engels en in het Chinees. 

India 
- luchtpostblad 6.50 (R.) op 
blauwgrijs papier, met de ruï
ne van een tempel. Zonder 
reclametekst. 
- het luchtpostblad 6.50 (R.), 
mythologische vogel, is ver
schenen met een Engelstali
ge reclametekst voor een par
ticuliere financieringsmaat
schappij. 

Israël 
Een serie van vier wensbrief-
kaarten zonder waarde-aan
duiding. Ze zijn voorzien van 
drie adresregels, met op de 
derde regel postcodekaders. 
Teksten op voor- en keerzijde 
in het Hebreeuws. De wen
sen, die ook in het Engels af
gedrukt zijn, luiden achter
eenvolgens: Keep in Touch, 
See You Again, Greetings en 
Good Lucli. 

Japan 
Het 'Jaar van de Ouderen' 
heeft in Japan een tegenhan
ger in de jaarlijkse 'Dag van 

de Ouderen'. Twee briefkaar
ten kwamen er in 1993 daar
voor uit, beide van 41 yen 
(uitgiftedatum 1 september): 
- zegelbeeld: grootouders die 
een brief zitten te lezen, 
rechtsonder afbeelding met 
kleinkinderen die een brief 
vasthouden; 
- zegelbeeld: Oma Haas zit in 
haar schommelstoel te brei
en, tenwijl op de afbeelding 
rechtsonder haar kleinkinde
ren (haasjes) een brief pos
ten. 

Twee reclamebriefkaarten 
met een frankeerwaarde van 
41 yen. Een kaart uit juli 1993 
(met in het zegelbeeld een 
gestileerde postduif met een 
brief en een bloem in zijn sna
vel) en een kaart uit oktober 
van hetzelfde jaar (radiogol
ven in een dal) dragen beide 
afbeeldingen van lachende 
jonge mensen en een recla
metekst. 

Korea (Zuid) 
Kerstbriefkaarten en -enve
loppen uit Zuid-Korea waren 
vorig jaar voorzien van voor-
afstempeling. Er verschenen 
twee enveloppen van 110 
(w.), waarbij een serie van 
tien verschillende kaarten 
voor de feestdagen te koop 
was (envelop plus kaart 
350 w.). Postcodekaders zo
wel bij de afzenderlijnen als 
bij de adresregels. 
Ook verschenen twee brief
kaarten van 80 w. met een 
Kerst-, respectievelijk nieuw
jaarswens. De gebruikte voor-
afstempeling was in stijl: 
stempels met sneeuwpoppen 
en met kerstcadeautjes. 

Postkarte \ EREINTE NATIONEN s5 
50g 

Postkarte 
Carte postale 
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P 0.10 p 
NATIONS UNIES 

Pakistan 
Geboortenbeperking {Family 
Planning) is een belangrijke 
kwestie in Pakistan en hier
voor wordt geregeld gepropa
geerd op postwaardestukken. 
Enkele voorbeelden: 
- envelop van licht-grijsblauw 
papier met als zegelbeeld de 
Faisal-moskee in Islamabad 
(Re. 1) en linksboven een 
tekst in het Urdu (juli '92); 
- briefkaart 45 p. (aardewer
ken vat) met identieke tekst 
(juli '92); 
- deze zelfde briefkaart met 
onder de tekst het embleem 
van de postzegeltentoonstel
ling Pesh Pex 1993 in Pesha
war. 

Papua-Nieuw-Guinea 
De Kerstenvelop van 211. 
heeft in het zegelbeeld een 
afbeelding van de Heilige Fa
milie, omkranst met denne-
takken. De envelop heeft als 
illustratie een versierde kerst
boom met daaronder de tekst 
'Vrolijk Kerstfeest' in het En
gels. Geen afzenderlijnen of 
adresregels. 

Verenigde Naties (Wenen) 
De briefkaart van 5 ÖS met 
de zegelindruk 'Volkeren van 
de aarde' naar het ontwerp 
van de Duitse kunstenaar 
Fritz Henry Oerter is vanwege 
een portverhoging voorzien 
van een bijdruk ter waarde 

van 50 g. Deze bijdruk (boom 
met vogels en VN-embleem) 
heeft als Inschrift de tekst In 
Frieden mit einander leben en 
is qua afbeelding gelijk aan 
een eerder verschenen zegel. 
Links op de kaart een luchtfo
to van het gebouw van de 
Verenigde Naties in Wenen. 
Uitgiftedatum in deze vorm: 
januari 1994. 

Het Weense VN-gebouw is 
ook te zien op een briefkaart 
van 6 ÖS uit mei 1993, waar 
het als zegelbeeld en als illus
tratie op de linkerzijde ge
bruikt is. 

Verenigde Naties (Geneve) 
Een ander VN-gebouw, het 
Palais des Nations, staat op 

een Geneefse briefkaart uit 
mei 1993. Deze kaart van 
lichtgeel karton heeft een fran-
keenwaarde van 0.80 Zw.Fr. 
De briefkaart ter waarde van 
0.50 Zw.Fr. (embleem van de 
Verenigde Naties in goud op 
een achtergrond van gekleur
de vierkanten, met daarom
heen de naam van de organi
satie in verschillende talen) 
werd met een bijdruk in rood 
(P 0.10 P) opgewaardeerd 
(mei 1993). 

Verenigde Staten 
Bhefkaart ter gelegenheid 
van het 200-jarig bestaan van 
Bowdoin College in Bruns
wick (Main). Zegelindruk 19 
cent met een gezicht op de 
Massachusetts Hall. 

/ ' 
47 

Tot en met 13 november 1994 kunt U 
profiteren van onderstaande aanbieding: 

LUXE ALBUM KABE 
NEDERLAND 1990-1993 
incl. rode ringband en rode cassette 

Normale verkoopprijs: ƒ175,50 
Aktieprijs: ƒ 110,00 

KABE 
SEIT 1917 ■ 



Verenigings-
nieuws 

Samenstelling: 
Mevr. E. Braakensiek 
Postbus 5905 
3273 ZG Westmaas 
Telefoon 01864-1776 

Sluitingsdata voor het verenigings-
nieuws (in enkelvoud) en mutaties (in 
tweevoudy. decembernummer: 27 ok
tober en januarinummer: 25 novem
ber. Nakomende mutaties en mutatie-
staat (w drievoud) tien dagen na ver
melde data. 

Het overnemen van gegevens uit deze ru
briek IS uitsluitend toegestaan na schnf-
teli|ke toestemming van de redactie van 
Philatelie 

1 NEDERLANDSCHEVEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAIVIELAARS 
Secr JH Avis, Hoef blad 105,1689 
SVZwaag.tel 02290-30192 Public 
Relations A G van Soest, Chamaven-
laan 9, 7312 HE Apeldoorn, tel /fax 
055-556061 Penningm C l\l Oppe-
laar Brugstraat 25, 2471 AS Zwam-
merdam,tel 01726-15184, girorek 
33805 Ledenadm C W van 't Land, 
Jan Luykenin 6, 7412 NP Deventer, tel 
05700-17275 Dir Rondzending JC 
de Jong Berkenoord 16, 8172 AV 
Vaassen, tel 05788-72293 
Secretariaten van afdelingen 
Alkmaar: C Th Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar Bijeenkomsten Ie 
vrijdagavond. Aula Petrus Canisius 
College, Fabntiusstraat 1, Alkmaar 
Almelo: J H de Vries, Waltastate 11, 
7608 XL Almelo Bijeenkomsten 2e 
maandag, verzorgingstehuis 'Friso 
{grote zaal), Almelo 
Alphen a/d Rijn: J C de Bruyn, Ber
kenpad 19, 2461 DM Ter Aar Bijeen
komsten 2e maandag. Nabij, Laura-
plein 2, Alphen a/d Rijn 
Altena: H A van der Burg, Brg Baxlaan 
24,4281 KPAndel 
Amsterdam: M M Kleij, H Cleyndert-
weg571 1025 DX Amsterdam 
l\peldoorn: H Breimer, Valkenberglaan 
32 7313BLApeldoom 2e dinsdag 
De Vlaswiek', Arnhemseweg 354, 
\peldoorn 
\rnhem: J E Huiskes Winschoten
itraat 41, 6835 AS Amhem Bijeen-
(omsten 2e woensdag per 2 maan-
ien basisschool 'St Agnes', Coe-
loornstr 60, Arnhem 
Jodegraven: J H Verhagen, Ekster 11, 
!411 MT Bodegraven Bijeenkomsten 
!e maandag Parochiehuis, Oude Bo-
legraafseweg vanaf 19 00 uur 
lorne:H J Veltkamp, Goudenregen-
;traat10, 7621 WDBome 
loskoop: J H Lensink, Mendelweg 32, 
!771 TP Boskoop Bijeenkomsten Ie 
naandag in 'de Stek', Snijdelwijk, Bos-
oop 
leventer:A Dedden, Post 2edin7430 
lA Diepenveen Wijkgebouw Hervorm-
e Gemeente, van Vlotenlaan, Deven-
3r 3e dinsdagavond 
ibergen/Neede: B H Klanderman, 
eatrixstraat 15 7161 DJ Neede 
pa: mw M L Rempt-Raebel, Burg 
,enkenlaan4, 8162 HREpe Bijeen-
omsten iedere maand Rode Kruisge-
ouw, Lohuizerweg 18-1 
ooi & Eemland: H M van der Spoel, 
andellaan 6,1272 EE Huizen Bijeen-
omsten Ie vrijdag. De Bun, Huizen 
oor: A J Deisz, Spoorstr 28-1, 7471 
W Goor Bijeenkomsten 3e maandag, 
ed Herv Kerk, Goor 
aarlem: F van Schaik, Haydniaan 45, 
817 GA Alkmaar 
.N.Z./Hengelo(0):BH Schel, Stein-

wegstraat 33, 7491 KJ Delden Bijeen
komsten 1 e vrijdag, Buursezaal, T C 
Akzo Chemicals Hengelo 
Hillegom: FEM Wittenberg, Fred 
Hendrikin 50, 2181 TH Hillegom Bij
eenkomsten 4e vrijdag. De Hoeksteen, 
K Doormanplem 4, Hillegom 
Holten: mw E H C Schipper-Ris, 
Looikolkstraat 4 7451 EP Holten 2e 
maandag. Dorpshuis, 20 00 uur 
Leerdam: H Steygerwalt VanStAlde-
gondestraat 3,4142 CA Leerdam 2e 
dinsdag, cultureel centrum 'Het Dak', 
Tiendweg 9, Leerdam, aanvang 19 30 
uur, jeugd 19 00 uur 
Lelystad: S Bakker, Klaverweid 41, 
1602LREnkhuizen 
Lochem/Borculo: G Wissenburg, Deu-
genweerd 18, 7271 XT Borculo Bijeen
komsten 1e donderdag, afwisselend m 
Borculo, Lochem en Ruurio 
iVlonster: mw D P Kloosterman-Lu-
cas. Van Tijn 8, 2681 JT Monster Bij
eenkomsten Ie maandag, OJOS, Mon
ster 
Nunspeet: P J van Boven, postbus 
363, 8070 AJ Nunspeet 
Nijmegen: Mr J W A M Janssen, 
Groesbeekseweg 191, 6523 NS Nijme
gen 
Steenwijk: G A Talen Pr Bernhard-
straat 74, 8331 EK Steenwijk 
Twente: E J Timmerman Bode Erfweg 
2, 7582 RH Losser 
Utrecht: G M E Mélotte, Ten Velde-
straat 71, 3454 EJ De Meern Bijeen
komsten l x per maand wisselend 
(maandag/zaterdag), het Goede Raad
huis, Potgieterstr 37 Utrecht 
Vlaardingen: D Riemers, Marconi
straat 53A, 3112 EK Schiedam Bijeen
komsten 2e dinsdag, de Lijndraaier, 
Baanstraat 4, Vlaardingen 
Voorschoten: C Verlooij, J W Friso-
laan 15,2252 HC Voorschoten, bijeen
komsten 4e maandag, 'de Werf', 
Schoolstr 4 
West Friesland: J L M Le Blansch, 
Kaarder 25,1625 TJ Hoorn Bijeen
komsten 2e maandag. De Huesmolen 
60, Hoorn 

2. POSTZEGELVERENIGING 'BREDA' 
Secr P M van Spellen, Madame Cu-
rieplein 78, 4834 SX Breda, tel 076-
650278 Alg Ledenvergadering op 
dinsdag 25 okt m het Gemeenschaps
huis'De Vlieren', Dr Struyckenstraat 
165, Breda, aanvang 19 45 uur zaal 
open 1915 uur, agenda zie Brepost 5 
Jeugdbijeenkomst op zondag 6 nov m 
het gemeenschapshuis 'De Zandberg', 
Zandberglaan 54 bis, Breda van 10 00-
12 30 uur, met ABC-cursus Postzegel-
soos op woensdag 9 nov m het Ge
meenschapshuis 'Doornbos', Abdij-
straat 26, Breda van 14 00-16 30 uur 

3. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'HOLLANDIA' 
AMSTERDAM 
Secr JJ Groen Meerstraat 38,1411 
BH Naarden, tel 02159-41211 Bijeen
komsten op 28 okt, 25 nov en 23 
dec , 20 15 uur in het wijkgebouw 'Mo-
na', Speerstraat 7 Amsterdam 

4. UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING 
Secr J N de Wolf, Secr Versteeglaan 
40, 3451 XK Vleuten, tel 03407-3226 
(na 19 00 uur) Ledenadm J van der 
Meulen, Elbedreef125, 3562BN 
Utrecht, tel 030-613733 Alg Leden
vergadering op 25 okt in de Prinsen

hof, Eykmanlaan 431, Tuindorp-oost, 
Utrecht aanvang 20 00 uur, zaal open 
19 00 uur, o a begroting, statutenwijzi
ging, etc 

5. HAAGSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING 
Secr Dr J Groenendaal, Laan van 
Clmgendael 103, 2597 CC Den Haag 
Ledenadm L H J Oosterloo, Gebr de 
Wittplantsoen 21, 2253 BV Voorscho
ten, tel 071-323866 
Ledenbijeenkomsten elke derde dins
dag van de maand (aug t/m mei), 
20 00 uur m de benedenzaal van de 
Ichthuskerk, Dumkerksestraat 11, Den 
Haag 

6. INTERNATIONALE VERENIGING 
'PHILATELICA' 
Secr postadres Morelgaard 19, 3206 
AP Spijkenisse Ledenadministratie 
Dorpsstraat 122, 9658 PE Eexterveen 
tel 05986-8682 (maandag 19 00-
22 00 uur en donderdag van 13 00-
16 00uur)Rondzendverkeer tel 070-
3652211 

7. ROHERDAMSCHE 
PHILATELISTENVEREENIGING 
Secr PJ van de Kasteele, Veldhof 3, 
2651 BW Berkel en Rodenrijs Leden
adm mw N Boeckholtz-Kooiman, 
Lauwersmeer 82, 3068 PW Rotterdam, 
tel 010-4562597 Ledenbijeenkomst 
op 31 okt, vanaf 19 00 uur. De Ro-
meijnshof, Stresemannplaats 8, Rot
terdam-Ommoord Agenda zie mede
delingenblad Clubbijeenkomsten za
terdag van 13 30 tot 15 30 uur in het 
wijkcentrum Middelland, Ie Middel-
landstr 103, Rotterdam en donderdag 
van 19 00-22 00 uur m sporthal Aster-
lo, Rotterdam-Zuid, (metro Slinge) 

8. PHILATELISTENVERENIGING 
'AMERSFOORT' 
Secr C H V d Berg, De Boskamp 5, 
3828 VR Hoogland, tel 033-802780 
Ledenadm A W M Prins, postbus 
116, 3860ACNijkerk,tel 03494-
51324 Rondzending extern AA van 
Nunspeet, Mozartweg 67c 3816 LM 
Amersfoort, tel 033-725222 Jeugd E 
van Renselaar, Gasthuislaan 5, 3817 
ED Amersfoort, tel 033-618407 Bij
eenkomsten op 25 okt, 22 nov en 20 
dec m 'De Brug', Schuilenburgerweg 
2, Amersfoort, aanvang 20 00 uur, zaal 
open 19 00 uur 

9. AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
'DE PHILATELIST' 
Bijeenkomst op 17 okt, aanvang 20 00 
uur, middagbijeenkomst op 27 okt, 
aanvang 14 00 uur, zaal open 13 00 
uur, ledenbijeenkomst op 7 nov , 20 00 
uur, Woestdumcentrum Woestdumstr 
16-24 Amsterdam Bijeenkomst op 25 
okt m'het Kompas', Zandbank 86 A, 
Lelystad, aanvang 20 00 uur Infor
matie Churchill-laan 163 ", 1078 DW 
Amsterdam, tel 020-6795077 

10. POSTZEGELVERENIGING S.P.A. 
AMSTERDAM 
Secr/penningm J C van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Halfweg, tel 
02907-4024 Bijeenkomsten op 1 nov , 
6 dec en 3 jan inde'Ontmoe
tingsruimte', Dr Schaepmanstr 16, 
Halfweg, aanvang 20 00 uur 
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12. PVWA-FILATELIE 
Secr FR Brugman, Dissel 39,1141 
ZM Monnickendam, tel 02995-4163 
Bijeenkomsten maandelijks (septt/m 
juni) m vergaderruimte van het kantoor 
SWD, Czaar Peterstr, Amsterdam, 
aanvang 20 00 uur 

15. FILATELISTENVERENIGING 
AMSTERDAM-NOORD 
Secr J C van Veelen, Adelaarsweg 
64a, 1021 BT Amsterdam, tel 020-
6361303 Bijeenkomsten op 28 okt 18 
nov en 9 dec in de Regenboogkerk, 
Kometensingel 58, Amsterdam, tel 
020-6315306 

16. FILATELISTENVERENIGING 
'DE GLOBE' 
Secr DC Thieme, Gersteveld 51, 
3902 EM Veenendaal, tel 08385-
14141 Ledenadm F Wessels, Steen-
heuvelsestr 37, 6578 AB Leuth, tel 
08893-2354 Maandelijkse biieenkom-
sten van de afdelingen Apeldoorn, 
Arnhem, Barneveld, Beunmgen/Ewijk, 
Brummen/Eerbeek, Dieren, Dinxperio, 
Doesburg, Doetinchem, Druten, Dui-
ven/Westervoort, Ede, Eist, Hengelo 
(G), Lichtenvoorde, Lobith, Noordoost-
Veluwe, Nijmegen, Oosterbeek, Ren-
kum/Heelsum, Rheden/De Steeg, Rhe
nen, Varsseveld, Veenendaal, Velp/Ro-
zendaal, Wageningen, Wmterswijk/Aal-
ten, Wijchen Zetten, Zevenaar en Zut-
phen 

17. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'ASSEN' 
Secr H Gerrits, Speenkruidstraat 9, 
9404 HA Assen, tel 05920-13698 
Penningm A B Haddermgh, B Fabri-
tiusln 53, 9462 SM Gasselte, tel 
05999-65401 Rondzending J J G 
Schaap, Leie 1, 9406 EH Assen, tel 
05920-50434 Bijeenkomsten (m u v 
juni, juli en dec ) laatste dinsdag van 
de maand m de 'Open Hof', Sleutel
bloemstraat, Assen, zaal open om 
19 30 uur 

18. PHILATELISTEN VERENIGING 
'BAARN' 
Secr G W Leive, Prof F Andreaelaan 
93, 3741 EKBaarn.fel 02154-15645 
Bijeenkomst op maandag 17 okt in 
Gebouw 'De Herberg van Paulus', Sta
tionsweg 16 Baarn, aanvang 20 00 
uur, zaal open 19 00 uur 

19. POSTZEGELVERENIGING 'ONDER
LING CONTACT' BERGEN OP ZOOM 
Secr mw H J Wajon-v d Weij, Den-
nelaan 30, 4631 BH Hoogerheide Le
denadm mw J E M Beijer-Vermeu-
len. Schoolstraat 17 4611 MD Bergen 
op Zoom Bijeenkomst iedere tweede 
dinsdag van de maand m de zaal van 
Party-House "t Fort', Antwerpsestraat
weg 21, Bergen op Zoom, junioren 
18 30 uur, senioren 19 30 uur 

20. KENNEMER POSTZEGELCLUB 
BEVERWIJK 
Secr Th Erkamps, Beneluxlaan 334, 
1966 WX Heemskerk tel 02510-
37108 Bijeenkomsten op 24 okt, 14 
en 28 nov, 12 en 19 dec inde Nieuwe 
Slof, Kerkstraat 146, Beverwijk, jeugd 
18 45-19 30 uur, volwassenen 19 00 
uur 
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22. NEDERLANDSE FILATELISTEN
VERENIGING ' DE VERZAMELAAR' 
BUSSUM EN OMSTREKEN 
Secr O Louw, Brinklaan 152,1404 
GX Bussum, tel 02159-33132 Rond-
zending B v d Meulen,JanToeback-
laan 3, Naarden, tel 02159-40709 Bi|-
eenkomsten iedere tweede maandag 
van de maand (sept t/m |uni) in het 
Josephgebouw, Singel 24, Bussum, 
aanvang 20 00 uur, zaal open 19 00 
uur 

23. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'DELFT' 
Secr A P Schouten, De Meibloem 45, 
2291 GS Wateringen, tel 01742-
95279 Ledenadm mw A Matla-Vos, 
Hof van Delftlaan 119,2613 BL Delft, 
tel 015-126904 Bijeenkomsten iedere 
eerste donderdag van de maand in het 
kerkgebouw 'Immanuel', Schoenma
kerstraat 1, Delft, aanvang 20 00 uur, 
zaal open 19 00 uur, {sept t/m juni) 

24. PHILATELISTEN VERENIGING 
'DE FIVEL', DELFZIJL 
Secr TG Medema, Sont27,9933TA 
Delfzi|l,tel 05960-12773 Rondzen-
ding H Bergman, Kustweg 346, 9933 
BR Delfzijl, tel 05960-15311 Bijeen
komsten elke tweede maandag van de 
maand m de 'Bolder' Molenbergplein, 
Delfzijl, aanvang 19 30 uur 

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

26. DORDTSE PHILATELISTEN-
VERENIGING 'DE POSTJAGER' 
Secr J J Ouwerkerk, Rozenhof 19, 
3311 JT Dordrecht Rondzending mw 
I M Strittmatter, R Kiplingerf 113, 
3315 AD Dordrecht Bijeenkomsten op 
14 okt, 4 en 25 nov en 16 dec m de 
Stephanuskerk, aanvang 20 30 uur, 
zaal open 19 30 uur 

27. PHILATELISTENCLUB 
'EINDHOVEN'(P.C.E.) 
Secr en ledenadm C Loch, Jan van 
Eyckgracht 191, 5645 TH Eindhoven, 
tel 040-119654 Rondzendverkeer L 
Ulrich, Spilmanstraat 15, 5645 JE 
Eindhoven, tel 040-122358 Bijeen
komsten iedere derde maandag van de 
maand m het Henr Roelantscentrum, 
Keldermansstraat 43a, Eindhoven, aan
vang 20 15 uur, zaal open vanaf 1915 
uur en iedere 2e dinsdag ruilmiddag 

28. PHILIPS' PHILATELISTEN 
VERENIGING EINDHOVEN 
Secr C M G A v d Bosch, Ullerber-
glaan 22, 5628 EH Eindhoven, tel 040-
425750 Ledenadm M H Schenke
laars, de Koppele 78, 5632 LB Eindho
ven, tel 040-416358 Rondzenddienst 
AWAFmdhammer.tel 040-435013 
Bijeenkomst 7 nov , 20 00 uur m het 
Henriette Roelantscentrum, Kelder
mansstraat 43a, Eindhoven 

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

30. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'DE PHILATELIST' 
GELEEN 
Secr J H Stevens, Dahliastraat 5, 
6163 CH Geleen, tel 046-746618 Le
denadm en penningm W J M van 
Soest, Berloherhof 15,6132 SN Sit-
tard, tel 046-518576 Bijeenkomsten 
op 30 okt en 4 dec m de 'Heremiet', 
Kluis 50, in Geleen, aanvang 10 00 uur, 
zaal open 9 30 uur 

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

32. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'GOUDA' 
Secr A P D M van Zanten, Wikkeveld 
26, 2742 GN Waddinxveen, tel 01828-
17854 Ledenbijeenkomst op 31 okt in 
het Brandpunt, Turfmarkt 58, Gouda 
Jeugdafd A Berkers, tel 01828-
11954 

33. POSTZEGELCLUB 'DE KRING' 
's-GRAVENHAGE 
Secr L H Arkesteijn, Meppelweg 548, 
2544 BN Den Haag, tel 070-3675180 
Bijeenkomsten elke 1e en 3e maandag 
van de maand in de Exoduskerk, Be-
resteinlaan 263, Den Haag, zaal open 
19 30 uur, aanvang 20 00 uur 

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

36. HAARLEMSE FILATELISTISCHE 
VERENIGING 'OP HOOP VAN ZEGELS' 
Secr vacant Ledenadm LA Koele-
mij, postbus 6236, 2001 HE Haarlem, 
tel 023-244520 Jeugdafd L A M 
Turkenburg, tel 023-354050 Leden
bijeenkomsten op 18 okt, 15 nov en 
13 dec in zaal 'De Linge', Lingestraat 
1, Haarlem-Noord, zaal open 19 00 
uur, begin veiling ca 21 00 uur 
Jeugdbijeenkomsten op 22 okt, 26 
nov en 17 dec in wijkgebouw N H 
Gemeente, Ged Oude Gracht 104, 
Haarlem-C 

37. POSTZEGELVERENIGING 
'HEERLEN EN OMSTREKEN' 
Secr mw C H Wolsmg-Grens, p/a 
postbus 237, 6400 AE Heerlen, tel 
045-717790 Ledenadm J H C Vlug
gen, Marshallstr 20, 6441 JX Bruns-
sum, tel 045-270521 Bijeenkomsten 
op 1 nov en 13 dec in het Casino 
Treebeek, Treebeekplem 133, Bruns-
sum, aanvang 20 15 uur, zaal open 
19 00 uur 

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

39. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'HELMOND' 
Secr J Neggers, Van 't Hoffstraat 4, 
5707 ES Helmond, tel 04920-53721 
Ledenbijeenkomsten 8 nov en 13 dec 
m 'De Kamenij', Jeroen Boschstraat 
19, Helmond, aanvang 2015 uur, zaal 
open 19 30 uur 

40. 's-HERTOGENBOSSCHE 
FILATELISTEN VERENIGING 
Secr PG Rens, St Barbaraplein 11, 
5341 LKOss,tel 04120-50073 Bij
eenkomsten iedere vierde donderdag 
van de maand m zaal 2 van wijkcen
trum 'De Helftheuvel', Helftheuvelpas-
sage 115, 's-Hertogenbosch, aanvang 
20 00 uur, zaal open 19 30 uur 

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

42. LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr W Hogendoorn, Muzenlaan 53, 
2353 KB Leiderdorp, tel 071-896066 
Ledenadm J D H Kranenburg, Zand-
zegge 7,2318 ZK Leiden, tel 071-
223030 Vergadenngen op 25 okt, 22 
nov en 20 dec m het restaurant van het 
zwembad 'De Zijl', Paramaribostraat 66, 
Leiden, aanvang 20 00 uur, zaal open 
19 00 uur, jeugd vanaf 18 00 uur 

43. PHILATELISTENVERENIGING 
'ZUID-LIMBURG' MAASTRICHT 
Secr mw M C B Knols-Veraart, Be-
melerweg 70,6226 HB Maastricht, tel 
043-637345 Bijeenkomst op 7 nov in 
Trefcentrum 'Oostermaas', Edison-
straat4, Maastricht, aanvang 19 15 
uur Jeugdbijeenkomst op 6 nov , Ver-
werhoek 46, aanvang 10 30 uur 

44. POSTZEGELCLUB 'GROOT
VELDHOVEN' 
Secr/ledenadm H Henst, Ambacht
slaan 21, 5506 AD Veldhoven, tel 040-
537722 Clubavond iedere tweede 
maandag van de maand m gemeen
schapshuis 'D'n Bond', Rapportstraat 
29, Veldhoven 

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

46. ROHERDAMSE ONTSPANNINGS
VERENIGING SHELL-FILATELIE 
Secr J Oosterboer, Mizarstr 178, 
3204 VH Spijkenisse Vergadering na 
convocatie Bijeenkomsten elke Ie za
terdag van de maand op het Sportpark 
'De Vijf Sluizen', Vlaardingen en elke 2e 
zaterdag van de maand in het recreatie
gebouw 'De Oude Wal' te Hoogvliet 

47. POSTZEGELVERENIGING 
'ROOSENDAAL' 
Secr J A Wijnen, Past van Akenstr 
9,4703 BA Roosendaal Bijeenkom
sten op 1 nov en 6 dec m café "t Tref
punt', Kade 4 Roosendaal, aanvang 
20 00 uur 

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

49. POSTZEGELVERENIGING 
SANTPOORT P.V.S. 
Secr C G Hartendorp, Frans Net-

scherlaan 7,2071 AZ Santpoort Noord, 
tel 023-374740 Bijeenkomsten iedere 
tweede en vierde maandag van de 
maand m dorpshuis 'Het Terras', Ter
rasweg 89, Santpoort-Noord, aanvang 
20 00 uur, zaal open 19 30 uur 

51. POSTZEGELVERENIGING 
'ZEEUWSCH-VLAANDEREN' 
Secr G v d Bosch, Sweelinckhof 54, 
4536HCTemeuzen,tel 01150-94001 
Rondzendleider P Verberkmoes, tel 
01150-95694 Ruilavond elke 2e 
maandag van de maand in de boven
zaal van het Zuidlandtheater, Zuid-
landstraat 111, Terneuzen, aanvang 
1930 uur 

52. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'TILBURG' 
Secr WEM Tukker, postbusl0020, 
5000 JA Tilburg, tel 013-356360 
Rondzenddienst J Kolen, tel 013-
681589 Bijeenkomsten iedere eerste 
woensdag van de maand in cafe-rest "t 
Wit Paardje', Lijnsheike 8, Tilburg-
Noord, aanvang 20 30 uur, zaal open 
19 30 uur Elke vierde dinsdag van de 
maand cursus filatelie in "t Jeugd
honk', Le Bourgetstr 27, Tilburg, aan
vang 20 00 uur 

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

55. POSTZEGELVERENIGING 
IJMUIDEN 
Secr G C Bakker-Bakker, Nobelstraat 
7,1972RSIJmuiden,tel 02550-
22310 Dir rondzending JE Swets-
Bremmers, Kon Emmastraat 1,1975 
BLIJmuiden.tel 02550-16574 Bij
eenkomsten op de eerste en derde 
maandag van de maand m de Adelber-
tuskerk. Sparrenstraat, IJmuiden 
Jeugd van 18 30 -19 45 uur, senioren 
van 20 00-22.00 uur 

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

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

59. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'DE LANGSTRAAT' 
Secr J A M van Best Mgr Volker
straat 40, 5171JN Kaatsheuvel, tel 
04167-74760 Bijeenkomsten iedere 
tweede donderdag van de maand in de 
Heibloem, St Antoniusstr, Waalwijk 

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

64. POSTZEGELVERENIGING 
'DRACHTEN' 
Secr J Brouwer, Postbus 497, 9200 
AL Drachten, tel 05120-14695 Leden 
adm mw H Kappers Schuilenburg 
57 8926 KP Leeuwarden Bijeenkom
sten iedere eerste dinsdag van de 



nnaand in MBO, 'Friese Poort', Leidijk 
49, Drachten, aanvang 20 00 uur, zaal 
open 19 30 uur 

65. POSTZEGELVERENIGING 
CDEVORDEN EN OMSTREKEN 
Secr G Korenhof, Anemoonstr 20, 
7741 SB Coevorden Rondzending 
mw Y Kool, Van Kuykstraat 20, 7741 
VV Coevorden, tel 0524014325 Bi|
eenkomsten elke 2e maandag van de 
maand m de 'Poort, Bentheimerstraat 
30, Coevorden, aanvang 20 00 uur 

67. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'ZWIJNDRECHT 
EN OMSTREKEN' 
Secr TG Baan, ReewegOost 100, 
3312 CT Dordrecht, tel 078147931 
Rondzending A Klootwijk, Staring
straat 1, 3333 XL Zwijndrecht, tel 078
122198 Bijeenkomsten 3e dinsdag 
van de maand m de 'Openhofkerk', 
Walraven van Hallstr 1, Zwijndrecht, 
aanvang 20 00 uur, zaal open 19 30 
uur 

68. POSTZEGELVERENIGING 
'WAUBACH', UBACH OVER WORMS 
Secr E P Valent, Europaweg Zuid 
195, 6374 KK Landgraaf, tel 045
314376 Bijeenkomsten iedere Ie en 
3e zaterdag van de maand van 15 00 
tot 18 00 uurin het ver lokaal 
"t Straotie', Eygelshovenerweg 4 

69 FILATELISTENVERENIGING 
VEENDAM EN OMSTREKEN 
Ledenadm J Lageman, Postbus 345 
9641 LB Veendam, tel 0598715534 
Bijeenkomsten 2e donderdag van de 
maand (sept t/m mei) in Centrum 
'Dukdalf', De Reede 1, Veendam, aan
vang 20 00 uur, zaal open 19 00 uur 

70. POSTZEGELVERENIGING RAALTE 
Secr E Bakker, Postbus 239, 8100 
AE Raalte Bijeenkomsten elke tweede 
maandag van de maand m gebouw 
Helpende Handen', Westdorpin, Raal

te aanvang 19 00 uur Jeugd derde za
terdag, Pauluskerk, Westdorpin, aan
vang 11 uur 

71. POSTZEGELVERENIGING 
'DRIELANDENPUNT' VAALS 
Secr H J Brouns, Karolingenstraat 9, 
6369 BVSimpelveld Bijeenkomst op 
10 nov m de bovenzaal van café "t 
Vereinshoes', Koperstraat 21, Vaals, 
zaal open 19 30 uur 

72. POSTZEGELVERENIGING 
'VREDESTEIN' 
Secr PR Steyn, Oude Haagweg 138, 
2552 GS Den Haag Bijeenkomsten op 
Ie eerste donderdag van de maand in 
Je kantine van het AZIVOgebouw, 
Haagweg 128, Den Haag, aanvang 
?0 00uur 

^3. POSTZEGELVERENIGING 
'SGRAVENHAGE EN OMSTREKEN' 
5ecr J Alsemgeest Zwedenburg 254, 
!591 BM Den Haag, tel 0703473547 
^ondzendverkeer J A van den Akker 
Willem Dreespark 172, 2531 SL Den 
Haag, tel 0703888011 Bijeenkom
;ten elke derde donderdag van de 
naand m de grote zaal van de Bethle
lemkerk zaal open 19 30 uur 

■5. POSTZEGELVERENIGING 
F R I M Ä R K E T ' V E E N E N D A A L 
;N OMSTREKEN 
;ecr H Altena Oudeveen 116, 3905 
'W Veenendaal tel 0838526991 
iondzending MA Heijink Coniferen
ian 17, 3904 RK Veenendaal, tel 
838524595 Bijeenkomsten op de 
erste dinsdag van de maand in de 
antine van de Talmaschool, Boom
jesgoed 14, Veenendaal, aanvang 
O 00 uur 

76. FILATELISTEN VERENIGING 
'DE POSTHOORN' VIANEN 
Secr A G Houtzager, Franciscushof 
115, 4133 BC Vianen, tel 03473
73677 Bijeenkomsten op 27 okt (jaar
vergadering), 24 nov en 29 dec m 'De 
Stadshof', Hazelaarplein 4, Vianen, aan
vang 20 15 uur, jeugd om 19 00 uur 

77. PHILATELISTENVERENIGING 
'HOOGEZANDSAPPEMEER' 
Secr JH Bos, postbus 420, 9600 AK 
Hoogezand, tel 0598098044 Rond
zenddienst H J Grasdijk, Schubertlaan 
4, 9603 AX Hoogezand, tel 05980
26534 Bijeenkomsten elke eerste 
woensdag van de maand (sept t/m 
juni) m 'De Tibbe', K de Haanstraat 73, 
Sappemeer, aanvang 20 00 uur, zaal 
open 19 00 uur 

79. POSTZEGELVERENIGING 
'APPINGEDAM' 
Secr H Knijp,W vd Bosstraat22, 
9901 GSAppingedam,tel 05960
29693 Jeugdafd E B Stuut, Oranje
weg 12, 9901 CK Appingedam, tel 
0596023324 Bijeenkomsten iedere 
eerste vrijdag van de maand, aanvang 
20 00 uur, jeugd iedere tweede zater
dag van de maand in het S W A ge
bouw, Stationsweg 1, Appingedam, 
aanvang 14 00 uur 

80. POSTZEGELVERENIGING 
'ROERMOND' 
Secr H J P Custers, Van Loonstraat 
38,6081 BPHaelen,tel 047591608 
Bijeenkomsten iedere tweede dinsdag 
van de maand m het ver gebouw. Min
derbroederssingel 15 F, Roermond 

81. FILATELISTEN VERENIGING 
'DE KLOMP', WINTERSWIJK 
Secr W Peletier, Zuilenesstr 11, 
7101 BA Winterswijk tel 05430
13459 Rondzending S Lanjouw, 
Abeelstr 20,7101 LG Winterswijk, tel 
0543014337 Jeugd G J A van Ek, A 
de Ruyterstr 108, 7122 ML Aalten Bij
eenkomst op maandag 7 nov in Mu
seum Freriks, Groenloseweg 86, aan
vang 20 00 uur Jeugdafdeling Ie en 
3e maandag van de maand van 18 00
19 30 uur in 'De Berkhof', Waliensestr 
33, Winterswijk 

85. POSTZEGELVERENIGING 
HEEMSKERK 
Secr H W van Zon, Frankrijklaan 59, 
1966 VC Heemskerk, tel 02510
33894 Bijeenkomsten op 17 okt, 7 en 
21 nov m'De Jansheeren', Kerkweg, 
Heemskerk, aanvang 20 00 uur, jeugd 
19 00 uur 

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

87. FILATELISTEN VERENIGING 
'SITTARD EN OMSTREKEN' 
Secr J J Hage, Leyenbroekerweg 68, 
6132CGSittard,tel 046
515407/512830 Rondzenddienst JN 
Schmeitz, Jubileumstraat 32, 6131 JN 
Sittard,tel 046519277 giro 
1346020 Bijeenkomsten op 16 okt, 
20 nov en 18 dec in Gemeenschaps
huis Baandert, F Erensstraat 12, Sit
tard, aanvang 10 45 uur 

88. POSTZEGELCLUB HOOGEVEEN 
Secr/rondzending HJ Ruiter, Satel
lietenlaan 18, 7904 LP Hoogeveen, tel 
0528063259 Penningm J Zijlstra, 
v d Sluisweg15 7914 RANoordsche
schul, tel 052842364 Bijeenkomst 
op 24 okt m de Torenzaal van de Goe
de Herderkerk, Lomanlaan, Hoog
eveen, aanvang 20 00 uur, zaal open 
19 00 uur 

89. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'RIJSWIJK' 
Secr mw L StokmanVeldhoven, 
Hoornbruglaan 36, 2281 AW Rijswijk, 
tel 0703995105 Bijeenkomsten elke 
tweede dinsdag van de maand in de 
Johanneskerk, Dr H Colijnlaan 5, Rijs
wijk, aanvang 20 15 uur, zaal open 
1915uur 

QO.'P.V.L.'LOSSER 
Secr J H Selen, Molenstraat 84, 7581 
BR Losser, tel 0542387130 Rondzen
ding G W v d Wetenng, Muchteweg 2, 
Losser, tel 0542381796 Bijeenkom
sten elke derde dinsdag van de maand 
in Hotel Smit, aanvang 20 00 uur 

92. PERSONEELSVERENIGING 
'DE BIESBOSCHDORDRECHT' 
AFDELING FILATELIE 
Secr L de Bruijn, Oranjein 158,3312 
GK Dordrecht, tel 078141010 De 
contributie 1995 bedraagt ƒ 24,-, te 
voldoen voor 1 nov 1994 op giro 
137775 t n V secretaris 

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

95. POSTZEGELVERENIGING 
'CASTRICUM' 
Secr W H Janszen, Lmdenlaan 76, 
1901 SL Castricum, tel 02518-51947 
Rondzending A K Eikelboom, H Casi-
mirstr 48,1901 TP Castricum, tel 
02518-53309 Bijeenkomst op 7 nov 
in dorpshuis 'De Kern', Overtoom 15, 
Castricum, aanvang 20 00 uur, jeugd 
1830 uur 

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

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

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

102. AMERSFOORTSE POSTZEGEL
CLUB 'DE KEI' 
Secr R A Tolhuizen, Claverenbladstraat 
57, 3833 JB Leusden, tel 033-948412 
Rondzendverkeer G J M van Roon 
Koningshof 14,3871 DA Hoevelaken, 
tel 03495-35513 Bijeenkomsten op de 
eerste dinsdag van de maand m de Fon-
teinkerk, Robert Kochstraat 

103. POSTZEGELVERENIGING 
'EEMLAND', SOEST 
Secr mw C H Gieskens-Giskes, F C 
Kuiperstraat 16, 3761 EG Soest, tel 
02155-15663 Ledenadm mw C M 
de Bruin Kastanjelaan 11, 3768 AH 
Soest tel 02155-12032 Rondzen
ding K Memecke, Soesterbergsestraat 
135, 3768 MB Soest, lel 02155-
18166 Bijeenkomsten iedere tweede 
woensdag van de maand (sept t/m 
juni) in 'De Rank', Soesterbergsestraat 
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18, Soest, aanvang 20 00 uur, zaal 
open 19 00 uur Jeugdclub Jong Eem-
land bijeenkomsten iedere derde 
woensdag van de maand van 18 45-
21 00 uur m 'De Schoof' Molenstraat 
142, Soest Inl W M Bakker, Korte 
Hartweg 11,3762 SH Soest, tel 
02155-13183 

104. FILATELISTENVERENIGING 
'FILVERO' REUVER EN OMSTREKEN 
Secr en ledenadm H M P Cuijpers, 
Parklaanla, 5953 BP Reuver, tel 
04704-2152 Vergaderingen op 11 
nov en 9 dec aanvang 20 00 uur, 
jeugdbijeenkomsten op 12 nov en 10 
dec in gemeenschapshuis 'de Schakel' 
vanaf 13 30 uur 

108. VERENIGING VAN ZAANSE 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
'DE POSTHOORN' 
Secr H Smit, Rozeboom 5,1541 RH 
Koog a/d Zaan Bijeenkomsten op 17 
nov, en 15 dec van 19 15-22 00 uur 
in scholengemeenschap 'Het Noorder-
veer', Kerkstraat 104, Wormerveer. 

109. PHILATELISTENVERENIGING 
HEERHUGOWAARD EN OMSTREKEN 
Secr L vanDijk, Lek54,1703KJ 
Heerhugowaard, tel 02207-11935 Bij
eenkomsten iedere tweede maandag 
van de maand m 'De Swan', Midden
weg 178, Heerhugowaard, jeugd van 
1815 - 20 00 uur en volwassenen van 
19 30-22 30 uur 

111. FILATELISTENVERENIGING 
'WESTFRIESLAND', SCHAGEN 
Secr G F Tokkie, Populierenlaan 85, 
1741 WR Schagen, tel 02240-98581. 
Ledenadm D Sleutel, Corn Bregman-
straat26,1741 BL Schagen, tel 
02240-12273 Bijeenkomsten ledere 
eerste vrijdag van de maand aanvang 
20 00 uur, in 'De Ontmoetingskerk', 
Rembrandtlaan 5 Schagen Jeugd 
vanaf 18 30 uur 

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

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

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

117. POSTZEGELCLUB DELDEN 
Secr H Verschnüren, Langestraat 
133, 7491 AD Delden, tel 05407-
61719 Rondzendverkeer J Busschers, 
Strampenstraat 19, 7491 JA Delden, 
tel 05407-61569 Bijeenkomsten elke 
derde dinsdag van de maand, 20 00 
uur, m het Parochiehuis, Langestraat 
79, Delden, jeugdclub elke derde 
woensdag van 19 00-20 00 uur 
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119. FILATELISTENVERENIGING 
'IJSSELHAM' 
Beer en ledenadm mw Th Hof-Plat, 
Haulerweg 51, 8471 AJ Wolvega, tel 
05610-15153 Rondzendcomm S 
Hulzmga, De Korten 13, 8376 LA Os-
senzijl, tel 05617-375 Ledenbijeen
komsten iedere derde maandag van de 
maand in gebouw 'De Beitel', Molen
straat 24, Steenwijk, aanvang 20 00 
uur, zaal open 19 30 uur 

120. FILATELIE HEEZE 
Secr mw H Vereijken Molenhoeven 
50, 5591 LW Heeze Bijeenkomsten op 
25 okt, 29 nov en 13 dec , Cultureel 
Centrum 'D'n Toversnest', Jan Dec-
kersstraat 26, Heeze, aanvang 20 00 
uur 

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

122. POSTZEGELVERENIGING 
'WATERLAND' MONNICKENDAM 
Secr mw M J Bruijns-Nicolay Pieter 
Appelplein 53 1141 XPMonnicken-
dam,tel 02995-1803 Rondzending 
C R Jager, Avegaar 18,1141 JG Mon-
nickendam,tel 02995-2190 Bijeen
komsten op 8 nov en 13 dec m soci-
aal-cult centrum 'De Bolder', t Spil 
14, Monnickendam, aanvang 20 15 
uur, jeugd van 19 45-20 30 uur 

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

134. POSTZEGELVERENIGING 
REGIO ZWARTSLUIS E.O. 
Secr T Wijnbergen, Rietgorsstr 5, 

8064 CV Zwartsluis, tel 05208-66727 
Bijeenkomsten elke derde zaterdag van 
de maand (sept t/m mei) m gebouw 
'Vrede', Zwartsluis, aanvang 10 00 uur 
Inl R Reynders, Regenboogstr 3, 
8061 GL Hasselt tel 5209-1726 

136. PHILATELISTENVERENIGING 
'WINSUM EN OMSTREKEN' 
Secr Y v d WIeulen, Anemoonlaan 6, 
9951HGWmsum Penningm AA 
Brouwer-Bouma, Schepperijln 21, 
9951 BJ Winsum Rondzendverkeer 
J A Kiers, Borgweg 5, 9951 BB Win
sum Bijeenkomsten derde dinsdag 
van de maand m "t 01 Pakhoes', Wes-
terstr 37, Winsum, vanaf 19 30 uur 

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

138. POSTZEGELVERENIGING 
'DE ZEGELAARS', DIEMEN 
Secr A Streppel, Koolgans36,1111 
WG Diemen, tel 020-6907434 Rond
zending C G L van Kooten, Schelpen-
hoek 25,1112 DE Diemen, tel 020-
6954923 Bijeenkomsten op 25 okt en 
22 nov in 'de Schakel', Burg Bic-
kerstr 46a, Diemen, van 20 00 -22 00 
uur, jeugdclub 25 okt, 8 en 22 nov en 
6 dec van 19 00-20 00 uur 

142. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS ALMERE 
Secr J L Meijer, Noordmark 30,1351 
GCAImere, tel 036-5311755 Bijeen
komsten op 17 okt, 21 nov , en 19 
dec m de vergaderruimte Sportcom-

Heiko Volk 
Olympia-Philatelie 
"Mark Michelstadt" 
D-6120 Michelstadt 
Preislisten kostenlos 
Tel 06061-4899 PCB 3447 
Briefmarken Blocks Kieinbogen FDCs 
Sonderstempel Freistempel Ganzsachen Programme Photos 
Postkarten Vignetten Autogramme Eintrittskarten Bucher 
Anstecknadeln sowie andere Besonderheiten 

Ankauf • Verkauf • Beratung 
Spezialversandsen/ice 

m alle Welt 
OLYMPIADE 

und 
FUSSBAU 

- Klassik bis heute -

Fax 09 49 60 61/7 36 31 T 
GRATIS PRIJSLIJST 

BELGIË-ENGELAND-FRANKRIJK-
L I E C H T E N S T E I N - L U X E M B U R G -
O O S T E N R I J K 

- zeer volledige aanbieding 
- redelijke prijzen 
- snelle levering 
- verzorgde kwaliteit 
- betaling op giro in Nederland 

L. DE HOUWER 
FRUITHOFLAAN 13 - 2600 BERCHEM - BELGIË 

plex, Kampenweg 7, Almere-Stad, aan
vang 20 00 uur, zaal open 19 00 uur 

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

144. WOUDENBERGSE POSTZEGEL
VERENIGING'ONDER DE LOEP' 
Secr J C Versteeg, J van Stolberg-
Iaan26 3931 KA Woudenberg Leden
adm WChr Kessler, Valeriaanlaan 
37, 3925 RM Scherpenzeel Rondzen
ding RC Schoenmaker, postbus 49, 
3930 EA Woudenberg Bijeenkomsten 
iedere eerste dinsdag van de maand in 
cult centrum "De Camp", De Bosrand 
15, Woudenberg, van 20 00-22 00 uur, 
zaal open 19 30 uur 

145. FILATELISTENVERENIGING 
'NOVIOPOST' 
Secr/ ledenadm J G M Rademaker, 
Beethovenin 337, 6865 DV Doorwerth, 
tel 085-340331 Penningm A Thijs-
sen, Bongerd 68, 6581 TH Malden, tel 
080-581054 Rondzending J M Rijs-
dijk. Postweg 37, 6523 KR Nijmegen, 
tel 080-221596 Bijeenkomst op 4 
nov in het wijkcentrum 'De Klokketo-
ren'. Burg Slotemaker de Bruineweg 
270 (hoek Muntweg), Nijmegen 

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

150. PHILATELISTENVERENIGING 
"T FAKTEURKE' MERGELLAND 
Secr H J Raes, Schalenboschweg 37, 
6343 ED Klimmen, tel 04459-2797 
Penningm R Blommers, Luiper-
beekstr 42, 6343 PV Klimmen, tel 

045-753131 Rondzending A Kersten, 
Toupsbergstr 87 b 6468 AB Kerkrade, 
tel 045-454056 Bijeenkomsten op 25 
okt 22 nov en 20 dec in 'Op d'r 
Plats', Houtstraat 25, Klimmen, van 
19 00-23 00 uur 

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

174. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'DE LOUPE' LEUS
DEN 
Secr Postbus 301,3830 AJ Leusden 
Rondzending H Snellenberg, Porfier 
9 3831 VL Leusden, tel 033-943567 
Bijeenkomsten iedere vierde woensdag 
van de maand in 'De Til', Hamersveld-
seweg, Leusden, aanvang 20 00 uur, 
zaal open 19 30 uur Jeugd iedere 
tweede zaterdag van de maand in de 
'Blijhof', Leusden, aanvang 13 30 uur, 
zaal open 13 15 uur 

177. PHILATELISTEN VERENIGING 
GELRE-GULICK/ECHT 
Secr P Coonen, Jasmijnstraat 8, 
6101 KX Echt, tel 04754-86144 Pen
ningm P M T Ernst, Brachterzijde 14, 
6112AWSt Joost Rondzendleider J 
Grispen, Olmstraat 29, 6101 BS Echt, 
tel 04754-83872 Bijeenkomsten op 
25 okt, 22 nov en 16 dec m cafe-zaal 
'Biej Aolders, Houtstraat 25, Peij-Echt, 
aanvang 20 00 uur, jeugd 18 30 uur, 
zaal open 18 15 uur 

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

WERELDNIEUWTJESDIENST 
1 o X per jaar vervaardigen v»ij li|sten waarin we de in de afgelopen penode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e d volgens uw landen en/of motiefabonnementen 
IVIAAR ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al die 
zegels bestellen die u wenst 

Vrijblijvende inlichtingen ontvangt u bij. 
P Z H ' S C H O M I N G ' , Postbus 299, 3770 AG Barneveld 

KILOWAAR MET 1 9 9 2 / 1 9 9 3 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland met toeslag en HW's 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa grote sortenng met HW's 
Skandinavie grote sortenng met HW's 
Duitsland grote variatie met toeslag 
Frankrijk grote vanatie 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 / levering zolang de voorraad strekt 
Pnjzen inclusief BTW Orders boven ƒ 50,- portovrij 

Levering uitsluitend onder rembours ot na vooruitbetaling op 
Giro rek nr 1834376 of SNS bank rek nr 82 19 07 581 

Levering onder rembours + ƒ 8,00 Filatelistische frankering 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 04409-349S 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS 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 
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De Rotterdamse 
t.b.c.-zegels van 1906 
De Amsterdamse t.b.c.-postzegels uit 1906 (afbeelding 1 
zijn de eerste weldadigheidszegels van Nederland^ De ze
gels waren uitsluitend bij de Amsterdamse postkantoren 
verkrijgbaar en waren niet geldig in het internationale 
postverkeer̂ . Minder bekend is dat er ook Rotterdamse 
t.b.c.-zegels zonder frankeerwaarde bestaan, die een 
soortgelijke ontstaanswijze hebben. Gert Holstege ontrukt 
deze zegels in het nu volgende artikel aan de vergetelheid. 

In het begin van de twintigste 
eeuw was tuberculose, 
meestal afgekort tot t.b.c. of 
t.b. en in de volksmond 'te
ring' geheten, in Nederland 
volksziekte nummer één ge
worden. Hoewel in die tijd de 
ziekte niet gemakkelijk te be
strijden was, werd daarmee 
toch een begin gemaakt. 
Specifieke middelen waren 
nog niet uitgevonden, maar 
wel was duidelijk dat een goe
de lichamelijke conditie door 
goede voeding, rust en der
gelijke, het afweersysteem 
van de patient de ziekte vaak 
tot staan kon brengen. Daar
om ontstonden al snel vereni
gingen tot bestrijding van de 
tuberculose, waarvan de Ver-
eeniging tot bestrijding der 
Tuberculose te Rotterdam, 
opgericht op 9 mei 1903 één 
van de eerste was. Pas enke
le maanden later, op 27 sep
tember 1903, kwam het Ne
derlandsch Centraal Comité 
tot bestrijding der tuberculose 
tot stand, terwijl de Amster-
damsche Vereeniging tot be
strijding der tuberculose pas 
op 23 december 1904 werd 
opgericht. 
Al deze verenigingen hadden 
grote behoefte aan financiële 
middelen, aangezien de Staat 
zeer spaarzaam was met bij
dragen. In dat kader had men 
grote belangstelling voor een 
actie van de t.b.c.-bestrij-
jingsverenigingen in Dene-
narken. Daar had men eind 
1904 zogenaamde Julen-ze-
gels uitgegeven {afbeelding 
2). Deze zegels, die de af-
Deelding van de Deense ko-
lingin Louise droegen, kon
den overal in Denemarken op 
ie postkantoren worden ge
docht voor twee öre per stuk, 
naar ze bezaten geen fran-
ceerwaarde. Het feit dat men 
n Denemarken met een der
gelijke actie zoveel succes 
lad gehad was aan een aan-
al bij de t.b.c.-bestrijding be
rokkenen niet onopgemerkt 
'oorbij gegaan. Er werd hier
her onder meer gepubli

ceerd in tijdschriften die spe
cifiek over tuberculose gin-
gen3. 
Koningin Emma, de koningin
moeder, was zeer betrokken 
bij de tuberculosebestrijding 
en had om die reden bij de 
Nederlandse posterijen laten 
nagaan of ook in Nederland 
dergelijke zegels zouden kun
nen verschijnen. De op
brengst zou dan ten goede 
moeten komen aan de Het 
Nederlandsch Centraal Comi
té, waarvan koningin Emma 
beschermvrouwe was". 
Toen de Posterijen inlichtin
gen vroegen bij het Deense 
organisatiecomité bleek dat 
er in 1904 zes miljoen zegels 

waren aangemaakt, die in de 
periode 10 december 1904 
tot 6 januari 1905 aan de lo
ketten verkrijgbaar waren. 
Uiteindelijk werden er meer 
dan vijf miljoen van verkocht. 
Men kwam ze in die tijd veel
vuldig tegen op brieven en 
briefkaarten, tenwijl ook za-
kenpost vaak van dergelijke 
zegels werd voorzien. 
De Nederlandse Posterijen 
hadden in principe geen be
zwaar tegen de verkoop van 
soortgelijke weldadigheidsze
gels via de postkantoren. 
Voorwaarde was wel dat de 
zegels duidelijk te onder
scheiden waren van frankeer-
zegels en dat ze, in tegenstel
ling tot de Deense Julen-ze-
gels, niet op briefkaarten of 
drukwerk mochten worden 
geplakt^. Hoewel de Posterij
en positief stonden tegenover 
een eventuele verkoop via 
het postkantoor, liep de eer
ste poging op niets uit omdat 
het Koninklijk Huis dacht aan 
een uitgifte ter gelegenheid 
van de geboorte van een 

1 De serie van drie 
zegels uitgegeven op 21 december 1906 te Amsterdam 

Dit artikel is gebaseerd op de 
volgende archiefstukken van 
het Hoofdbestuur P&T, momen
teel aanwezig in het Algemeen 
Rijksarchief te 's-Gravenhage: 
V 27-03-1905, 6154 H; V 24-05-
1905, 10811 H,V 24-08-1905, 
18304 H; V 10-08-1906, 19337; 
V 08-11-1906, 27251 en op de 
kopieboeken voor uitgaande 
brieven van Johan Enschedé te 
Haarlem. 

2 De Deense Ju/en-zegel van 1904 
3 De Rotterdamsche t.b c -zegel met 
de beeltenis van koningin Emma 

troonopvolger en deze kon
digde zich nog niet aan*'. 
De idee van de uitgifte van 
een Ju/en-achtige zegel werd 
echter wel door anderen op
gepakt. Het zou ertoe leiden 
dat eind 1906 zowel in Am
sterdam als in Rotterdam 
t.b.c.-zegels aan de postkan
toren verkrijgbaar waren. 

De Rotterdamse 
t.b.c.-zegel 
De Vereeniging tot bestrijding 
der Tuberculose in Rotterdam 
probeerde, geheel naar 
Deens of Zweeds voorbeeld, 
te komen tot een uitgifte van 
zegels zonder frankeenwaar-
de. Dr C. Nolen, eerste secre
taris van de vereniging, ging 
eerst na op welke wijze een 
zegel kon worden vervaar
digd. 

Contacten met Enschedé 
Op 11 april 1906 vroeg Nolen 
aan de firma Johan Enschedé 
en Zonen, die alle Nederland
se postzegels drukte, om in
lichtingen, waarbij hij een ze
gel als voorbeeld meezond. 
Uit het antwoord van Ensche
dé blijkt dat de Rotterdamse 
vereniging ook al een ont
werp had. De door de vereni
ging te betalen drukkosten 
zouden bestaan uit het ver
vaardigen van een oorspron
kelijke gravure, de aanmaak 
van het drukmateriaal en het 
drukken van de vellen zegels 
zelf. Voor 100.000 zegels 
was f 0.60 per duizend zegels 
verschuldigd, waarbij vellen 
van vijftig stuks zouden wor
den geproduceerd. Bij kleine
re oplagen zou de prijs f 1 .-
per duizend zegels bedragen. 
De kosten voor de gravure 
zouden daar nog bij komen. 
Vervolgens zond de vereni
ging een ontwerp in waarvan 
Enschedé een foto maakte 
ter grootte van een postzegel. 
Hierbij bleek dat de verhou-
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VEREENIGING TOT BESTRIJDING DER TUBERCULOSE, TE ROTTERDAM. 
Deze zegels mogen op de keerzijde van brieven gehecht worden bij wijze van sluitzegels (met op briefkaarten) 

Z)| bezitten GEEN FRANKEERWAARDE 

hË\ 

imum 

155. mi' i'U 
ca ?3KL^Ä0 tn . ca *^ 

m ^iÏÏ ifC^liiCP^ i j 1(^)115 o\ 
Iv. 

l: L^^f n » 

UiWfFE« 

l 'V.  ' ' S 
9 TEC Tr ty ^ 

['ïEHtEfPH 'n, *« : 'M ■»Erramc

ïfiBHiaHcfe*: ' g »fr 

" l lEJ 

« ÏIIifWSIHC 
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4 Compleet vel van vijftig Rotterdamse tuberculose zegels uit 1906 let op de tekst op de bovenvelrand 

dingen met goed klopten In
dien echter in plaats van voor 
een zegel in postzegelfor
maat voor een zegel in plak
zegelformaat zou worden ge
kozen zouden er minder pro
blemen zijn Een ander pro
bleem dat vaak ontstaat als 
kunstenaars of tekenaars met 
gewend zijn postzegels te 
ontwerpen, kwam ook nu 
weer boven Volgens En
schede gingen de details van 
het ontwerp door de sterke 
verkleining te veel verloren 
Indien de tekenaar die de 
Rotterdamse vereniging in de 
arm had genomen bereid zou 
zijn het ontwerp te wijzigen 
zou deze de tekening op hal
ve grootte moeten maken zo
dat hij gedwongen zou zijn 
met te gedetailleerd te wor
den Ook werd hem door En
schede gevraagd alles in flin
ke zwarte lijnen aan te geven 
opdat daarvan rechtstreeks 
een goede photografische re
productie kan gemaakt wor
den voor den boekdruk 
Op 28 mei zond Enschede 
aan dr Nolen een door de fir

ma zelf vervaardigde schets 
van de zegel en twee foto's 
daarvan op plakzegelgrootte 
Op 13 juli was het ontwerp 
zodanig gewijzigd dat het ge
schikt was om kleurproeven 
van de gravure van het wel
dadigheidszegel', zoals En
schede het noemde, aan dr 
Nolen op te zenden 

Contacten met het Hoofd
bestuur der Posterijen 
Toen Nolen over een kleur
proef van de zegel beschikte 
zond hij op 17 juli 1906 een 
exemplaar aan de directeur 
van het postkantoor in Rotter
dam en vroeg om in navol
ging van het buitenland deze 
weldadigheidszegel aan het 
postkantoor en de hulppost
kantoren te Rotterdam te mo
gen verkopen De vereniging 
had het voorrecht de toe
stemming van Hare Majesteit 
de koninginmoeder te mo
gen verkrijgen om op dit zegel 
Hare Majesteits beeltenis te 
plaatsen (zie afbeelding 3) 
De directeur zond het ver
zoek met de proefdruk door 

naar het Hoofdbestuur der 
P&T, waarbij hi] er nog aan 
toevoegde dat een dergelijke 
verkoop weinig extra moeite 
voor het postkantoor en de 
bijkantoren zou opleveren 
BIJ het Hoofdbestuur vroeg 
men zich af of men in Rotter
dam wist dat Amsterdam ook 
bezig was met de voorberei
ding op een uitgifte, zij het 
met frankeerwaarde De ver
krijgbaarstelling te Rotterdam 
van de reclamezegels zal 
eventueel met bevorderlijk 
zijn aan de uitgifte aldaar' van 
de reclamezegels Maar aan
gezien het ook in Amsterdam 
een plaatselijke aangelegen
heid betrof, werd Rotterdam 
op 10 augustus toegestaan 
t b c zegels zonder frankeer 
waarde (het Hoofdbestuur 
sprak over reclamezegels) uit 
te geven Wel werd er duide
lijk bij vermeld dat de zegels 
uitsluitend op brieven en met 
op bnefkaarten of drukwerk 
mochten worden geplakt De 
vereniging moest de termijn 
van verkrijgbaarstelling nog 
wel aan het Hoofdbestuur ter 

goedkeuring meedelen Bo
vendien werd nog opgemerkt 
naar aanleiding van het getal 
'2' in de proefdruk van de 
Rotterdamse zegel dat ter 
voorkoming van venvarnng, 
doordat het publiek in de 
meening zou kunnen verkee 
ren, dat de weldadigheidsze
gels geldig zouden zijn voor 
frankeering, deze geene 
waardeaanduiding behooren 
te dragen 
Dit leverde uiteraard moeilijk
heden op voor de Rotterdam
se vereniging, maar blijkbaar 
besloot men toch maar met 
de aanmaak van de zegels 
met waardeaanduiding door 
te gaan 

De produktie van de zegels 
Op 4 september 1906 zond 
Enschede proefvellen van 
vijftig stuks in blauw licht
rood, donkerrood en twee nu
ances bronsgroen naar de 
vereniging, die de kleur 
moest bepalen Pas na 1 ok 
tober kreeg Enschede ant
woord maar dat leidde snel 
tot resultaat Op 20 oktober 
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werd een oplage van 100 dui
zend zegels (tweeduizend 
vellen van vijftig) afgeleverd. 
De kosten bedroegen f 60.
voor het drukken en f 37.50 
voor het vervaardigen van de 
gravure. 

Toch nog problemen 
Op 5 november 1906 deelde 
de directeur van het postkan
toor Rotterdam het Hoofdbe
stuur mee dat de Vereniging 
bij monde van dr Nolen, de 
termijn van verkrijgbaarstel
ling wilde bepalen op 16 no
rember 1906 tot 1 mei 1907. 
De verplichting geen waarde
aanduiding op de zegels aan 
te brengen kon de Vereniging 
liet nakomen. Het zegel toch 
was reeds voor medio Augus
tus^ afgedrukt met waarde
aanduiding, zoodat de gehele 
oplaag zou moeten vernietigd 
A/orden, hetgeen belangrijke 
onkosten zou veroorzaken, 
fenvijl bovendien het wijzigen 
ier teekening wellicht aan het 
■geheel schade zou doen. 
/olgens de Rotterdamse ver
sniging was de waardeaan
Juiding er juist op aange
)racht om te voorkomen dat 
iet zegel door derden tegen 
loogeren prijs zou worden 
verkocht, een wel zeer won
ierlijk argument. Het Hoofd
)estuur werd dan ook met 
:lem verzocht om de voor
vaarde geen waardeaandui
ling op de zegel aan te bren
)en te laten vallen. Het pu
)liek zou er nadrukkelijk op 
rorden gewezen dat de zegel 
leen frankeenwaarde bezat. 
)it gebeurde onder meer 
oor middel van de tekst op 
e bovenvelrand van de ze
els [afbeelding 4). Overi
ens blijkt dat in de praktijk 
e zegels wel degelijk voor 
ankering zijn gebruikt {af
beelding 5). 
)e DirecteurGeneraal liet via 
en brief van 8 november 
906 weten dat men welis
'aar berustte in het feit dat 
e zegels een waardeaan
uiding hadden, maar dat de 
rmijn van verkrijgbaarstel
ig door hem werd bepaald 
p 16 november tot en met 
5 december 1906 .̂ Hij voeg
e er wel aan toe dat hij over
oog b.v. in den loop der 
laand Januari a.s., indien de 
srkoop totgeene bezwaren 
mr den dienst heeft aanlei
ng gegeven, opnieuw 
lachtiging tot de verkrijg
iarstelllng te verleenen. Bo
sndien werd nog voorge
;hreven dat de zegels uit
uitend op de achterzijde van 
leven mochten worden aan
bracht, bij wijze van sluitze
3/s (zie afbeelding 6). In de 
aktijk zou ook tegen dit 
)orschrift geregeld worden 
jzondigd (afbeelding 7). 

:.̂ 'n_ü/x 1 1 

/ ^ ^ e , ^ ^ 

5 Een Rotterdamse t b c zegel van 2 cent, tegen de voorschriften in geplakt op de 
voorzijde van een bnef van Rotterdam naar Utrecht van 28 december 1906 Er was 
voor 3 cent aan frankeerzegels bijgeplakt, zodat in totaal voor 5 cent (het port voor 
interlokale brieven) geplakt was Aangezien de t b c zegel met voor frankenng gel
dig was had de bnef beport moeten worden Van enige beporting zijn echter geen 
tei<enen aanwezig 

Tweede oplaag 
Voor zover bekend heeft de 
vereniging geen gebruik ge
maakt van een verlenging 
van de verkoop in januari 
1907. Wel heeft men overwo
gen om een tweede oplaag 
van 100 duizend stuks te be
stellen. Op de eerste dag van 
verkrijgbaarstelling aan de 
Rotterdamse postkantoren 
vroeg men aan Enschedé 
hoe snel een tweede oplaag 
vervaardigd kon worden, het
geen in twaalf tot veertien da
gen kon gebeuren. Op 24 no
vember werd Nolen een 
proefvel ä vijftig zegels aan
geboden met gewijzigde 
tekst. Waaruit deze wijziging 
bestond wordt met duidelijk. 
Blijkbaar was de vereniging 
van mening dat de verkoop 
een groot succes zou wor
den, want op 3 december 
werd de tweede oplaag be
steld. 
Onduidelijk is of er veel pro
paganda werd gevoerd om 
het publiek de zegels te doen 
kopen. Indien er al propagan
da is geweest, was deze niet 
erg omvangrijk, omdat de tijd 

tussen de bepaling van de 
termijn van verkrijgbaarstel
ling en de verkoop zelf zeer 
gering was. Tot op het laatst 
was het onduidelijk hoe de 
zaak afgewikkeld zou wor
den. Toen men op 8 decem
ber inzag dat de verkoop he
lemaal niet zo vlot verliep (er 
werden uiteindelijk maar 
30.052 stuks verkocht), ver
zocht de vereniging Ensche
dé de bestelling niet uit te 
voeren. De zegels, zo meldde 
de drukker, waren echter al 
afgedrukt; zij moeten nog ge
gomd en geperforeerd wor
den. Naar alle waarschijnlijk
heid is de oplaag niet verder 
afgewerkt en door Enschedé 
vernietigd. Het zal de Rotter
damse vereniging een scha
depost van naar schatting 
f 60. hebben opgeleverd. 
Onbekend is of de vereniging 
nog gebruik heeft gemaakt 
van de mogelijkheid om in ja
nuari de zegels alsnog te ver
kopen. Naar alle waarschijn
lijkheid is dat niet gebeurd, 
aangezien in die periode van 
het jaar bij het publiek de 
kooplust voor dergelijke ze
gels heel gering is en er geen 

verdere correspondentie over 
de zegels in het Hoofdbe
stuurarchief is aangetroffen. 

Propaganda 
De zegels zijn in de algeme
ne pers wel aangekondigd, 
maar op bescheiden wijze. 
Ook in de filatelistische pers 
wordt er aandacht aan be
steed, maar juist in negatieve 
zin en afbeeldingen blijven 
achterwege. In De Neder
landsche Philatelist^° wordt in 
het kader van de aankondi
ging van de Amsterdamse ze
gels ook de Rotterdamse ze
gel genoemd. De redactie 
had een zegel toevallig onder 
ogen gekregen. De daarbij 
gevoegde inlichtingen vonden 
wij zo vreemd, omdat ons 
hoegenaamd niets hiervan 
bekend was... 
Men vroeg inlichtingen bij het 
postkantoor in Rotterdam, 
waarna de preciese aard van 
de zegels bleek; Mete meer 
of minder dan een sluitetiket. 
De conclusie van de redactie 
was dan ook Om het DOEL 
raden wij aan die etiketten te 
kopen, uit een philatelistisch 
oogpunt hebben zij hoege
naamd geen waarde. 
In het decembernummer van 
het Nederlandsch Tijdschrift 
voorPostzegelkundë^^ wordt 
over de zegels opgemerkt: 
De door de dagbladpers aan
gekondigde liefdadigheidsze
gels van Rotterdam zijn, naar 
toegekomen inlichtingen van 
de heer M. Wins, volstrekt 
niet 'sammelberecht'... nl. 
voor ons, verzamelaars van 
postwaarden. Papier en uit
voering moeten erg min zijn, 
voor de vereeniging die ze 
uitgeeft pleit dat niet. 
In het blad Postzegelnieuws 
van Reinout Kingma worden 
de Rotterdamse zegels in het 
geheel met genoemd. 

Opbrengst 
De brutoopbrengst van de 

4<e 

a A^L^éi^^^^.^ 

6 Een op de achterzijde van een bnef aangebrachte Rotter
damse t b c zegel aangebracht, deze wijze van opplakken 
was volgens de voorschnften 

7 Voorzijde van afbeelding 6, naast de normale frankering is 
ten onrechte ook nog eens een t b c zegel aangebracht 
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8 Plakzegel 'Voor de arme Tuber
culeuzen', uitgegeven door het Consul
tatiebureau Rotterdam in de Aert van 
Nesstraat 

30.052 Rotterdamse t.b.c.ze
gels van 2 cent bedroeg 
f 600.52, de drukkosten van 
de eerste oplaag bedroegen 
f 98.30, terwijl die van de 
tweede oplaag onbekend zijn. 
De nettoopbrengst heeft 
waarschijnlijk ongeveer 
f 440. bedragen, een schijn
tje vergeleken met de op
brengst van f 21.390,4212 die 
de Amsterdamse vereniging 
wist te bereiken. 
Overigens heeft men in Rot
terdam eind 1907 nogmaals 
sluitzegels ('Voor de arme 
Tuberculeuzen') uitgegeven, 
nu met een aankoopwaarde 
van 5 cent {afbeelding 8). 
Deze schaarse zegels zou
den door het Consultatiebu
reau Rotterdam in de Aert 
van Nesstraat in omloop ge
bracht zijn'3 Op gelopen 
stukken ziet men ze zeer zel
den (afbeelding 9). De ver
strekking van deze zegels 
verliep niet via het postkan
toor en men heeft na deze 
tweede mislukking in Rotter
dam maar van verdere uitgifte 
van zegels afgezien. 

Mislukt project 
Achteraf gezien zijn er ver
schillende redenen waarom 
de uitgifte van de Rotterdam
se t.b.c.zegel mislukt is. 
1. De zegels bezaten geen 
frankeerwaarde. Dat behoef
de echter geen beslissende 
negatieve factor te zijn, want 
de succesvolle Jü/enzegels 
in Denemarken en Zweden 
hadden evenmin frankeer
waarde. 
2. De verplichting dat de ze
gels op de achterzijde moes
ten worden geplakt heeft de 
verkoop zeker niet bevorderd. 
3. Het verbod om de zegels 
op briefkaarten en drukwerk 
te plakken was een heel be
langrijke negatieve factor. De 
Ju/enzegels mochten wel op 
briefkaarten worden gebruikt 
en de Amsterdamse t.b.c.ze
gels ziet men veel vaker op 
drukwerk en briefkaarten dan 
op brieven. 
4. Door de geringe voorberei
dingstijd was was er sprake 
van relatief gennge propa

Bnef ka,art  Carte posxale 
Postcard. 

AAN 

zijde vour bei adrua bestemd 

Lichtdrp F V d Fcde.Jrdam 

9 Bnefkaart van Rotterdam naar Hongkong van 15 januari 1908 Op de briefkaart, 
naast de frankeerzegel van 5 cent, is ook een zegel van 5 cent 'Voor de arme Tu
berculeuzen' aangebracht 

10. De twee kleurnuances van de Rotterdamse tuberculosezegels 

ganda, terwijl de zegels in de 
filatelistische pers negatief 
werden benaderd. 
5. De periode van verkrijg
baarstelling was beslist on
gunstig, namelijk van 16 no
vember tot en met 15 decem
ber. De zegels waren dus niet 
tijdens Kerst en Oud en 
Nieuw verkrijgbaar, een peri
ode waarin het publiek veel 
eerder geneigd is over te 
gaan tot de aanschaf van 
'weldadigheidszegels'. Moge
lijk heeft het Hoofdbestuur 
van de Posterijen voor deze 
periode gekozen om een 
overlapping van de verkrijg
baarstellingsperioden van de 
Rotterdamse en Amsterdam
se zegels te voorkomen. De 
tijdsperiode gedurende welke 
de Amsterdamse zegels wer
den verkocht was wel gunstig 
en heeft de resultaten voor de 
Amsterdamse vereniging 
zeer positief en daarmee voor 
de Rotterdamse vereniging 
negatief beïnvloed. Het is 
zelfs zo dat in Rotterdam, zij 
het niet via het postkantoor, 
eind 1906 nog Amsterdamse 
t.b.c.zegels zijn verkocht, 
waarvan de opbrengst aan de 
Rotterdamse vereniging toe
vieP". 
Al met al kon op deze wijze 
de Rotterdamse t.b.c.zegel 
nooit een succes worden. 
Men was er wel het eerst bij 

en men had de beeltenis van 
koningin Emma mogen ge
bruiken op de zegels, maar 
vervolgens ging het op alle 
fronten mis. Niet ontkend kan 
worden dat de grotere invloed 
die Blooker van de Amster
damse vereniging op de Pos
terijen had als lid van de 
Tweede Kamer heel slecht 
heeft gewerkt voor de Rotter
damse vereniging. 

Technische 
gegevens 
De Rotterdamse t.b.c.zegel 
is uitgegeven in een oplage 
van 100 duizend stuks. De 
ontwerper is onbekend, maar 
mogelijk betreft het een heer 
Spoon, aangezien deze in de 
discussie tussen Enschedé 
en de Rotterdamse vereni
ging over het zegelontwerp 
een rol speelde. 
De zegels zijn gedrukt bij Joh. 
Enschedé en Zonen in Haar
lem in het plakzegelformaat in 
vellen van honderdvijftig 
stuks, die bij verdeling vellen 
van vijftig stuks opleveren [af
beelding 4). De perforatie is 
kamtanding 12y2x12, dezelf
de tanding en hetzelfde for
maat als de plakzegels, 
spaarbankzegels en de later, 
in 1907, verschenen DeRuy

11 Rotterdamse tuberculosezegel met 
firmaperforatie {M&Co), afkomstig van 
de firma Wm Muller en Co , expedi
teurs en reders te Rotterdam 

terzegels.15 
Uiteindelijk werden er slechts 
30.026 exemplaren ver
kochteŝ  zodat van een 
schaarse zegel kan worden 
gesproken. 
De zegels komen in een lich
te en donkere nuance voor 
(afbeelding 10). Ze zijn zelfs 
bekend met een firmaperfora
tie (M&Co.), afkomstig van de 
firma Wm. Müller en Co., ex
pediteurs en reders in Rotter
dam {afbeelding 1 ly 
Aangaande de sluitzegels 
'Voor de arme Tuberculeu
zen' is niet méér bekend dan 
dat ze n/'ef bij Enschedé zijn 
gedrukt en mef via de post
kantoren zijn verspreid. De 
zegels zijn geperforeerd met 
lijntanding 11 Vsxl 1V2. Voor 
meer informatie over deze 
laatste zegels houdt de au
teur zich dan ook gaarne aan
bevolen. 

Epiioog 
In 1934 vroeg de bekende fi
latelist P.C. Korteweg zich af 
waarom de Rotterdamse 
t.b.c.zegel zonder frankeer
waarde en de Amsterdamse 
t.b.c.zegels in dezelfde peri
ode mét frankeenwaarde wa
ren'8. uit bovenstaand relaas 
blijkt dat het antwoord op die 
vraag heel eenvoudig is: de 
Rotterdammers hadden niet 
om weldadigheidszegels met 
frankeenwaarde gevraagd. 
Belangrijker is misschien dat 
de Rotterdamse vereniging 
wél om een andere termijn 
van verkoop had gevraagd 
dan ze toegewezen kregen. 
Onder meer hierdoor en door 
de geringe propaganda lijkt 
het t.b.c.zegelproject in Rot
terdam te zijn mislukt. 
Gert Holstege, Haren 

Noten: 
' over de totstandkoming van de 
eerste weldadigheidszegels zie 
het Handboek Postwaarden Ne
derland, een uitgave van Bohn, 
Stafleu en Van Loghum, Houten 
Zie ook mej. E. Onessen in het 



Philatelie oktober 1994 / 739 

Jaarverslag 1955 van het Neder
landse Postmuseum, bladzijden 
26 tot en met 35 
2; artikel 11 paragraaf 1 van het 
verdrag van Washington hield in 
dat het niet was toegestaan dat 
bijzondere zegels met een beperk
te geldigheidsduur in het interna
tionale postverkeer werden ge
bruikt 
3; zie onder meer het maandelijkse 
tijdschrift Tuberculosis, Bulletin 
Mensuel du Bureau Central Inter
national pour la latte contre la Tu
berculose; nummer 1 van 1905 

in 1907 werd de naam van dit 
comité gewijzigd in Nederlandsche 
Centrale Vereeniging tot bestrij
ding der tuberculose 

dit had te maken met het voor
schrift dat het aanbrengen van 
enig voorwerp op drukwerk of 
briefkaarten deze tot brief zouden 

'promoveren', waardoor er een ho
ger port verschuldigd zou zijn 
'S; zie hierover G.Holstege: Welda-
digheidszegels ter gelegenheid 
van de geboorte van prinses Julia
na in de catalogus van de interna
tionale postzegeltentoonstelling 
Fepapost 1994 in Den Haag 
': met 'aldaar' wordt Amsterdam 
bedoeld 
": de uitgaande brieven van Joh. 
Enschedé aan de Rotterdamse 
vereniging laten er geen twijfel 
over bestaan dat deze bewering 
volstrekt onjuist is. De ven/aardi-
ging van de gravure was welis
waar al zeer ver gevorderd en wa
ren er al enkele proefvellen ver
vaardigd, maar van het drukken 
van een oplage was absoluut 
geen sprake; dat gebeurde pas in 
oktober 1906 
:̂ waarschijnlijk werd voor deze 

periode gekozen om geen over
lapping te laten ontstaan met de 
periode van verkoop van de Am
sterdamse zegels. Onbekend is of 
dr Blooker, voorzitter van de Am
sterdamse vereniging, maarte
vens lid van de Tweede Kamer, in
vloed op deze beslissing heeft ge
had; we mogen deze mogelijkheid 
echter beslist niet uitsluiten 
'": zie De Nederlandsche Philate
list wan Leon de Raay; derde jaar
gang nummer 12 (december 
1906), pagina 116 
" : zie Nederlandsch Tijdschrift 
voor Postzegelkunde van decem
ber 1906, jaargang 23, pagina 163 
'2; bij dit bedrag komt nog de op
brengst van de verkoop van de 
overgebleven voorraad met mas
sa-afstempeling, die volgens een 
artikel in De Tijd van 11 december 
1941 nog enkele duizenden gul

dens zou hebben bedragen 
'3; persoonlijke communicatie met 
R.A. van Wijngaarden te Amstel
veen 
": zie het Handboel< Postwaarden 
Nederland, emissie Cl 
'5; zie bladzijde 7510-6 in Enige 
aspecten van de De-Ruyterzegels 
1907óoor G. Holstege; publikatie 
in Filatelie Informatief 
'<5: zie De eerste Nederlandsche 
Weldadigheldszegels (1906) in De 
Tijd wan 20 januari 1942 
" : zie de Catalogus van perfins 
van Nederland en OG door Jan 
Verhoeven, uitgegeven door de 
Perfin Club Nederland, bladzijde 
24 
"*: P.C. Korteweg in De Vraag
baak, uitgave van De Philatelist, 
1934, bladzijde 24 

ook het Nederlandsch Maandblad voor 

is met een stand aanwezig op Fepapost '94 
kom eens langs! 

STANLEY GIBBONS 
British Commonwealth 
Deel I: Landen A-I (incl. Great Britain) 
Deel II: Landen J-Z 
Prijs per deel: ƒ 97,50 

Stamps of the World 
Waarin opgenomen alle postzegels 
van de wereld ! 
Drie delen in een cassette: 
aktieprijs per set: ƒ 125,00 

Bezoe/c OHze stand tiJdeHS de 
FEPAPOST: standMmmr 151 



MINI-COLLECTIES 
(nu reeds te bestellen) 

FEPA^-N 
P 0 S T ( 9 4 ) " — 
Alle aanbiedingen verkrijgbaar bij: 

THEO PETERS NUMISMATIEK & FILATELIE 
I in Amsterdam: Theo Peters in Rotterdam: Joh. Huisman Philatelie B.V. 

^.^ aan de Lijnbaan 44 rj aan de Rosmarijnsteeg 7 
' P Tel. 020-6222530 

~^ open ma. t/m za. 10.00-17.00 uur 
Tel. 010-4137957 
open WO. t/m za. 11.00-17.00 uur 

BESTEL PER 

brief(kaart) 

telefoon 
020 - 6222530 

fax 
020 - 6222454 

THEO PETERS heeft speciaal voor de FEPAPOST '94 een hele grote sortering Nederlandse zegels opgebouwd en daarvoor vele 
collecties en engros partijen ingekocht! Tijdens deze grote internationale tentoonstelling zullen wij aanwezig zijn met onze uitge
breide voorraad Nederland + Overzee, let op onze stand heeft N° 109. Naast losse series en enveloppen hebben 
wij een aantal mini-collecties samengesteld, welke uiterst voordelig zijn geprijsd. Deze mini-collecties kunt 
u kopen bij onze stand (109) of beter nog, nu reeds per post bestellen of in onze winkels halen' 

Nederland 
1852-1888 
Cat.nrs. 
1 t/m 29 
Leuke mini-collectie met daarin | 
de eerste 29 zegels van 
Nederland. Alle zegels zijn gestempeld 
en zien er netjes uit (zeer fraai/prachtig) 
het mooie geheel wordt u geleverd op 
een insteekkaart! 
Cat. waarde/2721,75 

Bestelcode FP 01 | onze prijs ƒ 1295,-

Nederland 
1852-1896 
compleet 
Cat.nrs. 
1 t/m 48 

De grote broer van bovenstaande col
lectie. Deze prachtige verzameling be
staat uit de 48 eerste zegels van 
Nederland! 
Allemaal mooi gestempelde en netjes 
van kwaliteit. Ofwel een prachtige verza
meling voor beginnende of gevorderde 
verzamelaars! 
Gat.waarde ƒ 4445,-

Bestelcode FP 02 f onze prijs ƒ 1995,-

Nederland 
1919-1929 
compleet 
Cat.nrs. 
102 t/m 228 

Prachtige 
gebruikte 
mini-collectie, 
uxe kwaliteit 
en zeer vnen-
delijk 
geprijsd! 
Cat.waarde 
ƒ 2682,75 

K 
Bestelcode FP 03 f onze prijs ƒ 1395, 

Nederland 1930-1934 
compleet 
Cat.nrs. 229 t/m 273 

Prachtige gestempelde col 
lectie, met daann alle beroem
de series van voor de oorlog, 
zoals Rembrandt, Goudse 
Glazen, A N W en de 
Zeemanszegels! Nu voordelig 
te koop als collectie. 
Cat.waarde ƒ 702,75 

Bestelcode FP 04 f onze prijs ƒ 298,-

Nederland 1935-1939 com
pleet 
Cat.nrs. 274-331 
5 jaargangen gestempelde 
zegels bevat deze collectie 
maar liefst. Stuk voor stuk 
perfect van kwaliteit en al met 
al valt de prijs voor zoveel 
zegels reuze mee. 
Cat.waarde ƒ 256,75 

Bestelcode FP 05 f onze prijs ƒ 109,-

Nederland 1940-1944 compleet 
Cat.nrs: 332-442 
Mooie gestempelde 
collectie 111 zegels! 
Cat.waarde ƒ 665,25 

Bestelcode FP 06 \ onze prijs ƒ 295,-

Nederland 
1945-1949 
compleet 
Cat.nrs. 443-548 
De collectie voor het kleine budget, 116 
zegels prachtig gestempeld voor nog 
géén gulden per zegel! 
Cat.waarde ƒ 240,60 

Bestelcode FP 07 f onze prijs ƒ 110,-

Nederland 1950-1954 compleet 
Cat.nrs. 544 t/m 654 
De 50er jaren met de beroemde series 
als Zomer'50, Kerken en ITEP. Mooi 
gestempelde zegels, compleet! 
Cat.waarde ƒ 817,50 

Bestelcode FP 08 f onze prijs ƒ 335,-

Nederland 1955-1959 compleet 
Nrs. 655 t/m 735 
Het vervolg op bovenstaande 
collectie, even mooi, even 
netjes gestempeld. Haast u, 
want deze mini-collectie zit in 
een populaire prijsklasse! 
Cat.waarde ƒ 426,50 

Bestelcode FP 09 f onze prijs ƒ 175,-

Nederland Cour De Justice 
Cat.nrs. 9 t/m 43 compleet 

[Gestempeld. Alle series van 
'het Cour De Justice 
Internationaal uitgegeven 
tussen 1934 en 1977. 
Allemaal van Ie kwaliteit! 

Cat.waarde ƒ 326,25 

Bestelcode FP 10 | onze prijs ƒ 175,-

1e DAG ENVELOPPEN 
compleet 
Nederland 1955-1959 

^ ^ Cat.nrs. E.21 t/m E.41 
Prachtige collectie mooie Ie dag enve
loppen met adres. Nü extra voordelig, 
maar beperkt voorradig! 
Cat.waarde ƒ 1196,-

Bestelcode FP 11 | onze prijs ƒ 475,-

Kwaliteit garantie 
WIJ garanderen zowel de juiste 
cataloguswaarde als de omschreven 
kwaliteit Mocht iets met aan uw wen
sen voldoen, wordt e.e.a omgeruild! 



1e DAG E N V E L O P P E N ! 
Nederland 1960 t/m 
1964 compleet 
Cat.nrs. E.42 t/m E.70 
Prachtig geheel van maar liefst 29 Ie dag 
enveloppen, mooi geadresseerd en met 
zorg van Ie dag stempel voorzien! 
Cat. waarde ƒ 561,-

Bestelcode FR 12 | onze prijs ƒ 215,-

^^% Nederland 1965 Vm 1969 
Ie DAG ENVELOPPEN 
Cat.nrs. E.71 t/m E.101 
Blanko 
Mini-collectie van luxe blanko 
Ie dag enveloppen! 
Cat.waarde ƒ 302,23 

Bestelcode FP 13 t onze prijs ƒ 145,-

Ie DAG ENVELOPPEN 
Nederland 1970 t/m 1974 
Cat.nrs. E.102 t/m E.136 
Blanko 
Het logische vervolg op de 
collectie 1965 t/m 1969, 
even mooi, even compleet en ook 
aantrekkelijk geprijsd! 
Cat.waarde ƒ 422,50 

Bestelcode FP 14 f onze prijs ƒ 175,-

1e DAG ENVELOPPEN 
Nederland 1975 t/m 1984 
Cat.nrs. E.137 t/m 223 A com
pleet 
Ja, compleet inclusief de 
schaarse A-nummers met 
blocjes en boekjes. 

Maar liefst 102 enveloppen, allemaal 
blanko. Met gratis FDC-album! 
Cat.waarde ƒ 559,25 

Bestelcode FP 15 f onze prijs ƒ 195,-

I e DAG ENVELOPPEN 
Nederland 1985 t/m 1990 
E.224 tm/ E.278A compleet 
Een ideale start voor de 
nieuwe verzamelaar. 
68 blanko Ie dag enveloppen 
tegen een perfecte prijs! 
Cat.waarde ƒ 459,75 

Bestelcode FP 16 f onze prijs ƒ 187,50 

Nederland PTT-mapjes 
1982 t/m 1990 Nrs. 1 t/m 79 

omplete collectie vanaf nr. 1 t/m 1990. 
Schitterend geheel van postfrisse zegels 
n de luxe PTT verpakking. De prijs is 
/errassend klein, nl. de uitgifte prijs !!! 
79 mapjes 

Bestelcode FP 17 f onze prijs ƒ 293,50 

Nederland postfris 
1930 t/m 1934 compleet 
Cat.nrs. 229 t/m 273 
Perfecte collectie met alle 
topseries, absoluut postfris en 
perfect van kwaliteit! 
Cat.waarde ƒ 4200,-

Bestelcode FP 18 t onze prijs ƒ 2895,-

Nederland postfris 
1935 t/m 1939 compleet 
Cat.nrs. 274 t/m 331 
Luxe geheel op insteekkaart! 
Cat.waarde ƒ 1655,-

SÊM 

Bestelcode FP 19 t onze prijs ƒ 1095,-

I Nederland 1940-1944 
'Cat.nrs. 332-442 
compleet postfris 

Mooie collectie van de oorlogsperiode, 
alles postfris. Alléén hoofdnummers. 
Cat.waarde ƒ 1707,10 

Bestelcode FP 20 f onze prijs ƒ 1135,-

Nederland 1941-1945 
Cat.nrs. 443-540 compleet 
Postfris incl. de serie Juliana' 
"En Face", perfect postfris. 
Cat.waarde ƒ 3928,10 

Bestelcode FP 21 f onze prijs ƒ 2225,-

Nederland 1950-1954 
Cat.nrs. 549-654 compleet! 
Postfris 
Onze prijstip! Nog steeds zijn 
de 50er jaren voordelig te 
koop. Hoelang nog? 
Haast u, op = op. 
Cat.waarde ƒ 1370,50 

Bestelcode FP 22 f onze prijs ƒ 675,-

Nederland 1955-1959 
Cat.nrs. 655^735 

I compleet 
Postfrisse mini-collectie op insteekkaart. 
Luxe geheel! 
Cat. waarde ƒ 740,25 

Bestelcode FP 23 f onze prijs ƒ 375,-

Nederland 1960-1964 
Cat.nrs. 730-835 postfris 
Mooie serie tegen een 
ongelooflijk lage prijs! 
Cat.waarde ƒ 323,50 

Bestelcode FP 24 \ onze prijs ƒ 160,-

Nederland 1965-1969 
Cat.nrs. 836-938 compleet 
Incl. alle kinderblokken. 
Veel zegels voor weinig 
geld! 

Cat.waarde ƒ 323,25 

Bestelcode FP 25 f onze prijs ƒ 145,-

Nederland 1970 t/m 
11979 postfris 
ICat.nrs. 963 t/m 1190 
compleet 

Alle hoofdnummers inclusief kinderblocs 
etc. Schitterend geheel, zéér voordelig! 
Cat.waarde ƒ 562,70 

°\ 

Bestelcode FP 26 f onze prijs ƒ 275,-

ti 
Nederland 1980-1984 postfris 
Cat.nrs. 1191 t/m 1320 
compleet (excl. Beatrix) 
Alle hoofdnummers (dus ook 
boekjes en blocjes). Mooi geheel! 
Cat.waarde ƒ 206,40 

i 
Bestelcode FP 27 | onze prijs ƒ 115,-

Nederland 1985-1989 postfris 
Cat.nrs. 1321-1439 compleet 
Boekjes, blocjes, zegels. Deze 
mini-collectie bevat ze allemaal 
(géén A-nrs.) Mooi geheel! 
Cat.waarde ƒ 354,60 

Bestelcode FP 28 f onze prijs ƒ 170,-

Automaatboekjes 
Het verzamel gebied van 
de jaren '90! 
Collectie 1971 t/m 1982 
Cat.nrs. 10 A t/m 28 incl. 

alle teksten, fosfor en gewoon! Maar liefst 
32 boekjes, postfris, Ie kwaliteit! 
Cat.waarde ƒ 540,-

Bestelcode FP 29 f onze prijs ƒ 250,-

Gelegenheidsboekjes 
Zomer + Rode Kruis + Kerst 
Zeer populair bij alle (nieuwe) 
verzamelaars! [ 
Schitterende collectie boekjes 
1983 t/m 1990 Nrs. 29, 30,31 
32, 35, 36, 37, 38, 39, 40) 
Cat.waarde ƒ 163,-

% msrnMi 

U l i 

PRIJSTIP 

Bestelcode FP 30 f onze prijs ƒ 89,-

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

FP01 
FP02 
FP03 
FP04 
FP05 
FP06 
FP07 
FP08 
FP09 
FP10 
FP 11 
FP12 
FP13 
FP14 
FP15 

a ƒ 1295,-
a - 1995,-
ä - 1395,-

298,-
109,-
295,-
110,-
335,-
175,-
175,-
475,-
215,-
145,-
175,-
195,-

FP 16 
FP 17 
FP 18 
FP 19 
FP20 
FP21 
FP22 
FP23 
FP24 
FP25 
FP26 
FP27 
FP28 
FP29 
FP30 

■ 187,50 
■ 293,50 
■ 2895,— 
■ 1095,— 
■ 1135,— 
■ 2225,— 
■ 675,— 
■ 375,— 
 160,— 
■ 145,— 
 275,— 
■ 115,— 
■ 170,— 
 250,— 
■ 89,— 

Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
n Ik ben reeds klant bij Theo Peters en 

betaal binnen 8 dagen na ontvangst 
D Ik betaal vooruit d.m.v. bijgevoegde 

cheques/contanten 
D Ik heb het bedrag op uw Postbank

rekening 2351646 of ABN/AMRO reke
ning 408812443 overgemaakt 

J 
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De halfrond- en rond-francostempels 
van Nederlands-Indië: een laat vervolg 
Er zijn niet zoveel verzamelaars van de Indische halfrond- en rond-francostempels - en 
toch is het een prachtig verzamelgebied. Deels is dat te verklaren door de relatieve zeld
zaamheid van de laatste soort, deels door het feit dat - in het geval van de halfrond-fran
costempels - 'onbekend' een beetje 'onbemind' maakt. De vermelding van noteringen 
voor deze stempels in de nieuwe NVPH-catalogus kan in ieder geval de vraag 'schaars of 
niet?' helpen beantwoorden, terwijl het nu volgende artikel van drs. E. Voerman uit 
Nieuwerkerk aan den IJssel duidelijk maakt, hoe die noteringen tot stand kwamen. 

1 . Inleiding 
Enkele jaren geleden tijdens 
een vakantie las ik de artike
lenserie van wijlen J.F. Cleij 
over de Eerste Emissie van 
Nederlands-Indië gepubli
ceerd in 'Philatelie' van maart 
1966 tot en met december 
1967. Met name het deel over 
de afstempelingen had mijn 
belangstelling. Na vergelijking 
van de door Cleij opgegeven 
Stempeldata van de verschil
lende Indische postkantoren 
kwam ik tot de conclusie dat 
zich in mijn verzameling vele 
data bevonden die scherper 
gesteld konden worden. Ik 
besloot een onderzoekje te 
doen naar de vroegste en 
laatste data van de halfrond
en rond-francostempels, zon
der mij te realiseren hoeveel 
werk ik me hiermee op de 
hals zou halen! 

Cleij deed aan het eind van 
zijn artikelenreeks een op
roep aan verzamelaars hem 
op de hoogte te brengen van 
afstempelingen in hun eigen 
verzameling. Uit alle wind
streken van de wereld kwa
men reacties binnen. Helaas 
heeft Cleij die reacties nooit 
meer gepubliceerd; de volle
dige correspondentie heb ik 
uiteindelijk na Cleij's overlij
den op 22 januari 1991 op 
een veiling kunnen bemachti

gen en verwerken. U kunt het 
onderstaande artikel dus zien 
als een laat en meer uitge
breid vervolg op de reeks uit 
de jaren zestig voor wat be
treft de halfrond- en rond-
francostempels. Ik beperk mij 
hier uitsluitend tot deze stem
pels. Omtrent de geschiede
nis van de Eerste Emissie 
van Nederlands-Indië, tarie
ven en meer uitgebreide 
stempelvoorschriften ven/vijs 
ik graag naar de boeiende ar
tikelenserie in 'Philatelie' van 
1966/67. 

2. Verantwoording 
De in de loop van dit artikel te 
trekken conclusies en uitge
sproken veronderstellingen 
zijn gebaseerd op een minu
tieus onderzoek van alle vei-
lingcatalogi van de grote Ne
derlandse veilinghuizen van 
de afgelopen dertig jaar en 
onderzoek van de catalogi die 
van voor die periode hier en 
daar nog voor handen bleken. 
Voorts werden naast mijn ei
gen verzameling enkele be
langrijke collecties van ande
re verzamelaars doorgeke
ken. Dit alles heeft geleid tot 
ruim 2.100 waarnemingen 
van afdrukken van halfrond
en rond-francostempels, 
waarvan bijna tweehonderd 
op briefstukjes of op brieven 
zonder zegels. De 1.900 ove
rige waarnemingen zijn door 
mij verdeeld over de postze
gels volgens de Speciale Ca
talogus van Nederland en 
Overzeese Gebiedsdelen 
nummers 1, 2, 8, 9,12 en 15. 
Steeds is geprobeerd per 
kantoor de vroegste en laat
ste gebruiksdatum van het 

stempel op nummer 1 en 2, 
alsmede de laatste datum op 
de Emissie 1870 (nummers 8, 
9,12 en 15) vast te leggen en 
te verbeteren. Meerdere 
stempelafdrukken op grotere 
eenheden zijn door mij als 
één waarneming geteld. 
Eigen ervaring met prijsvor
ming op de markt over de af
gelopen tien jaar, alsmede in
zicht in de frequentie van 
voorkomen van de stempels 
hebben geleid tot een meer 
diepgaand inzicht in de rela
tieve schaarste van de stem
pels ten opzichte van elkaar. 
In de NVPH-catalogus 1995 
is een aparte bijlage opgeno
men met prijzen, zodat verza
melaars wat meer houvast 
krijgen bij het bijeenbrengen 
van deze prachtige stempels. 
In het navolgende zal de na
druk liggen op de gevonden 
data en de karakteristieken 
van de stempelafdrukken van 
elk kantoor. Dit artikel en de 
bijlage in de NVPH-catalogus 
moeten dan ook in onderlinge 
samenhang met elkaar wor
den gezien. 

Hoewel na alle onderzoek 
kan worden aangenomen dat 
onderstaande gegevens een 
behoorlijk volledig beeld ge
ven van de halfrond- en rond-
francostempels van Neder
lands-Indië, pretendeer ik ui
teraard niet volledig te zijn. 
Aanvullingen zullen er altijd 
wel blijven komen. Net als 
J.F. Cleij indertijd deed, 
plaats ook ik graag een op
roep aan de lezers hun mate
riaal eens door te kijken en te 
toetsen aan de hierna gepre
senteerde gegevens. De 
grootste kans op vondsten ligt 
in de Emissie 1870. Dit mate-

haal is tot nog toe zelden indi
vidueel vanwege zijn afstem
pelingen geveild; het is vroe
ger veelal zonder acht te 
slaan op het stempel in verza
melingen verdwenen. Verbe
teringen of ander commen
taar worden graag ingewacht 
bij de redactie van dit blad. 

3. Definiëring 
stempels 
Voor een definiëring van bei
de stempeltypen venwijs ik 
naar de afbeeldingen 1 en 2. 
Waar nodig wordt de naam 
van het kantoor in de tekst of 
in overzichten gevolgd door 
de aanduiding A respectieve
lijk B (zie afbeeldingen 1 en 
2). Van het kantoor Batavia 
zijn zes verschillende typen 
halfrond-francostempels be
kend, waarvan er twee date
ren uit de periode vóór de in
voering van postzegels. Van 
de kantoren Samarang en 
Soerabaija zijn elk twee van
anten gezien. Alle vananten 
komen aan bod bij de behan
deling van de respectievelijke 
kantoren. Halfrond- en rond-
francostempels komen uitslui
tend voor op de beide zegels 
van 10 cent uit de emissies 
1864 en 1868, alsmede op de 
zegels van 5,10, 20 en 50 
cent uit de Emissie 1870 in de 
vroegste tandingen (14x14 
kleine gaten en 13.25x14 klei 
ne gaten; afbeelding 3). 
Voorts komen ze voor op 
briefstukjes en op brieven 
met zogenoemde baarfinan-
ciering (afbeelding 4). 
Na de invoering van de Emis
sie 1870 op 1 januari van dat 
jaar moesten eerst nog de op 
de kantoren resterende ze
gels van 10 cent van de 
Emissie 1868 worden opge
bruikt. Door deze aanwijzin
gen zijn afstempelingen op de 
zegel van 10 cent uit de 
Emissie 1870 uit het jaar 
1870 zélf schaars. Op de drie 

1/2 De twee in dit artikel besproken 
stempeltypen boven een halfrond-fran
costempel (Madioen) in type A, onder 
een rond-francostempel (Indramajoe) in 
typeB 

3 Halfrond- en rond-francostempels komen uitsluitend voor op zegels van 10 cent uit de emissies 1864 en 1868, alsmede op 
zegels van 5, 10, 20 en 50 cent uit de Emissie 1870 in de vroegste tandingen (14x14 kleine gaten en 13 25x14 kleine gaten) 
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overige waarden van deze 
emissie kunnen data al uit het 
begin van 1870 worden ge
vonden. Zo is Buitenzorg 5 ja
nuari 1870 op de zegel van 
50 cent de vroegst bekende 
afstempeling van deze emis
sie (afbeelding 5). 
De losse karakters waaruit de 
stempels zijn opgebouwd zor
gen voor het veelvuldig weg-
i/ailen van het rechter jaar
deel en voor kopstaande dag-
3n/of maandaanduidingen 
[afbeelding 6). In totaal zijn 
51 verschillende halfrond-
rancostempels in gebruik ge
weest en zijn er van de rond-
rancostempels nu zestien 
jekend bij een theoretisch 
ïantal van negentien. Voor 
ie spelling van de kantoorna-
nen is die van de stempels 
:elf aangehouden. 

Invoering en 
gebniik 
\Ae{ uitzondering van het kan-
oor Batavia is het halfrond-
rancostempel pas in de loop 
'an 1866 verstrekt aan alle 
;antoren die op dat moment 
ie status van postkantoor 
ladden. Het totale beeld 
werziend moeten van de en-
;ele kantoren waarvan een 
latum uit 1865 en zelfs 1864 
3 gevonden deze gegevens 
TOrden geïnterpreteerd als 
tempelfouten. 
)e hulppostkantoren, waar-
an er toentertijd nog uitslui-
snü een aantal op Java wa-
en en nog niet in de Buiten-
Jezittingen, hadden een lang-
/erpig naamstempel tot hun 
eschikking, met de naam al 
f niet in een kastje. Zonder 
leer merkwaardig is het feit 
at men in Indië, toen daar op 
april 1864 de eerste postze-
el verscheen, is begonnen 
e zegels te vernietigen met 
et franco kastje stempel, ter-
f\\\ naast de zegel op de brief 
en rond vertrekstempel werd 
epiaatst. In de loop van 
866 ging men over tot het 
ebruik van het halfrond-fran-
ostempel, zowel als vernieti-
ingsstempel voor de zegel 
Is vertrekstempel (afbeel-
ing 7). 
1 Nederland ligt deze volgor-
e juist andersom. Hier te lan-
e werd begonnen met de 
altrond franco vernietiging 
1 werd in april 1861 omge-
ihakeld naar het gebruik 
ïn het franco kastje stempel 
T vernietiging van de post-
sgels. 
e stempels zijn vermoedelijk 
ingemaakt door de Munt te 
trecht en zijn als regel in 
varte inkt afgedrukt. Blau-
e, blauwgroene en zelfs 
ide afstempelingen komen 

voor en zullen aan de orde 
komen bij de bespreking van 
de desbetreffende kantoren. 
Alleen van kantoor Batavia is 
het halfrond-francostempel al 
bekend uit 1861 (20 april). 
Van dit kantoor komen ook uit 
de periode vóór 1861 half
rond-francostempels zonder 
jaartal voor, die dus uitslui
tend op brieven zonder ze
gels of op briefstukjes terug te 
vinden zijn (afbeeldingen 8 en 
9). 

De rond-francostempels wer
den uitgereikt aan die kanto
ren die gedurende de periode 
medio 1866 (uitreiking van de 
halfrond-francostempels aan 
de postkantoren) tot 1 januari 
1874 (invoering van de punt-
stempels) de status van post
kantoor verkregen, alsmede 
aan het veldpostkantoor At-
jeh. In totaal gaat het om 
slechts vijftien kantoren, om 
zeventien als er onderscheid 
wordt gemaakt tussen de 
veldpostkantoren Atjeh num
mers 1, 2 en 3. 
Voor sommige kantoren ligt 
deze datum kort voor 1874, 
waarmee wordt verklaard 
waarom deze afstempelingen 
over het algemeen zeer 
schaars zijn en waarom er 
drie zelfs nog nooit zijn ge
vonden (Bodjonegoro, Suma-
nap en Tjiamis). 
Op bovenomschreven praktijk 
zijn twee uitzonderingen: het 
betreft de kantoren Buiten
zorg (1873) en Muntok 
(1870). Beide kantoren had
den al in 1866 de status van 
postkantoor en kregen dan 
ook een halfrond-francostem
pel uitgereikt. Dat van deze 
kantoren ook een rond-fran-
costempel bekend is, kan vol
gens mij voor wat betreft Bui
tenzorg worden verklaard. 
Door de zeer sterke slijtage 
die het halfrond-francostem
pel in de loop van 1872 en 
het begin van 1873 vertoont 
was er duidelijk behoefte aan 
vervanging. Voor Muntok kan 
ik geen andere verklaring be
denken dan het op de een of 
andere wijze in het ongerede 
raken van het verstrekte haif-
rond-francostempel. Met Bui
tenzorg en Muntok komen wij 
zo dus aan een totaal aantal 
van negentien rond-franco
stempels. 

Naarmate het onderzoek 
naar vroegste en laatste data 
vorderde ontstond steeds 
meer het beeld dat de laatste 
data van beide stempels in 
december 1873 moesten lig
gen. Alleen van de kantoren 
Madioen en Pekalongan zijn 
enkele afdrukken op brief
stukjes bekend uit 1874 (af
beelding 10). Deze constate
ring levert mijns inziens nog 

eens het impliciete bewijs op 
voor de invoering van de 
puntstempels in Nederlands-
Indië per 1 januari 1874, en 
niet per 1 april van dat jaar 
zoals lang is beweerd ̂  Dit 
wijdverbreide misverstand is 
ongetwijfeld ontleend aan Cir
culaire 1874 nummer 9, die 
bepaalde dat de kantoren hun 
halfrond- en rond-francostem
pels per 1 april 1874 ter inle
vering aan het Algemeen Be
heer der Posterijen te Batavia 
moesten opzenden. Circulai
re 1873 nummer 50 bepaalde 
dat in de periode 1 januari 
1874 tot en met 1 april 1874 
het halfrond- en rond-franco-

stempel nog uitsluitend werd 
gebruikt ter afstempeling van 
drukwerk (dagbladen, cou
ranten en nieuwspapieren). 
Deze praktijk verdween op 1 
april 1874 bij de invoering van 
het drukwerkzegel van 1 cent. 
Zo zijn dus de puntstempels 
en de halfrond- en rond-fran
costempels gedurende enke
le maanden naast elkaar ge
bruikt, maar zult u het half
rond- en het rond-francostem-
pel uit deze periode niet meer 
op postzegels aantreffen. 
Theoretisch is het gebruik 
nog wel denkbaar op druk
werk van een hoge gewichts
klasse, maar gezien het tot nu 
toe gevonden materiaal van 
drie briefstukjes zonder ze
gels is een dergelijke vondst 
hoogst onwaarschijnlijk. 

In het overzicht op deze pagi
na zijn de kantoren vermeld 
die in de periode 1866 tot 
1874 van hulppostkantoor 
werden bevorderd tot post
kantoor en daarmee het rond-
francostempel kregen uitge
reikt. Het feit dat een aantal 
van deze kantoren dezelfde 
openingsdatum heeft en van 
het ene kantoor het rond-fran-

costempel wèl bekend is 
(soms slechts één of enkele 
afdrukken) en van het andere 
niet, rechtvaardigt de stelling 
dat aan de tot nu toe onbe
kende kantoren het rond-fran-
costempel wel degelijk is ver
strekt, maar dat afdrukken tot 
op heden nog niet zijn gevon
den. Behalve Weltevreden en 
Indramajoe zijn alle rond fran
co afstempelingen dan ook 
schaars tot uiterst zeldzaam. 

Het overzicht van openings-
data van de postkantoren uit 
de periode 1866-1874 illus
treert nog eens treffend hoe 
kort voor de invoeringsdatum 

van de puntstempels de 
meeste van deze kantoren 
zijn geopend. 

Tabel A geeft per kantoor de 
uiterste data weer zoals die in 
de loop van het onderzoek 
van alle kantoren boven wa
ter zijn gekomen. Het over
zicht vormt het centrale deel 
van de naspeuringen. 

Alle afdrukken van de in tabel 
A genoemde kantoren zijn in 
zwart. Van de halfrond franco 
afdrukken komen voor in 
blauw de volgende-kantoren: 
Banjoewangie, Kedin, Terna-
te en Tjilatjap. In blauwgroen 
komt voor Makassar, terwijl in 
rood zijn gevonden Kedirie en 
Magelang. 
Voor de S kantoren is in de 
rechterkolom zowel de vroeg
ste datum vermeld als de 
laatste (voor zover bekend). 

5. Karakteristieken 
per kantoor 
Hierna volgen korte karakte
ristieken per kantoor. Als toe
voeging achter de kantoor-

Kantoornaam 
Klatten 
Bodjonegoro 
Indramajoe 
Modjokerto 
Sitoebondo 
Tjiamis 
Weltevreden 
Fort de Koek 
Kendal 
Malang 
Sibogha 
Sumanap 
Koedoes 
Meester Cornells 
Veldpostkantoor Atjeh 

Openingsdatum'' 
1 maart 1872 

1 juli 1872'= 
1 uil 1872 
1 uh1872 
1 uh1872 

1 JUII1872'' 
1 apn l1873 ' 

1 mei 1873 
1 mei 1873 
1 mei 1873 
1 mei1873 

1 mei 1873" 
15 mei 1873 

1 oktober 1873 
december 1873 

': Wat de datum 1 mei 1873 betreft in dit overzictit meldt de Javasche Courant 
van 1873 nummer 23 dat de openstelling zal plaatshebben ' den 1 sten Mei a s 
of zoo veel vroeger als naar omstandigtieden zal mogelijk zijn', dat het inder
daad eerder kón, bewijst kantoor Kendal 
1873 
" stempel onbekend 

met de gevonden datum van 22 april 

' Te Weltevreden bestond al in 1864 een postkantoor en m Batavia een 'mede
werkend' kantoor Beide kantoren gebrui kten in hun plaatsnaamstempel de 
naam 'Batavia' Toen op 1 april 1873 het kantoor Batavia tot volwaardig postkan
toor werd verheven en zo werd losgekoppeld van het postkantoor Weltevreden, 
kreeg Weltevreden een eigen plaatsnaamstempel^ 
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naam is de naam van de gro
tere geografische bestuurs-
eenheid vermeld waarbinnen 
het kantoor destijds was gesi
tueerd. Als spelling is de 
schrijfwijze uit de tijd van de 
halfrond- en rond-francostem-
pels aangehouden. Deze 
wijkt soms licht af van de 
stempel-spelling. 

Ambarawa (Residentie Sa-
marang). 30 waarnemingen, 
waarvan op nummer 1:13, op 
nummer 2: 11 en op Emissie 
1870: 6. Stempel is meestal 
goed afgedrukt. Een enkele 
maal is het rechterdeel van 
het jaartal weggevallen. Van 
de Emissie 1870 bestaan mi

nimaal twee brieven. 
Amboina (Residentie Moluk-
sche Eilanden). 13 waarne
mingen, waarvan op nummer 
1: 6, op nummer 2: 3 en op 
Emissie 1870: 4. Stempel is 
niet altijd volledig afgedrukt. 
Van de nummer 1 is een late 
gebruiksdatum bekend: 30 
december 1870. Van de 
Emissie 1870 bestaan mini
maal twee brieven (afbeel
ding 11). 
Anjer (Residentie Bantam). 
11 waarnemingen, waarvan 
op nummer 1: 7, op nummer 
2: 3 en op Emissie 1870: 1. 
Afdrukken zijn meestal goed. 
Mij zijn geen brieven bekend. 
Banda (Residentie Moluk-

* 10 ^ , 
18 f f 69 
fBANCG 

"^y ^<;:c^<y^':i^'zfk-,!^ó'^ 

>J=^i# ' '^ ' ' ^ , j?2^ i^ ;S-g^ 

4 Halfrond- en rond-francostempels kunnen ook worden aangetroffen op briefstuk-
jes en op baar gefrankeerde brieven Hier is fiet halfrond-francostempel Soerabaija 
geplaatst op een baar gefrankeerd stuk dat werd verzonden op 10 november 1869 
van Soerabaija naar Amsterdam (aankomst 27 december, port geschreven in 
blauw op de achterzijde 70 [cent]) 

sehe Eilanden). 4 waarnemin
gen, waarvan op nummer 1: 
2, op nummer 2:1 en op 
Emissie 1870: 1. Een van de 
meest zeldzame kantoren. 
De gevonden afdrukken zijn 

5 De vroegst beken
de datum van een 
halfrond-francostem
pel op een zegel van 
de emissie 1870 
Buitenzorg 5-1-1870 

6 De losse karakters waaruit 
de stempels zijn opgebouwd 
verklaren de kopstaande 
dag- en/of maandaanduidin-
gen en ook het wegvallen 
van het rechter jaardeel, bij 
dit halfrond-francostempel 
van Passoeroean is het laat
ste het geval 

helder. Geen brieven bekend. 
Bandjermasin (Residentie 
Zuider- en Oosterafdeeling 
van Borneo). 20 waarnemin
gen, waarvan op nummer 1: 
10, op nummer 2: 8 en op 
Emissie 1870: 2. Van dit kan
toor zijn ten minste vijf brie
ven bekend, alsmede een 
aantal grotere eenheden. Af
drukken Zijn meestal helder 
en volledig. 
Bandong (Residentie Prean-
ger Regentschappen). 24 
waarnemingen, waarvan op 
nummer 1:13, op nummer 2: 
7 en op Emissie 1870: 4. Af
drukken meestal goed. Mini
maal vier brieven bekend. 
Banjoemaas (Residentie 
Banjoemas). 12 waarnemin
gen, waarvan op nummer 1: 
7, op nummer 2: 2 en op 
Emissie 1870: 3. Afdrukken 

1 o De laatste gebruiksdata voor 
normaal postverkeer van de half
rond- en rond-francostempels 
moeten in december 1873 hebben 
gelegen, slechts van Madioen en 
Pekalongan (hier afgebeeld) zijn en
kele bnefstukjes met afdrukken uit 
1874 bekend 

7 Binnenlandse bnef verzonden van Riouw op 28 september 1867 naar Pekalon
gan, de zegel is op de achterzijde aangebracht en ontwaard met het halfrond-fran
costempel van RIOUW, dat ook als vertrekstempel werd gebruikt 

X' c« / « /« v^ ^ /:y/^ 

h -̂  
11 Brief van Amboina via Batavia en Southampton naar Edinburgh Het poststuk 
werd op 6 september 1872 verzonden en het arriveerde op 19 november 1872 op 
zijn plaats van bestemming 

(3X^ 
' ^ ^ e ^ ; 

^J'^c^^ 

8/9 Boven brief van Batavia naar Canton uit 1847 met het halfrond-francostempel dat in de periode 1847-1853 werd gebruikt (zonder jaartal) Onder een ander jaartal
loos stempel, ditmaal op een bnefstukje van Batavia naar Muntok Omdat in Nederlands-Indie pas vanaf 1864 postzegels werden gebruikt, worden dergelijke stempels uit 
sluitend aangetroffen op bneven zonder zegels en op bnefstukjes 
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zijn meestal helder, maar met 
altijd volledig Tenminste een 
bnef bekend en afstempelin-
gen met kopstaande dagcij-
fersop Emissie 1870 
Banjoewangie (Residentie 
Banjoewangi) 13 waarnemin
gen, waarvan op nummer 1 
7, op nummer 2 2 en op 
Emissie 1870 4 Bekend is 
23 juni 1866 op nummer 1 in 
blauw Er bestaan tenminste 
twee bneven Afdrukken zijn 
helder, maar met altijd volle
dig Komt voor met ontbre
kend maandcijfer 
Batavia (Residentie Batavia) 
317 waarnemingen, waarvan 
op nummer 1 65, op nummer 
2 101 en op Emissie 1870 
151 De stempeltypen 1 en 2 
komen met op zegels voor 
Voor de volledigheid worden 
ZIJ hieronder wel beschreven 
en afgebeeld (afbeelding 12) 
Hoewel het gebruik van het 
halfrond-francostempel door 
kantoor Batavia al vanaf 1861 
bekend is op stukken zonder 
zegels, begon dit kantoor pa
rallel aan de andere kantoren 
pas in de loop van 1866 post
zegels met dit stempel te ver
nietigen Uit het tijdvak 1 apnl 
1864 tot juni 1866 (de franco
kastje penode) zijn ten minste 
zes bneven bewaard geble
ven, vernietigd met halfrond-
francostempels nog eens mi
nimaal achttien Er zijn zeker 
45 grotere eenheden, voor 
ongeveer de helft bestaande 
uit paren, stnps en blokken 
van de 50 cent Emissie 1870 
De behoefte aan een zegel 
met een hogere nominale 
waarde dan 10 cent is daar
mee treffend geïllustreerd 
Van Batavia is de enig be
kende gemengde frankenng 
nummer 1 en nummer 15 op 
brief bewaard (27 October 
1870) Voorts IS bekend een 
Drief met twee nummers 2 
3n nummer 15 (22 maart 
1870) en een bnef met num-
Tier 2 en nummer 15 (25 ja-
luan 1871) Tenslotte een 
Dnefstukje met nummer 2 en 
lummer 15 {afbeelding 13) 
Het laatste gebruik van de 
nummer 2 valt op 25 januan 
1871 met als voorlaatste 
waarneming 5 januan van 
lat jaar hetgeen laat te noe-
nen is De stempels kunnen 
ille in goede kwaliteit wor-
len gevonden waarbij de 
10, 5, en 10 cent (in die 
'olgorde) van de Emissie 
870 het lastigst te vinden 
;ijn Qua stempel is type V 
ïchaars De nummenng is 
'an mijzelf 

'ypen halfrond-francostempels 
latavia 

ypel 
asislijn 21 5 mm grote letters die 
rij ver van elkaar staan komt met 
oor op zegels 

Type II. 
basislijn 21 5 mm als type 1 maar 
iets andere verdeling met name 
de positie van de T komt met 
voor op zegels 
Type lil. 
basislijn 21 mm letters vrij dicht 
opeen, kan voorkomen op zegels 
Type IV: 
basislijn 21 mm komt zeer sterk 
overeen met type I komt voor op 
zegels 
Type IVa: 
basislijn 21 mm als type IV maar 
met hoge letters FRANCO komt 
voor op zegels 
Type V. 
basislijn 22 5 mm komt overigens 
sterk overeen met type I komt 
voor op zegels 
Type VI: 
basislijn 20 mm meer kort en ge
drongen lijkt verder sterk op type 
lil komt voor op zegels 

Benkoelen (Residentie Ben-
koelen) 3 waarnemingen, 
waarvan op nummer 1 1 en 
op nummer 2 2 Op Emissie 
1870 nog met gevonden Af
drukken zijn volledig en 
scherp Uit de franco kastje 
penode zijn twee bneven be
kend waarvan een van 25 
apnl 1864 Een van de meest 
schaarse kantoren 
Bezoekje (Residentie Bezoe-
ki) 31 waarnemingen, waar
van op nummer 1 9, op num
mer 2 21 en op Emissie 
1870 1 Tenminste twee bne
ven bekend Nummer 2 komt 
voor met een zeer duidelijke 
afdruk 18 juli 1867 Dit is pre
cies een jaar voor het bekend 
raken van dit zegel bij andere 
kantoren Ik ga ervan uit dat 
hier sprake is van het foutief 
instellen van het stempel Af
drukken zijn scherp, maar ze 
zijn meestal net met volledig 
Billiton (Assistent-Residentie 
Billiton) 5 waarnemingen, 
waarvan op nummer 1 1, op 
nummer 2 2 en op Emissie 
1870 2 Afdrukken meestal 
met volledig Zeer moeilijk te 
vinden kantoor 
Bodjonegoro B (Residentie 
Rembang) Bodjonegoro 
kreeg de status van postkan
toor op 1 juli 1872, dus ander
half jaar voor de invoenng 
van de puntstempels Van dit 
kantoor zijn tot op heden nog 
geen stempelafdrukken ge
vonden 
Buitenzorg A (Residentie Ba
tavia) 43 waarnemingen, 
waarvan op nummer 1 18, op 
nummer 2 16 en op Emissie 
1870 9 Minstens vijf bneven 
bleven bewaard Enkele gro
tere eenheden bekend waar
onder een verticaal blok van 
zes van de nummer 1 ge
stempeld 18 september 1868 
Uit de franco-kastje penode is 
een bnef bekend van 6 mei 
1864 Afstempelingen zijn 
meestal met volledig of met 
erg scherp Vanaf 1872 sterke 
slijtage tengevolge waarvan 
vermoedelijk het stempel type 
B IS ingevoerd Al met al een 

veel lastiger kantoor om goed 
te vinden dan op basis van 
het aantal waarnemingen lijkt 
Buitenzorg B (Residentie 
Batavia) 4 waarnemingen op 
Emissie 1870 Gezien de kor
te looptijd van het stempel 
vanaf midden 1873 met ver
wonderlijk 
Cheribon (Residentie Chen-
bon) 67 waarnemingen, 
waarvan op nummer 1 42, op 
nummer 2 12 en op Emissie 
1870 13 Er zijn zeker zeven 
bneven bewaard gebleven en 
de kwaliteit van de stempelaf
drukken IS over het algemeen 
uitstekend Uit de franco kas
tje penode zijn twee bneven 
bekend 
Djokjokarta (Residentie 
Djokdjokarta) 58 waarnemin
gen, waarvan op nummer 1 
40, op nummer 2 13 en op 
Emissie 1870 5 Van dit kan
toor bleven zeker twee brie
ven bewaard Merkwaardig is 
de vroege datum 5 januan 
1866 op nummer 1 die ik als 
foutief terzijde heb gelegd De 
kwaliteit van de afdrukken is 
over het algemeen heel goed, 
ZIJ het vaak met helemaal vol
ledig 
Fort de Koek B (Gouverne
ment Sumatra's Westkust) 
Fort de Koek kreeg de status 
van postkantoor per 1 mei 
1873 Er zijn slechts twee af
drukken bekend op Emissie 
1870 
Grissee (Residentie Soera-
baija) 9 waarnemingen, 
waarvan op nummer 1 3, op 
nummer 2 2 en op Emissie 
1870 4 Er is een bnef be
waard, ZIJ het met waterscha
de De kwaliteit van de ge
vonden afdrukken is goed 
Komt voor met weggevallen 
rechterdeel van het jaartal 
Indramajoe B (Residentie 
Chenbon) Indramajoe kreeg 
de status van postkantoor op 
1 juli 1872 Van dit kantoor 
bestaan 22 waarnemingen, 
waarvan dne op bnef Het be
treft altijd de zegel van 10 
cent Emissie 1870 Voorts 
zijn twaalf bnefstukjes zonder 
zegels bekend Uit het gevon
den matenaal valt af te leiden 
dat het afkomstig is van een 
adres Buiten deze bestem
ming zijn geen afdrukken be
kend De kwaliteit van de af
drukken IS uitstekend 
Kedirie (Residentie Kedin) 
40 waarnemingen, waarvan 
op nummer 1 20, op nummer 
2 13 en op Emissie 1870 7 
Van dit kantoor bestaat een 
rode afdruk van 6 mei 1866 
op nummer 1 en blauwe af
drukken op nummer 2 en op 
Emissie 1870 Het stempel 
komt voor met weggevallen 
rechterdeel van het jaartal 
Afdrukken zijn meestal goed 
te noemen Een onwaar
schijnlijke datum op nummer 

1 van 27 december 1865 heb 
ik terzijde gelegd als een in-
stellingsfout van het stempel 
Van dit kantoor zijn zeker der
tien bneven bewaard geble
ven, hetgeen als een hoog 
aantal aangemerkt mag wor
den Hierbij bevindt zich een 
gemengde frankenng met 
nummer 2 en nummer 15 ge
stempeld 16 augustus 1870 
Uit de franco kastje penode 
bestaat een brief van 27 de
cember 1865 
Kendal B (Residentie Sama-
rang) Kendal kreeg de status 
van postkantoor op 1 mei 
1873 en er is slechts een on
ooglijk fragment van dit stem
pel bekend op een zegel van 
10 cent Emissie 1870 
Klatten B (Residentie Soera-
karta) Klatten kreeg de sta
tus van postkantoor op 1 
maart 1872 Er is slechts 1 af
druk bekend op een 50 cent 
Emissie 1870 
Koedoes B (Residentie Ja
para) Koedoes kreeg de sta
tus van postkantoor op 15 
mei 1873 en heeft daarmee 
wel erg weinig kans gehad 
zich te bewijzen Toch zijn 
nog twee afdrukken van dit 
stempel bekend op zegels 
van de Emissie 1870 
Madioen (Residentie Madi-
oen) 31 waarnemingen, 
waarvan op nummer 1 18, op 
nummer 2 7 en op Emissie 
1870 6 Van dit kantoor ble
ven zeker twee bneven be
waard De kwaliteit van de 
stempelafdrukken is goed, zij 
het met altijd volledig Het 
stempel komt voor met weg
gevallen rechterdeel van het 
jaartal Samen met Pekalon-
gan is dit het enige kantoor 
waarvan een bnefstukje uit 
1874 IS gevonden (8 januan) 
Magelang (Residentie Ka-
doe) 35 waarnemingen, 
waarvan op nummer 1 22, op 
nummer 2 11 en op Emissie 
1870 2 Karaktenstiek voor 
de stempelafdrukken van Ma
gelang IS het feit dat dit stem
pel vrijwel altijd relatief laag 
op de zegels is geplaatst, zo
dat het woord 'franco' dikwijls 
aan de afdruk ontbreekt In
dien dit fenomeen buiten be
schouwing wordt gelaten kan 
de kwaliteit van de afdrukken 
als goed worden omschre
ven Van dit kantoor is een 
rode stempelafdruk gevonden 
van 20 november 1866 op 
nummer 1 Er zijn zeker ne
gen bneven bewaard geble
ven en uit de franco kastje 
penode bestaat een bnef ge
dateerd 6 juni 1864 
Makassar (Gouvernement 
Gelebes en Onderhoonghe-
den) 45 waarnemingen, 
waarvan op nummer 1 15, op 
nummer 2 6 en op Emissie 
1870 24 Van dit kantoor ble
ven ten minste vijf bneven be-
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12 De zes typen halfrond-francostempels van het kantoor Batavia De typen 1 en 2 komen met op zegels voor, maar voor de volledigheid zijn ze hier wel afgebeeld Voor 
een nadere beschrijving van deze stempeltypen zie de tekst van het artikel 

Typel Type II Type III Type IV Type V Type VI 

13 Dat er in Nederlands-Indie behoefte 
bestond aan zegels met een hogere no
minale waarde dan 10 cent blijkt uit het 
feit dat er relatief veel grotere eenhe
den (paren, strips, blokken e d ) van de 
zegel van 50 cent van de emissie 1870 
worden aangetroffen Afgebeeld is een 
mengfrankenng op een briefstukje met 
de nummer 2 (rechts) en de nummer 15 
van Nederlands-Indie 

15 De twee typen van het halfrond-francostempel Sa-
marang Links brede 'M', wat verder uiteen geplaatste 
letters Rechts zeer slanke, enigszins hoge 'M', wat 
dichter opeen geplaatste letters 

16 Ook bij Soerabaija kunnen twee 
duidelijk van elkaar verschillende stem
peltypen worden onderscheiden Links 
'J' in de vorm van een vishaakje 
Rechts wat wijder gevormde, vierkante 
'J' 

y. 

/ yy/ 

14 Malang kreeg op 1 mei 1873 de status van postkantoor, er zijn vijf afdrukken 
bekend op de emissie-1870, waaronder twee bneven, dit is er een van {Malang 20 
oktober 1873) 

waard, waaronder een dub
bele gemengde frankering 
nummers 2 en nummers 15 
(10 april 1870). Het stempel 
komt voor met weggevallen 
rechterdeel van het jaartal. 
De blauwgroene kleur van het 
stempel is uitsluitend terug te 
vinden op de Emissie 1870. 
De kwaliteit van de afdrukken 
IS over het algemeen goed. 
Opvallend bij dit kantoor is 
het naar verhouding hoge 
aantal afdrukken op Emissie 
1870 dat bewaard is geble
ven. 
Malang B (Residentie Pasoe-
roean). Malang kreeg de sta
tus van postkantoor op 1 mei 
1873. Van dit kantoor zijn 5 
afdrukken bekend op Emissie 
1870, waaronder twee brie
ven {afbeelding 14). 
Meester Cornells B (Resi
dentie Batavia) Meester Cor
nells kreeg de status van 
postkantoor pas op 1 oktober 
1873. Dat er van dit kantoor 
toch nog enkele stempelfrag-

menten zijn gevonden op 
Emissie 1870 is mogelijk te 
danken aan het feit dat Mees
ter Cornells een belangrijke 
legerplaats was. 
Menado (Residentie Moluk-
sche Eilanden). 12 waarne
mingen, waarvan op nummer 
1: 5, op nummer 2: 4 en op 
Emissie 1870: 3. Mij zijn geen 
brieven bekend. Opmerkelijk 
is een late gebruiksdatum op 
de nummer 1:26 juli 1870. 
Blauw komt uitsluitend voor 
op Emissie 1870. De kwaliteit 
van de afdrukken is goed. 
Modjokerto B (Residentie 
Soerabaija). Modjokerto 
kreeg de status van postkan
toor op 1 juli 1872. Er zijn 
slechts twee afdrukken be
kend, waaronder een zeer 
fraaie op een zegel van 50 
cent Emissie 1870. 
Muntok A (Residentie 
Banka). 25 waarnemingen 
van dit stempel, waarvan op 
nummer 1:11 en op nummer 
2: 14. Dit stempel komt niet 

18 De eerste halfrond-francostempels 
op nummer 1 van Nederlands-Indie ko
men door de bank genomen voor vanaf 
midden juni 1866 (links Salatiga, 21 
juni 1866), op de nummer 2 komen ze 
gemiddeld vanaf juli 1868 voor (rechts 
Djokjakarta, 3 luU 1868) 

voor op de Emissie 1870, ver
moedelijk wegens het plotse
ling In het ongerede raken 
van de stempel. Waarnemin
gen houden op in november 
1869 op de nummer 2 en be
ginnen weer met het ß-type in 
april 1870 eveneens op num
mer 2. Van het /A-type zijn 
ten minste twee brieven be
waard gebleven. De kwaliteit 
van de stempels is goed, 
maar ze zijn niet altijd volledig 
afgedrukt. 
Muntok B (Residentie 
Banka). Samen met Buiten-
zorg behoort Muntok dus tot 
de enige twee kantoren die 
zowel een A- als een S-type 
stempel hebben ontvangen. 
Het B-type van Muntok wijkt 
in zoverre iets af van het B-
type van de overige kantoren 
dat het woord 'franco' zich in 
een rechte lijn onder de da
tum bevindt, met daaronder 
nog een rozetje. Bij de overi
ge S-typen volgt het woord 
'franco' in gebogen vorm de 
onderlijn van het stempel 
zonder dat sprake is van een 
rozet of enig ander ornament. 
Van dit stempel heb ik 12 af
drukken genoteerd, waaron-

17 Halfrond-franco
stempel van Timor 
met de karakteristie
ke, vrijwel altijd voor
komende deuk rechts
boven (boven de 'O') 
De Stempeldatum is 
27 december 1873, 
de maandaanduiding 
12 IS kopstaand ge
plaatst 

der één brief. Alle waarne
mingen zijn op de nummer 2. 
Op Emissie 1870 is tot op he
den niets gevonden. De kwa
liteit van de afdrukken is 
goed, maar ze zijn meestal 
niet volledig. 
Ngawie (residentie Madioen). 
30 waarnemingen, waarvan 
op nummer 1: 14, op nummer 
2: 11 en op Emissie 1870: 5. 
Van Ngawie noteerde ik twee 
brieven, waaronder een ge
mengde frankering nummer 2 
en nummer 15 (19 juni 1870). 
Voorts is een spectaculair 
blok van 50 zegels van de 
nummer 1 bekend, gestem
peld 15 februari 1869. Dit blok 
vertegenwoordigt de onderste 
helft van een vel. Het is de 
grootst bekende gebruikte 
eenheid van de nummer 1. 
Het stempel komt voor met 
weggevallen rechterdeel van 
het jaartal. De kwaliteit van de 
afdrukken is over het alge
meen goed. 
Padang (Gouvernement Su
matra's Westkust). 74 waar
nemingen, waarvan op num
mer 1: 21, op nummer 2: 15 
en op Emissie 1870: 38. Ze
ker elf brieven bleven be
waard van dit kantoor. Uit de 
franco kastje periode is bo
vendien een brief bekend van 
het hulppostkantoor Sibogha 
dat zijn post via het postkan
toor Padang verzond van 25 
mei 1865. Opvallend is het 
hoge aantal afstempelingen 
op de Emissie 1870. De kwa
liteit van de afdrukken is goec 
Palembang (Residentie Pa-
lembang). 20 waarnemingen 
waarvan op nummer 1:13, o 
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nummer 2 5 en op Emissie 
1870 2 MIJ IS slechts een 
bnef van de Emissie 1870 be
kend Afdrukken zijn goed, 
maar met altijd volledig 
Pamakassan (Residentie Ma
dura) 19 waarnemingen, 
waarvan op nummer 1 15, op 
nummer 2 3 en op Emissie 
1870 1 Ten minste twee 
brieven bleven bewaard van 
dit kantoor Uit de franco kas
tje penode is een brief bekend 
van 21 apnl 1865 Stempelaf
drukken zijn scherp, maar met 
altijd volledig 
Passoeroean (Residentie 
Pasoeroean) 49 waarnemin
gen, waarvan op nummer 1 
18, op nummer 2 15 en op 
Emissie 1870 16 Kenmer
kend voor dit kantoor zijn de 
dikwijls wat lichte afdrukken, 
die ovengens wel goed ge
plaatst zijn Zeker tien bneven 
bleven bewaard, waaronder 
een gemengde frankenng 
nummer 2, 12 en 15 van 18 
mei 1870 Het stempel komt 
voor met kopstaande dag-
aanduiding en weggevallen 
rechterdeel van het jaartal 
Patjitan (Residentie Patjitan) 
11 waarnemingen, waaronder 
op nummer 1 9, op nummer 
2 2 Tot nog toe nog met ge
vonden op Emissie 1870 
Bneven zijn mij met bekend 
Stempelafdrukken zijn meest
al centraal geplaatst, ze zijn 
soms iets vlekkerig 
Pattie (Residentie Japara) 
20 waarnemingen, waarvan 
op nummer 1 17, op nummer 
2 3 Tot nog toe nog met ge-
i/onden op Emissie 1870 
3neven van dit kantoor zijn 
Tiij met bekend De kwaliteit 
/an de stempelafdrukken is 
jitstekend 
^ekalongan (Residentie Pe-
<alongan) 47 waarnemingen, 
waarvan op nummer 1 29, op 
iummer2 15 en op Emissie 
1870 3 Samen met Madioen 
s dit het enige kantoor waar
aan twee stempelafdrukken 
Jit 1874 zijn gevonden (14 en 
7 februan) op bnefstukjes 

Dpvallend is verder het late 
jebruik van nummer 2 14 
ipnl en 20 juni 1872 kunnen 
aat genoemd worden voor 
leze emissie Het stempel 
;omt voor met ontbrekend 
echterdeel van het jaartal 
'enminste twee bneven ble-
en bewaard Een blok van 
legen exemplaren van de 
lummer 2 gestempeld 11 mei 
869 IS het meest opvallende 
tuk van dit kantoor De kwa-
teit van de afdrukken is 
leestal goed 
'oerwakarta (Residentie 
jawang) 12 waarnemingen, 
'aarvan op nummer 1 6, op 
ummer2 4 en op Emissie 
870 2 Er is een bnef be-
end Afdrukken zijn uitste-
end 

Poerworedjo (Residentie Ba-
gelen) 22 waarnemingen, 
waarvan op nummer 1 12, op 
nummer 2 7 en op Emissie 
1870 3 Er zijn ten minste 
dne bneven bekend, waaron
der een laat gebruikte num
mer 2 15 October 1871 
Stempelafdrukken zijn goed 
leesbaar, maar met altijd vol
ledig Het stempel komt voor 
met weggevallen rechterdeel 
van het jaartal 
Pontianak (Residentie Wes-
terafdeeling van Borneo) 14 
waarnemingen, waarvan op 
nummer 1 6, op nummer 2 4 
en op Emissie 1870 4 Brie
ven van dit kantoor zijn mij 
met bekend De kwaliteit van 
de stempelafdrukken is goed 
Probolingo (Residentie Pro-
bolingo) 22 waarnemingen, 
waarvan op nummer 1 14, op 
nummer 2 4 en op Emissie 
1870 4 Ten minste een bnef 
is bekend Het stempel komt 
voor met kopstaande dag-
aanduiding De kwaliteit van 
de afdrukken is goed 
Rembang (Residentie Rem-
bang) 32 waarnemingen, 
waarvan op nummer 1 18, op 
nummer 2 13 en op Emissie 
1870 1 Zeker zeven bneven 
bleven bewaard Afdrukken 
zijn vrijwel altijd scherp, zij het 
in de helft van de gevallen 
met volledig Het stempel 
komt voor met omgekeerde 
dagaanduiding 
Riouw (Residentie Riouw) 
23 waarnemingen, waarvan 
op nummer 1 15, op nummer 
2 4 en op Emissie 1870 4 
Van dit kantoor zijn mij vier 
bneven bekend Uit de franco 
kastje penode zijn nog eens 
dne bneven bekend, alle uit 
1866 Afdrukken zijn scherp, 
maar met altijd volledig 
Salatiga (Residentie Sama-
rang) 58 waarnemingen, 
waarvan op nummer 1 21, op 
nummer 2 26 en op Emissie 
1870 11 MIJ zijn vier bneven 
bekend Het stempel komt 
voor met weggevallen rech
terdeel van het jaartal De 
kwaliteit van de stempelaf
drukken IS over het algemeen 
voorbeeldig Het meest aan
sprekende stuk dat van dit 
kantoor is overgebleven is 
een honzontaal blok van tien 
van de nummer 1 gestempeld 
2 juni 1867 

Samarang (Residentie Sa-
marang) 141 waarnemingen, 
waarvan op nummer 1 44, op 
nummer 2 43 en op Emissie 
1870 54 Dank zij het grote 
aantal gevonden afstempelin
gen op de Emissie 1870 is dit 
kantoor qua omvang het 
tweede na Batavia Van Sa
marang zijn twee zeer duide
lijk van elkaar te onderschei
den typen afstempelingen ge
bruikt Een stempelafdruk 
vertoont een brede 'M', terwijl 

de letters wat verder uiteen 
staan Het andere type laat 
een zeer slanke, enigszins 
hoge 'M' zien, tenwijl de let
ters juist wat dichter opeen 
staan (afbeelding 15) Beide 
typen zijn naast elkaar ge
bruikt gedurende de gehele 
looptijd van het stempel 
Zeker dertien bneven bleven 
bewaard, waaronder dne met 
gemengde frankenng num
mer 2 en nummer 15 en een 
met nummers 2, 8 en 15 
Voorts IS er een bnef in zeer 
slechte staat met nummer 2 
en 15 naar Curagao, alle bne
ven hebben data tussen 2 fe
bruan en 21 september 1870 
Uit de franco-kastje penode 
bestaan dan nog eens twee 
brieven uit 1864 en 1866 
In 1873 krijgen beide stem
pels duidelijk last van slijtage 
Twee aangetroffen halfrond 
franco data uit 1864, te weten 
11 apnl en 10 juni, heb ik als 
vermoedelijke stempelfouten 
terzijde gelegd Alle ovenge 
waarnemingen beginnen in 
1866 en ook uit 1865 zijn 
geen data bekend, hetgeen 
voor een zo groot kantoor als 
Samarang onwaarschijnlijk is, 
zelfs als we al van de veron
derstelling zouden uitgaan 
dat het halfrond-francostem
pel op dit kantoor bij wijze van 
uitzondenng nu eens wel in 
1864 zou zijn ingevoerd 
Opmerkelijk is nog het ge
bruik van de nummer 1 tot in 
1870 De stempels zijn alle in 
perfecte kwaliteit te vinden, 
met dien verstande dat dit 
voor de nummers 1 en 2 nog 
met eens meevalt 
Sambas (Residentie Wester-
afdeeling van Borneo) Met 
een waarneming op nummer 
1 IS dit stempel zonder meer 
het zeldzaamste van de reeks 
tot nu toe boven water geko
men hatfrond-francostempels 
Van de datum 1 februan 1868 
zijn zowel dag als maand 
kopstaand 

Serang (Residentie Bantam) 
8 waarnemingen, waarvan op 
nummer 1 6 en op Emissie 
1870 2 Mij zijn geen afdruk
ken op de nummer 2 bekend, 
en ook geen bneven Dit geldt 
met voor de franco kastje pe
node, waarvan twee bneven 
bestaan, beide uit 1865 De 
kwaliteit van de afdrukken is 
goed 
Sibogha B (Gouvernement 
Sumatra's Westkust) 2 waar
nemingen bekend op Emissie 
1870, waaronder een bnef 
Sibogha kreeg de status van 
postkantoor per 1 mei 1873 
Voor deze datum gebruikte 
dit kantoor als fungerend 
hulppostkantoor zijn rode 
langstempel in kastje waar
van enkele afdrukken bekend 
zijn 
Singkawang (Residentie 

Westerafdeeling van Borneo) 
8 waarnemingen bekend 
waarvan op nummer 1 3, op 
nummer 2 2 en op Emissie 
1870 3 Bneven van dit kan
toor zijn mij met bekend De 
kwaliteit van de afdrukken is 
goed 
Sitoebondo ß (Residentie 
Bezoeki) Sitoebondo kreeg 
de status van postkantoor per 
1 juli 1872 Er is slechts een 
afdruk bekend op Emissie 
1870 uit 1873 
Soerabaija (Residentie Soe-
rabaija) 128 waarnemingen, 
waarvan op nummer 1 30, op 
nummer 2 35 en op Emissie 
1870 63 Net als bij Sama
rang het geval is zijn ook van 
Soerabaija twee zeer duidelijk 
van elkaar te onderscheiden 
stempeltypen bekend het 
ene heeft een mooi rondge-
bogen ' j ' (zoals een vishaak
je), tenwijl het andere type 
wordt gekenmerkt door een 
wat wijder gevormde, vierkan
te ' j ' (afbeelding 16) Beide ty
pen zijn naast elkaar gebruikt 
gedurende de gehele looptijd 
van het stempel Zeker ze
ventien bneven zijn bekend, 
waarvan een met een ge
mengde frankenng nummer 2 
en twee nummers 15 (24 sep
tember 1870) Meer dan de 
helft van de bneven is van de 
Emissie 1870 en gericht aan 
het bekende adres van An-
kersmit te Deventer Vermoe
delijk bestaan van dit archief 
nog veel meer brieven, zodat 
u het hierboven genoemde 
aantal met al te nauw moet 
nemen Uit de franco kastje 
penode is mij een bnef be
kend uit 1865 Het stempel 
komt voor met weggevallen 
'7' in 1872 Twee data uit 
1871 op de nummer 2 zijn 
voorts opmerkelijk, waarvan 
de laatste 2 juni is Hoewel 
het stempel in perfecte staat 
te vinden is, is dit een zeer 
lastige opgave Op de num
mers 1 en 2 IS het stempel 
met altijd volledig afgedrukt, 
tenwijl afstempelingen op de 
Emissie 1870 dikwijls worden 
gekenmerkt door slijtage Een 
perfecte afdruk van dit grote 
kantoor verdient dan ook be
slist een premie 
Soerakarta (Residentie Soe-
rakarta) 109 waarnemingen, 
waarvan op nummer 1 55, op 
nummer 2 45 en op Emissie 
1870 9 BIJ dit kantoor vallen 
twee aspecten direct op qua 
aantallen afstempelingen op 
nummer 1 en 2 slaat Soera
karta de grote kantoren Sa
marang en Soerabaija 
Slechts de terugval in waar
nemingen op de Emissie 
1870 zorgt voor een vierde 
plaats Voorts is de kwaliteit 
van de afstempelingen op
merkelijk Deze vaneren van 
zeer goed tot superbe Ik 
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moet de eerste slechte bij wij
ze van spreken nog tegenko
men Samen met de afdruk
ken van kantoor Salatiga zijn 
dit de wat gemakkelijker te 
vinden paradepaardjes van 
een halfrond francoverzame
ling van NederlandsIndie, ze 
zijn vele malen eenvoudiger 
te vinden dan een mooie Sa
marang of Soerabaijai Mij zijn 
zes bneven bekend en uit de 
francokastje periode nog 
eens dne, waarvan twee uit 
1864 De late gebruiksdatum 
op nummer 1 van 21 apnl 
1870 valt op, evenals de da
tum van 8 januan 1871 op de 
nummer 2 Het stempel komt 
voor met weggevallen rech
terdeel van het jaartal 
Sumanap B (Residentie Ma
dura) Zie Bodjonegoro De 
openingsdatum van het post
kantoor IS hier 1 mei 1873 
Sumedang (Residentie Pre
anger Regentschappen) 10 
waarnemingen, waarvan op 
nummer 1 8, op nummer 2 1 
en op Emissie 1870 1 ten 
minsten twee bneven bleven 
bewaard De kwaliteit van de 
gevonden afdrukken is uitste
kend 
Tagal (Residentie Tagal) 42 
waarnemingen, waarvan op 
nummer 1 29, op nummer 2 
6 en op Emissie 1870 7 Min
stens vijf bneven van dit kan
toor bleven bewaard Uit de 
franco kastje periode nog 
eens twee, waarvan een van 
7 juni 1864 De kwaliteit van 
de afdrukken is merendeels 
goed 
Telok Betong (Residentie 
Lampongsche Distncten) 
Met 4 waarnemingen, waar
van twee op nummer 1 en 2 
op Emissie 1870, behoort dit 
kantoor tot de categone van 
de uiterst zeldzame 
Ternate (Residentie Moluk
sche Eilanden) 8 waarnemin
gen, waarvan op nummer 1 
7, op nummer 2 1 Op Emis
sie 1870 nog met gevonden 
Alle afstempelingen zijn in 
blauw Opmerkelijk is het late 
gebruik van de nummer 1 5 
mei 1870 De stempelafdruk 
IS meestal met erg scherp 
Bneven van dit kantoor zijn 
mij met bekend 
Timor (Residentie Timor) 18 
waarnemingen, waarvan op 
nummer 1 8, op nummer 2 5 
en op Emissie 1870 5 Van 
de Emissie 1870 zijn twee 
bneven bekend Het stempel 
vertoont vrijwel altijd een op
merkelijke deuk bovenin 
rechts van het midden (af
beelding 17) Van de nummer 
2 zijn maar liefst dne late af
stempelingen uit 1872 be
kend 9 februan, 11 apnl en 9 
september Het stempel komt 
voor met kopstaand maand
cijfer De kwaliteit van de af
drukken IS goed 

Tjiamis B (Residentie Prean
ger Regentschappen) Zie 
Bodjonegoro 
Tjiandjoer (Residentie Pre
anger Regentschappen) 11 
waarnemingen, waarvan op 
nummer 1 7, op nummer 2 3 
en op Emissie 1870 1 Voor 
zover mij bekend zijn er geen 
bneven van dit kantoor ge
vonden De kwaliteit van de 
afstempelingen is voortreffe
lijk 
Tjilatjap (Residentie Banjoe
mas) 13 waarnemingen, 
waarvan op nummer 1 8, op 
nummer 2 2 en op Emissie 
1870 3 Afstempelingen op 
nummer 1 zijn altijd in blauw 
Geen brieven bekend De 
kwaliteit van de afstempelin
gen IS goed, maar ze zijn met 
altijd volledig 

Toeban (Residentie Rem
bang) 22 waarnemingen, 
waarvan op nummer 1 16, op 
nummer 2 4 en op Emissie 
1870 2 Tenminste een brief 
bleef bewaard Uit de franco 
kastje penode zijn er nog 
twee bekend De kwaliteit van 
de afstempelingen is goed 
Veldpostl<antoor Atjeh B 
(Gouvernement Atjeh en On
derhoongheden*) Slechts 
twee waarnemingen bekend, 
waarvan zeker een op Emis
sie 1870 * Deze benaming 
werd pas gebruikt nadat het 
gebied onder Nederlands be
stuur was gebracht 
Weltevreden B (Residentie 
Batavia) 26 waarnemingen, 
alle op Emissie 1870 Welte
vreden kreeg een eigen 
plaatsnaamstempel per 1 

apnl 1873 Dit hield verband 
met de bevordenng van het 
medewerkend kantoor Bata
via tot postkantoor, tengevol
ge waarvan Weltevreden met 
langer het tot dan toe gebruik
te stempel Batavia kon benut
ten MIJ zijn twee bneven be
kend Het rechterdeel van het 
jaartal is dikwijls weggevallen 
of met leesbaar Mooie af
drukken van dit stempel zijn 
lastig te vinden 

6. Conclusies 
Na afloop van het onderzoek 
bleek er meer matenaal voor
handen te zijn dan ik aanvan
kelijk voor mogelijk had ge
houden Door de bank geno
men zijn de eerste halfrond

Inventarisatie 
nrs 1 en 2 en 
Kantoor 

AMBARAWA 
AMBOINA 
ANJER 
BANDA 
BANDJERMASIN 
BANDONG 
BANJOEMAAS 

BANJOEWANGI 
BATAVIA 

BENKOELEN 
BEZOEKI 
BILLITON 
BODJONEGORO B 
BUITENZORG A 
BUITENZORG B 

CHERIBON 
DJOKJOKARTA 
FORT DE KOCK B 

GRISSEE 
INDRAMAJOE B 

KEDIRIE 
KENDAL B 
KLAHEN B 
KOEDOES B 
MADIOEN 
MAGELANG 
MAKASSAR 
MALANG B 

van de vroegste en de laatste data op NederlandsIndië 
laatste datum halfrond A en data rond B franco stempel* 

Vroegste 
datum 
nummer 1 

291164 

25.04 64 

06 05 64 

19 04 65 
07 06 64 

2712 65 

06 06 64 
17 05 65 

MEESTER CORNELIS B 
MENADO 
MODJOKERTO B 
MUNTOK A 
MUNTOK B 
NGAWIE 

Vroegste 
hrfop 
nummer 1 

02 07 66 
03 02 67 
09 05 66 
01 ' 7 66 
27 01 67 
03 07 66 
25 09 66 

23 06 66 
08 06 66 

15 03 67 
15 02?? 

18 09 66 

05 08 66 
10 06 66 

18 09 66 

06.05.66 

30 07 66 
12 08 66 
■??05 67 

27 07 66 

16 02 67 

05 07 66 

Laatste 
hrfop 
nummer 1 

13 02 68 
30.12.70 
061168 
' ' 0 8 66 
25 01 68 
191068 
30 06 67 

23 07 68 
2710 70 

17 08 68 
01 11 68 

18 09 68 

10 05 69 
23 07 69 

11 01 69 

2712 69 

101168 
18 06 69 
19 02 69 

26 07 70 

15 06 68 

15 02 69 

Vroegste 
hrfop 
nummer 2 

2112 68 
02 03 69 
2812 69 

18 07 68 
21 03 68 
12 08 69 

05 08 69 
13 02 68 

04 02 70 
01 11 68 
99 99 99 

17 02 68 

1102 69 
03 07 68 

1610 69 

05 06 69 

1710 68 
02 04 69 
0510 69 

2611 69 

04,02,68 
1104 70 
1210 69 

Laatste 
hrfop 
nummer 2 

21 11 70 
02 09 70 
02'?'? 70 
30 04 70 
18 08 70 
21 11 70 
?6 04 70 

20 08 70 
25 01 71 

0410 70 
05 05 70 
15 02 70 

1910 70 

121170 
1106 70 

281170 

1412 70 

22 01 70 
12 06 70 
1012 70 

27 09 70 

191170 
2810 70 
03 12 70 

Voor de volledigheid van het overzicht zijn ook de data uit de franco kastje penode dus vóór de 
halfrond franco stempels opgenomen onder de eerste kolom 

' Niet leesbaar 
U Theoretisch mogelijk geen waarnemingen bekend 

Laatste 
hrf/rf op 
em 1870 

2210 73 
1212 72 
24 12 72 
1210 73 
21 02 72 
14 07 73 
24 08 66 
04 11 73 
13 0172 j 
20 04 61 
2012 73 
27 03 72 
12 06 73 
0810 73 
U 
1211 73 
03 06 73 
221173 
0312 73 
27 04 73 
16 07 73 
18 09 73 
09 08 73 
09 08 72 
281173 
28 07 72 
22 04 73 
19 09 72 
22 05 73 
08 01 74 
06 08 72 
1812 73 
14 06 73 
11 12 73 
1810 73 
01 02 73 
27 02 73 

261172 
07 02 72 

invoenng der 
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francostempels vanaf medio 
juni 1866 op de nummer 1 
gebruikt en vanaf juli 1868 op 
de nummer 2 (afbeelding 18). 
Veel kantoren blijken overlap
pende data te vertonen In het 
gebruik van de nummers 1 en 
2. Voor de grotere kantoren 
zou de verklaring voor dit ver
schijnsel kunnen liggen in de 
voorraden zegels die onder
nemers of particulieren thuis 
bewaarden. Voor de kleinere 
kantoren gaat mijn veronder
stelling meer in de richting 
van het beperkte gebruik van 
postzegels. 
Tot nu toe is er slechts een 
beperkt aantal verzamelaars 
van deze prachtige stempels. 
Van de rond-francostempels 
zijn er eenvoudigweg niet vol
doende voorhanden, zodat 

daarin wel een verklaring kan 
worden gevonden. Voor de 
halfrond-francostempels lijkt 
'onbekend' een beetje 'onbe
mind' te maken. Mogelijk dat 
met het bovenstaande artikel 
in samenhang met de bijlage 
van de NVPH-catalogus uit
gave 1995 voor de waarderin
gen van deze stempels hier 
nu eens wat verandering in 
komt. Meer belangstelling 
maakt meestal ook meer aan
bod los. Hoewel de grootste 
kans op vondsten in de Emis
sie 1870 is gelegen - de re
denen hiervoor gaf ik eerder 
al aan - heeft tien jaar door
kijken van gebruikte verzame
lingen Nederlands-Indië mij 
allerminst de indruk gegeven 
dat dit matenaal voor het op
scheppen ligt. Integendeel: bij 

Kantoor 

PADANG 
PALEMBANG 
PAMAKASSAN 
PASSOEROEAN 
PATJITAN 
PAHIE 
PEKALONGAN 
POERWAKARTA 
POERWOREDJO 

Vroegste 
datum 
nummer 1 

25.05.65 

21.04.65 

13 06.64 

Vroegste 
hrf op 
nummer 1 

16.08.66 
01.01.67 
01 09.66 
12.08.66 
25.06.66 
02.06.66 
11.06.66 
2? 09.66 
??.11.66 

Laatste 
hrf op 
nummer 1 

01.10.68 
09.12.68 
23.01.68 
17.11.68 
17.09.68 
26.01.69 
08.02.69 
02.10.68 
1212.68 

Vroegste 
hrf op 
nummer 2 

22.05.69 
28.10.69 
22.05.69 
17.04.69 
15.10.68 
01.04.69 
20.02.69 
02.04.69 
07.02.69 

1 
Laatste 
hrf op 
nummer 2 

02.12.70 
18.05.70 
26.09.70 
18.11.70 

25,03.70 
20.06.72 
18.10.71 
15.10.71 

PONTIANAK 
PROBOLINGO 
REMBANG 
RIOUW 
SALATIGA 
SAMARANG 

SAMBAS 
SERANG 
SIBOGHA B 

SINGKAWANG 
SITOEBONDO B 
SOERABAIJA 
SOERAKARTA 
SUMANAP B 
SUMEDANG 

02.04 66 

21.10.64 

18.04.65 

23.09.65 
06.06.64 

TAGAL 07.06.64 
TELOKBETONG 
TERNATE 
TIMOR 
TJIAMIS B 
TJIANDJOER 
TJILATJAP 
TOEBAN 07.01.65 
VELDPOSTKANTOOR ATJEH B 
(nrs1,2en3) 
WELTEVREDEN B 

14.06.66 
08.06.66 
27.06.66 
13.11.66 
21.06.66 
03.08.66 

19.08.66 

30.06.66 

07.06.66 
29.06.66 

09.06.67 

15.07.66 
18.01.67 
25.07.67 
25.10.66 

30.07.66 
23.01.67 
12.07.66 

14.12.68 
30.01.69 
02.12.69 
04.02.69 
17.02.69 
??.??.70 

01.02.68 
04.08.68 

12.09.69 

19.02.69 
21.04.70 

24.08.69 

30.08.69 
28.06.70 
05 05.70 
25.12.68 

04.12.68 
20.02.68 
22.01.69 

14.05.69 
30.01,70 
27.12.68 
04.02,69 
21.04,69 
26,02.68 

13.02.70 

16.0769 
12.04.69 

30.12.68 

11.10.71 

23.04.69 

02.02.69 

sommige kantoren zijn de 
nummers 1 en 2 heel wat be
ter vertegenwoordigd dan de 
goedkope boekdrukzegels uit 
1870. Vrijwel alle afstempelin
gen kunnen in goede kwaliteit 
bijeengebracht worden. Ten
gevolge van slijtage zijn af
drukken op de Emissie 1870 
In goede kwaliteit dikwijls las
tiger te vinden dan die op de 
beide voorgaande emissies. 

Tot slot wil ik nog de volgen
de personen en instanties be
danken voor hun welwillende 
medewerking, zonder welke 
de totstandkoming van dit ar
tikel niet goed mogelijk zou 
zijn geweest: P.R. Bulterman, 
G.R. Bodily (London), E. 
Gast, R. Roelfs, H.P. Roze-
ma, R.A. Sleeuw, P. Storm 

Tabel A 

Laatste 
hr(/rf op 
em. 1870 

31.12.73 
25.06.72 
16.09 72 
02.06.73 

15,03.72 
17.02.74 
09.04.72 
24.0766 
01.05.72 
12.06.73 
20.12.73 
21.09.72 
2711.73 
28.03.73 
29.12.73 
21.06.66 

02.02.73 
24.09.73 
02.10.73 
10.10.72 
??.??.73 
09.08.73 
22.12.73 
U 
05.07.66 
28.11.73 
17.08.73 
18.02,70 
01,10.71 
21.12.73 
U 
06.04.72 
02.08.73 
31 12.72 
27.12.73 

02.04.73 
20.12.73 

12.10.70 
16.06.70 
21.09.70 
15.11.70 
15.11.70 
15.12.70 

10.08.7? 

02.06.71 
08.01.71 

18.01.70 

28.04,70 

28,11.70 
09.09.72 

02 02.70 
08.09.70 
18.03.70 

Een onderlijning van een datum binnen een kolom geeft de tot op heden gevonden uiterste datum binnen die kolom aan 
Indien van een bepaald kantoor een halfrond franco stempelafdruk is gevonden op een brief(stukje) zonder zegel(s) met 
een eerdere datum dan de vroegste halfrond franco afdruk op Indië nummer 1, dan is deze datum in de meest rechter 
kolom opgenomen 

van Leeuwen, Van Dieten 
Postzegelveilingen te Den 
Haag, De Nederlandsche 
Postzegelveiling te Amster
dam en Postzegelveiling Riet
dijk te Den Haag. 
Edwin Voerman 
Nieuwerkerk aan den IJssel 

Noten: 
' zie hiervoor het boeiende artikel 
Vergeten oud nieuws betreffende 
de puntstempels van Nederlands-
India van P. Storm van Leeuwen 
(nadere gegevens, zie literatuur
lijst) 
^ zie hiervoor De bnevenbehande-
ling te Batavia in voorbije eeuwen 
door P Storm van Leeuwen (na
dere gegevens: zie literatuurlijst) 

Geraadpleegde literatuur: 
De ontwikkeling van tiet postwe-
zen in NO.I door J H Beer van 
Dingstee, de pagina's 135 tot en 
met 137 en 155 en 156 
Poststempels Nederlands Indiè 
1864-1950 door P.R Bulterman, 
pagina 22 en 23 
Eerste Emissie van Nederlands In-
die, artikelenreeks van J.F. Cleij in 
het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie van maart 1966 tot en 
met december 1967 
Batavia - een onderzoek naar de 
aldaar voorkomende typen van cir
kelstempels gebruikt tussen 1840 
en /S77door mr F.W. Bolk, Ne
derlandsch Maandblad voor Phila
telie 1975, november/december 
Vergeten oud nieuws betreffende 
de puntstempels van Neder-
landsch-lndie door P. Storm van 
Leeuwen, artikel in De Postzak 
nummer 158 (december 1988) 
De brievenbehandeling te Batavia 
in voorbije eeuwen door P. Storm 
van Leeuwen, artikel in het orgaan 
van de vereniging Zuid-West Paci
fic; nummer 95, pagina's 16 tot en 
met 21 

Opmerking bij Tabel A: 
In de NVPH-catalogus worden op 
de plaatsen waar in Tabel A een 
'U' IS vermeld, streepjes gebruikt. 
Het gebruik van deze streepjes is 
onjuist. Tabel A geeft dus de enig 
juiste opstelling weer. 
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Stadspost: het Stiefkind 
van de filatelie (2) 
'Stadspost is post die minder kost'. Deze slogan spreekt filatelisten en verzamelaars 
waarschijnlijk minder aan dan het gewone publiek. Laatstgenoemde categorie ziet de 
stads-, streek- en regiobesteldiensten namelijk wèl zitten, anders kan de explosieve toe
name van deze diensten niet verklaard worden. In het tweede deel van zijn drieluik over 
stadspost in Nederland besteedt de heer E. Horn uit Sellingen onder meer aandacht aan 
de poststaking van 1983. Hij verzuimt daarbij niet, ook de schaduwkant van het verzamel-
gebied 'Stadspost' onder de loep te nemen. 

Sinds 1983 zijn bijna vijfhon
derd stads-, streek- en regio
besteldiensten in het leven 
geroepen. Daarvan zijn er op 
dit moment nog een kleine 
honderd actief. Op dat laatste 
aantal moet u zich overigens 
niet blind staren. PTT Post 
venwerkt dagelijks zo'n 20 mil
joen poststukken. Als we dat 
vergelijken met het aanbod 

L DRUKWERK 
,̂  voor de Stadspost 

\ mag hooguit 5 
^ \ wooriian in groet 
t J vorm »ft e«« »lires 
^ -^ jsinê»ifH, ge-
iti, %Blire«a* bevatten. 

V , IKKENINGEN en 
- GETYPT WEBK zijn 

J SEEN DRUKWERK ! 

l 

dat door de handen gaat van 
alle functionerende stadspost
diensten samen - ongeveer 
40 miljoen poststukken per 
jaar ofwel twee dagen werk 
voor PTT Post - dan is duide
lijk dat er sprake is van een 
Goliath-David verhouding. 
Het blijft daarom de strijd van 
een reus tegen (vele) Klein 
Duimpjes. Gezien het uitblij
ven van acties tegen 'brief be
zorging door stadspostdien
sten (laten we ze voor het ge
mak even zo noemen) maakt 
de PTT zich hierover ook niet 
al te druk. Uiteraard vindt de 
post deze concurrentie niet 
erg prettig. Het is daarom ex
tra vervelend dat de recente 
bloei van de stadspost in feite 
is veroorzaakt door het eigen 
PTT-personeel. De belang-

Fam. J. Gieles 
Dollardlaan 104 
1784 BO Den Helder 

1 Lokaal poststuk van Pesie's Stadspost Den Helder, verwerkt op 9 december 
1983 (nummer 25j met een bijzonder toepasselijke tekst op de zegel, zie detail 
boven 

Södspost Amstei 
T'.l 85 30 33 

- 5 .J 1383 

P O s t s t a k i 

Stadspost 
AMSTERDAI 
Tel. 85303 

NOV. 1983 

AMSTERDAM 
Tel. 853033 

2 Stakingspost van de Stadspost Amsterdam met zegels uit sene 1, 2 en 3 
(november 1983) 

rijkste oorzaak is namelijk de 
poststaking van 1983. Deze 
Nederlandse stakingsactie 
had hetzelfde effect als die 
van Engeland in 1970. Overal 
waar de samenleving 'om
hoog' zit en overal waar er 
een gat in de dienstverlening 
valt zijn er particulieren die 
dat vacuüm willen opvullen. 
Ze doen dat doorgaans on
voorbereid en ondeskundig, 
zodat het vaak uitdraait op 
chaotische toestanden. Daar
mee is meteen ook verklaard 
waarom stadspostdiensten 
vaak zo'n negatief imago 
hebben. 
Nu, ruim tien jaar later, kun
nen we constateren dat 
'stadspost' een niet meer weg 
te denken onderdeel van de 
Nederlandse dienstverlening 
en postgeschiedenis is. Aan 
het bestaan van de stadspost 
danken we bovendien de 
kortingszegels die PTT Post 
jaarlijks in december 'in de 
aanbieding' heeft. 
Ook al is stadspost dan een 
gegeven in de wereld van de 
Nederlandse postbezorging, 
de eerlijkheid gebiedt wel te 
zeggen dat de instabiliteit van 

de stadspostdiensten vaak 
groot was (en soms nog is). 

De poststaking 
van 1983 
Toen de poststaking in no
vember 1983 uitbrak, gingen 
honderden particulieren, ver
enigingen en drukwerkver
spreiders post bezorgen. 
Veelal gebeurde dat zonder 
een postale aanduiding, zoals 
een stempel of zegel, zodat 
het in die gevallen uitgesloten 
IS enig 'bewijs' van deze 
dienstverlening te vinden. 
Ten tijde van de Nederlandse 
poststaking van 1983 werkte 
de lijn Zaandam-Amsterdam-
Haarlem-Hilversum-Apel-
doom-Deventer als een geor
ganiseerde stadspostbezorg-
dienst. En ook de heer Pesie 
(al bezig sinds 1969) was met 
zijn Stadspost Den Helder ac 
tief {afbeelding 1). Een ande
re stadspostdirecteur, de heer 
Blokker, was in 1982 begon
nen met een dienstverlening 
in Haarlem en in 1983 te Am
sterdam, Hilversum en Zaan
dam; ook deze dienst bezorg
de tijdens de staking van 
1983 (als zodanig herkenba
re) post (afbeeldingen 2 en 
3). De diensten in Hilversum 
en Zaandam gebruikten geen 
datumstempel, zodat stads-
postvervoer van stukken uit 
die tijd moeilijk bewijsbaar is 

STADSPO GT 
I m p o s t Haarlem HAARLEM 
" " ^ 2 5 NOV. 3̂3 Tel. 023-311674 

P o s t s t a k i n g 

i 

post 
Stadspost Haarlem 

023-31 16 74 

1 5 NOV. H83 
3 stakingspost van de Stadspost Haarlem met zegels uit serie 1, 2 en 3 (novemb( 
1983) 



^  ^ / / ? 9 «ïo 

̂  ̂  ''■• .\' s r 

/"Ctny^ 

/ J t t ^ , ^ /Ci /1. „ „^ , Ji 

/ / T , /V^. ^ 

4 Poststuk, vervoerd met de Stadspost Zaanstad, omdat deze dienst (net als die in 
Hilversum) geen datumstempel gebruikte kan het gebruik van stukken uit de sta
kingspenode moeilijk worden aangetoond 

Troskompas met adresbandje, lokaal vervoerd in Deventer door de Regionale 
Iternatieve Postdienst RAP (november 1983) 
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4 Poststuk, vervoerd met de Stadspost Zaanstad, omdat deze dienst (net als die in 
Hilversum) geen datumstempel gebruikte kan het gebruik van stukken uit de sta
kingspenode moeilijk worden aangetoond 

Troskompas met adresbandje, lokaal vervoerd in Deventer door de Regionale 
Iternatieve Postdienst RAP (november 1983) 
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4 Poststuk, vervoerd met de Stadspost Zaanstad, omdat deze dienst (net als die in 
Hilversum) geen datumstempel gebruikte kan het gebruik van stukken uit de sta
kingspenode moeilijk worden aangetoond 

Troskompas met adresbandje, lokaal vervoerd in Deventer door de Regionale 
Iternatieve Postdienst RAP (november 1983) 

afbeelding 4). 
)ok de stadspost in Apel
loorn werkte nog steeds 
sinds 1969), zij liet onder een 
ndere naam en met een an
ere directie (afbeelding 5). 
)e heer Laninga in Deventer, 
ie in het voorjaar van 1983 
"iet een stadspostdienst start
3, vulde de hiaten zo goed 
logelijk op (afbeelding 6). 

{tadspost vanaf 
984 
ijn er over het jaar 1983 
laar heel weinig exacte ge
evens te vinden, vanaf 1984 

verbetert dat. In dat jaar ont
stond zodanige vloedgolf van 
stads, streek en regiobestel
diensten (tot op heden gere
kend ongeveer 460) die dui
zenden zegels (afbeelding 7) 
en stempels (afbeelding 8) 
gebruikten. Het aanbod is zó 
overstelpend dat er een com
plete aflevering van 'Philate
lie' nodig zou zijn om daar 
een enigszins compleet beeld 
van te schetsen  en dat is ui
teraard onmogelijk. Wie er 
belangstelling voor heeft 
moet nog even geduld heb
ben; in augustus 1996 ver
schijnt het boek Stempelover
zicht Stadspostdiensten Ne
derland 18651996. In dit on

5 Adresbandjes van het programmablad 
vember 1983 (ApeldoornOeventer) 

geveer vijfhonderd pagina's 
omvattende werk zal alles 
over de genoemde periode 
worden vastgelegd. 
Juist door de enorme aanwas 
van stadspostdiensten en hun 
Produkten is een nietgespeci
aliseerde verzamelaar nauwe
lijk in staat om een overzicht 
van het gebied 'stadspost' te 
krijgen. Het terrein is daardoor 
voor velen ontoegankelijk en 
dus ook onbeheersbaar. Dit is 
er mede de oorzaak van dat 
stadspost ondergewaardeerd 
wordt. Het is trouwens niet al
leen het onoverzichtelijke 
aanbod van stadspostmateri
aal dat een rol speelt. De on
toegankelijkheid van het ma
teriaal wordt nog eens ver
groot door het feit dat de 
werkwijze van de stadspost
diensten op een aantal essen
tiële punten sterk afwijkt van 
datgene wat bij PTT Post ge
bruikelijk is. Laten we de be
langrijkste verschillen eens op 
een rijtje zetten: 

• er is bij de stadspostdien
sten geen centraal tariefbe
leid, met als gevolg een 
warwinkel van stadspostta
rieven en zegels; 

• de stadsposten hebben 
geen centrale directie; elke 
stadsposteigenaar bouwt 
zijn eigen organisatie op, 
naar eigen inzicht en be
kwaamheden (die in veel 
gevallen niet al te groot blij
ken te zijn); 

• er is bij de stadsposten 
geen sprake van een uni
forme bestelorganisatie; zo 
kan het gebeuren dat som
mige diensten twee è drie
maal per week bezorgen, 
terwijl andere stadsposten 
dagelijks of zelfs tweemaal 
per dag hun ronde maken; 

• er is bij de stadspostdien
sten geen centraal geregeld 
zegeluitgiftebeleid en dat 
heeft voor de verzamelaars 
van stadspost desastreuze 
gevolgen; 

• de stadspostdiensten heb
ben geen bestelplicht; 
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• Stadspostdiensten hebben 
geen filatelistische dienst; 
dat dit lastig kan zijn wordt 
duidelijk bij stadspostemis
sies met kleine oplagen (de 
verzamelaar merkt dat 'la
ter' pas; 'nadruk' komt bijna 
nooit voor, dus op is op); 

• 'mammoetemissies' van 75, 
100, 250 of zelfs 300 zegels 
komen bij de stadsposten 
echter ook geregeld voor; 

• het is  in tegenstelling tot 
de uitgiften van de Neder
landse PTT  onmogelijk 
om het gebied 'Nederland
se stadspost' compleet te 
krijgen. 

• stadspostdiensten gebrui
ken eikaars zegels gere
geld op; ze worden soms 
wel, maar vaker niet meer 
afgestempeld met als ge
volg dat het heel moeilijk is 
na te gaan, wat 'waar' 
thuishoort; 

• het wijzigen van zegelwaar
den met behulp van pen, 
viltstift, typemachine, com
puter, stempels en derge
lijke komt geregeld voor 
(zie ook afbeelding 7); 

• bij stadspost komt het 'fe
nomeen' van reclameze
gels van bedrijven voor; dat 
is voor de stadspostdien
sten interessant omdat het 
drukkosten bespaart (af
beeldingengen 10). 

Zo zijn er nog meer karakte
ristieke verschillen tussen 
PTT Post en stadspost op 
een rij te zetten. Een daarvan 
is dat een stadspostverzame
laar alles zelf moet uitzoeken 
en er zelf achteraan moet 
gaan. Er kan vrijwel niets be
steld worden en abonnemen
ten zijn niet mogelijk. 
In ieder geval zal duidelijk zijn 
dat het verzamelen van 'het 
werken' van de stadspost rela
tief veel tijd en energie kost, 
en vooral ook geld. Uiteraard 
IS er een gespecialiseerde ver
eniging die zich met dit gebied 
bezighoudt. Dat is de Studie
groep Particuliere Postbezor
ging (SPP). Jammer genoeg 
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I t tO 1 0 0 ^ . , : ^ ^ 
7 In 1984 werd Nederland overspoeld door een zondvloed van nieuwe stads-, streek- en regiobesteldiensten, tiier zijn enkele 
van de zegels die daarvan tiet gevolg waren afgebeeld 

8 Niet alleen zegels, maar ook slempels van stad-, streek- en regiobesteldiensten zijn er sinds 1984 in overvloed, in 1996 ver
schijnt een boek dat ze inventariseert 

;TREEKPOST PANNEKOEK NIEUWLEUSEF 

POST DIE TOJ 100 GRAM MAAR 50 CENT KOST 

- ^ ^ o. 

SS "̂  s 

as Qs 

" "501 
Dedrij; 

NhHnvbouw & Wertwuw "501 
bedrijf 

1 WHbonl)««ii™i^"!M ^ r 

Ö • x A p i j T E J 
"I^WOONCENTRH 
i « JAN Vissc 

— 5 0 1 
sbedr'Ji 

^ ^ WoONCENTRlÄ »jANVissdkeP 

Ö 9 t tEddeS 
"Î WOONCENTRUM »JAN VisschER 

I s jnsta 

"™50l 

r°5oi 

eöfl^ bestellen? 

Ö VqoRdiJNe# 
"Î WOONCENTRUM 
fcw JAN VisscheB 

O 9 ZONWERifl^ 
"^WoONCENTRUfW 
kjnjANVisSclHEfi 

Bakkerij Heide bellei 
Telefoon 0S22S 1330 

9 Een 'fenomeen' dat (vnjwel) exclusief bij stadsposten voor
komt reclame voor bednjven, in dit geval in de periferie van 
tiet zegelmateriaal (Streekpost 't Hogeland), op deze manier 
betalen vijftien bedrijven mee aan de produktiekosten 

10 Een nog verdergaand voorbeeld van reclame Streekpost 
Pannekoek uit Nieuwleusen plaatst met alleen wervende tek
sten op de velrand, maar zelfs ook op de zegels - misscfiien 
een ideetje voor PTT Post' 

maakt de vereniging zijn naam 
niet helemaal waar: er wordt 
namelijk maar weinig gestu
deerd op dit interessante deel
gebied van de filatelie - men 
beperkt zich hoofdzakelijk tot 
het in- en verkopen van stads
postzegels. Daar is uiteraard 
geen bezwaar tegen, ware het 
niet dat juist daar een forse 
adder onder het gras schuilt. 
Ik zal dat toelichten. 

Nepzegels: een 
smet op het gebied 
Veel zogenaamde stadspost
zegels zijn dat niet omdat ze 
niet door stadspostdiensten 
zijn uitgegeven en gebruikt. 
Het gaat derhalve om 'nep'-
stadspostzegels (getande 
plakplaatjes, zo u wilt). De 
oorzaak ligt mm of meer voor 
de hand. Iedereen mag 'ze
gels' maken, als hij of zij zich 
maar houdt aan de enkele re
gels die op dit gebied gelden. 
Zo is het afbeelden van het 
portret van het staatshoofd en 
het vermelden van de lands-
naam 'Nederland' uitsluitend 
aan de concessiehouder, 
PTT Post, voorbehouden. 
De bedoelde filatelistische 
(wan)produkten worden door 
de Studiegroep Particuliere 
Postbezorging op veilingen en 
via de nieuwtjesdienst aange
boden en verkocht. Argeloze, 
respectievelijk niet-deskundige 
verzamelaars van stadspost 
zijn hiervan de dupe. De be
heerder van de nieuwtjes-
dienst van de SPP - tevens 
handelaar in stadspostzegels 
- neemt deze plakplaatjes in 
zijn prijslijsten op en brengt ze 
aan de man. De bewuste me
dewerker werd op 4 april 1990| 
veroordeeld wegens het on 
rechtmatig in omloop brengen 
van zegels en eerstedagenve-
loppen met de vermelding 
'Stadspost Apeldoorn'. In 
A.W.W. Hattinks publikatie 
Stadspost Apeldoorn 1969-
1983, alsmede een onthullen 
de blik in de post-operationele 
periode wordt een duidelijk 
beeld geschetst van de moge 
lijkheden die er zijn om geld t 
verdienen aan onwetende ver 
zamelaars. Er werd hiervoor e 
eerder gewaarschuwd; A. 
Boerma FRPS,L., oud-hoofd-
redacteurvan 'Philatelie' deec 
dat bijvoorbeeld in een inleid 
ing tot de hiervoor genoemde 
publikatie van Hattink. 
Het bestuur van de Studie
groep Particuliere Postbezor
ging is uiteraard van deze fei
ten op de hoogte. Door het 
sanctioneren van deze praktij 
ken wordt de SPP - mijns in
ziens terecht - niet geaccep
teerd door andere filatelisti
sche organisaties en dienster 
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Resumé 
Het verzamelen van stads
post IS door de massaliteit 
van het gebied, de verschei
deniieid in organisatie en der
gelijke moeilijk. Zoals gezegd: 
verzamelaars moeten niet de 
llusie hebben dat ze ooit 
compleet' zullen zijn. 
Op dit moment zijn in Neder
land tussen de tachtig en ne
gentig serieuze stadspost
diensten actief. Ze zijn onder
gebracht in een goede orga
nisatie en ze wisselen onder
ling post uit door bijna geheel 
Nederland. Interessante post
stukken zijn hiervan het ge

volg. De afbeeldingen 11 en 
12 laten enkele van de onge
veer drieduizend poststukken 
zien die in mijn collectie zijn 
ondergebracht. Dergelijke 
stukken passen vaak uitste
kend in een stad, streek, re
gio of thematische verzame
ling. 
Hoe u ook over stadspost 
denkt, het gebied is een niet 
langer te negeren onderdeel 
van de Nederlandse postge
schiedenis. Dat PTT Post in 
die geschiedenis ook een 
(ongewilde) rol speelt zullen 
we zien in de derde en laatste 
aflevering van dit artikel. 
E. Horn, Seilingen 

Li tera tuur /bronnen: 
De Nederlandse Stadspostdien
sten 18651967door E. Hom S r , 
ISBN 90 801692 1 8 
De Particuliere Postgeschiedems 
van Apeldoorn 19691983, alsme
de een onthullende blik in de post
operationele periode door A.W.W. 
Hattink, Apeldoorn, ISBN 
90 73229 01 4 
Michel SpezialKatalog der Deut
schen Privatpostmarken, Schwa
neberger Verlag München, 1990 
Tentoonstellingscatalogus 10 jaar 
Stadspost Apeldoorn door J. Dek
ker, drs A M A van der Willigen, 
N.F. Hedeman, J C A Hali en 
W.F Vriezen, 1979 
Recensie van De Particuliere 
Postgeschiedems van Apeldoorn, 
geschreven door A. Boerma, 
FRPS,L 

Een zegsman van de Studie
groep Particuliere Postbezorging 
bestrijdt dat de SPP meewerkt 
aan het ven/alsen en versprei
den van dubieus matenaal. De 
vereniging hanteert strenge nor
men  aldus deze zegsman 
die erop gencht zijn, materiaal te 
weren dat met voldoet aan de 
volgende definitie. 'Een zegeluit
gifte IS een stadspostzegel als 
deze gedrukt is in opdracht van 
en uitgebracht door een functio
nerende Stadspost of Koeriers
dienst, en gebruikt voor f ranke
nng overeenkomstig de gelden
de taneflijsten voor de verzen
ding en bezorging van poststuk
ken en postpakketten als beta
lingsbewijs voor de afzender van 
de te bewijzen diensten.' Red 

DE POSTHOORN 
ALKMAARS RIJKST GESORTEERDE 

POSTZEGELHANDEL 

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

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

FRANS ROSIER, RITSEVOORT 5, TEL. 072157157 

IVI O ~r I E R 
Levering van alle MOTIEFNIEUWTJES in abonnement. 

U weet wel... 'OP MAAT GESNEDEN'. 
zoals: 
Alle nieuwtjes van PAPIER EN DRUK 
(Drukpers, Papier, Schrift, Kranten, enz.) 

Alle onderwerpen van de NED. VER. VOOR THEMATISCHE FILATELIE 
(gewoon te veel om op te noemen) 

Alles wat GABRIËLleden verzamelen 
(Kerst, Pasen, Madonna, Kerken, Bijbel, enz.) 

BILDHEFT 21: FRA ANGELICO ƒ 8.75 (plus porto) 
BILDHEFT 22: SURINAMUS ƒ 8.75 (plus porto) 

Tijdens de FEPAPOST 94 zijn wi j op onderstaand adres te bereiken 

Postzege/handel P. NIEUWELINK 
W. Beckmanstraat 142, Postbus 349, 3760 AH Soest. Tel.: 02155-13706 
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Postzegels te koop gevraagd!! 
Ga alleen met een betrouwbaar adres in 
zee. Bovendien mag u bij ons, wanneer u 
spijt zou krijgen (bijna onmogelijk), iedere 
verkoop binnen 24 uur te 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. 

VÓÓR U VERKOOPT, BEL ONS! 
Postzegelhandel 
Q U I R I J N S A M S T E R D A M J.L. d e Troye, 
Bosb. Toussaintlaan 51, 1215 CB Hilversum, tel. 035-219470, b.g.g. 06-52880036. 

Reiskosten

vergoeding 
naar Hi lversum, 
na te lefonisch 
overleg of evt. 
bezoek bij u 
thuis. 

U kunt ons de 
gehele week 
bereiken van 
8.0022.00 uur. 

ZOJUIST VERSCHENEN: 
€ ■ Michel CEPT/UNO 1994/5 ƒ 22,-

Michel Skandinavië 
1994/5 ƒ41,50 
Michel Brieven Duitsland 
1994/5 ƒ 57,-
Michel Private HeHchen Did. 

MICHEL 
CEPT/UNO-Kataiog 1994« Bekijk het complete MICHEL progamma op 

FEPAPOST stand 117 

Q l i f H o r hrt iz-JQ O f̂̂ sWoudenbergse Zandweg 4, 3707 AN Zeist, 
Cl U I U C I l I c l U c tel 03404-24800 postbank nr 1700 

w 

FEPAPOST 1994 en ISRAEL ( ^ ) 
De vertegenwoordigers van het 

ISRAEL FILATELISTISCH AGENTSCHAP 
voor de Benelux zijn op FEPAPOST 1994 met een verkoopstand aan-
v/ezig. Hier kunt U de nieuwe postzegeluitgiften van ISI^EL aankopen, 
zoals postfris en gestempeld met tab, eerste dag enveloppen, post-
waardestukken en speciale post-stempels enz. enz. 
Ook de oudere postzegels van ISRAEL en alle andere uitgiften zijn 
overwegend aanwezig. Hiervan is een prijslijst beschikbaar. 

U vindt ons op Stand Nr. 92 en 93 J en C.M van der Burg, Postbus 842 
4200 AV Gorinchem. Tel. 01830-35594 

HOE 
KRIJGEN 

WEU 
OVER DE 
STREEP?i 

MUNT- EN POSTZEGELHANDEL 

DE RUITER 
Vraag onze gratis 

Nieuwe 
prijslijst a a n ! 

(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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ZEER BELANGRIJK NIEUWS Q 

Vrij recent zijn de eerste twee 
uitgiften verschenen. 

U kunt uw verzameling dus 
starten vanaf nummer 1. 

neem nu een abonnement op 

T H E P A L E S T I N I A N A U T H O R I T Y 

VRAAG ER NAAR BIJ UW HANJDEUAAR 
of schrijf naar: P.O.Box 184, NL - 3300 AD Dordrecht 

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

BIEDEN U AAN 
van 15 oktober t/m 15 november 

Nederland gebruikt Nederland postfris 
Cat./Nr. Cat. waarde Onze prijs Cat./Nr. Cat. waarde Onze prijs 

252-255 
278 
313-317 
550-555 
556-560 
563-567 
568-572 
578-581 
583-587 
592-595 

ƒ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

12,50 
30,00 
10,00 
85,00 

130,00 
43,00 
50,00 
45,00 
40,00 

140,00 

ƒ 
/ 
/ 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

5,50 
18,00 
5,00 

42,50 
70,00 
21,00 
25,00 
20,00 
20,00 
65,00 

513-517 
602-606 
607-611 
641-645 
649-653 
688-692 
702-706 
707-711 
715-719 
722-726 

ƒ 42,50 
ƒ 60,00 
ƒ 39,00 
ƒ 72,50 
ƒ 37,50 
ƒ 38,50 
ƒ 41,00 
ƒ 45,00 
ƒ 30,00 
ƒ 42,00 

ƒ 25,00 
ƒ 30,00 
ƒ 18,50 
ƒ 40,00 
ƒ 18,00 
ƒ 20,00 
ƒ 21,00 
ƒ 22,00 
ƒ 15,00 
ƒ 22,00 

Bestellingen per postbank is mogelijk met vermelding van serie Nr 

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

FRANS JONEN 
GRAVENSTRAAT 30 

AMSTERDAM 
TEL 020-6231319 

POSTBANK 3121427 

G KEISER & ZOON 
PASSAGE 25 
DEN HAAG 

TEL 070-3462339 
POSTBANK 4262 

EINDHOVENSE POSTZH 
VRIJSTRAAT 46A 

EINDHOVEN 
TEL 040-446987 
BANK 444241450 

LEIDSE POSTZH 
VROUWENSTEEG 3 

LEIDEN 
TEL 071-123233 

POSTBANK 4083049 

JAN RIET 
MINREBROEDERSTRAAT 4 

UTRECHT 
TEL 030-316838 

POSTBANK 371645 

W MEURS 
NIEUWSTRAAT 5 
WAGENINGEN 

TEL 08370-14318 
POSTBANK 966389 



Filatelie en computers krijgen steeds 
meer met elkaar te maken 
Op de internationale postzegeltentoonstelhng Fepapost 94 
in Den Haag zal een stand worden ingericht die in het te
ken staat van het thema 'postzegel en computer'. In dit ar
tikel vertelt ir. D.B. Bezemer uit Voorburg, voorzitter van 
de Postzegel gebruikersgroep van de Hobby Computer 
Club (HCC) wat de computer voor de filatelist kan beteke
nen. 

Een honderdvijftig jaar oude hobby kan heel goed samengaan met het moderne 
hulpmiddel dat de computer is, wie bereid is er onbevangen tegenover te staan èn 
er wat tijd in te stoppen, kan aan de PC veel plezier beleven 
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Veel postzegelverzamelaars 
zijn a-technisch of hebben 
iets tegen de computer. Als u 
tot een van beide groepen 
behoort (of misschien wel tot 
beide) vraag ik u, even uw 
vooroordelen opzij te zetten 
tot u dit artikel hebt gelezen. 
Steeds meer mensen zien de 
computer namelijk als een 
gebruiksartikel, zoals een 
stofzuiger of een schrijfmachi
ne. Desondanks gebruiken 
veel mensen de computer als 
niet veel meer dan een spel
letjesmachine. Ook blijkt het 
gebruik van DOS en Win
dows moeilijker te zijn dan de 
reclame suggereert. 
Toch is er geen speciale tech
nische kennis nodig om een 
computer goed te gebruiken, 
dat wil zeggen: als de nodige 
gebruikersvriendelijke pro
gramma's maar zijn geïnstal
leerd. Leren werken met de 
computer kost echter wel wat 
tijd. De 'hobbel' van het leren 
omgaan met de computer en 
computerprogramma's kan 
gemakkelijker genomen wor
den als de verzamelaar een 
duidelijk doel voor ogen heeft. 
Veel jongeren zien het ge
bruik van de computer als 
een leuke uitdaging en willen 
er dan ook zo veel mogelijk 
mee doen. 
Als u zich afvraagt waarom u 
bij het verzamelen van post
zegels gebruik zou moeten 

maken van een computer dan 
volgen hier enkele sugges
ties. 

Vastleggen bezit en manco's 
Een postzegelprogramma is 
in principe een programma 
voor het beheer van een ge
specialiseerde kaartenbak. In 
die bak is plaats voor de be
schrijving van de zegels en 
men kan ook aangeven welke 
zegels in de eigen verzame
ling aanwezig zijn. Enkele 
Nederlandse postzegelpro
gramma's worden in kadertje 
bij dit artikel opgesomd. 
Een CD-ROM (zie kader) met 
de afbeeldingen van de ver
schillende zegels zal niet lang 
meer op zich laten wachten. 
Dit maakt het determineren 
van de zegels en het zoeken 
naar plaatfouten en variëtei
ten veel gemakkelijker, want 
een zegel kan schermvullend 
worden afgebeeld. Details, 
zoals de gebroken lantaarn 
van de postkoets-zegel van 
1943 (NVPH-nummer422), 
zijn daardoor veel beter te 
zien. 

Themaverzamelingen met 
wetenswaardigheden 
Een thematische verzameling 
wijkt op een aantal punten af 
van een 'gewone' verzame
ling. Zo is een normale verza
meling doorgaans gebonden 
aan een bepaald land, tenwijl 

een thematische verzameling 
zegels van verschillende lan
den door elkaar zal bevatten. 
Thematische verzamelaars 
vinden het heerlijk om zoveel 
mogelijk te weten te komen 
over hun thema, en maken 
daarbij vaak gebruik van een 
bepaalde onderverdeling in 
onden/verpen, sub-onderwer
pen enzovoort. Op die manier 
kan een omvangrijke encyclo
pedie over het ondenwerp 
ontstaan, waarbij dan het fila-
telistisch materiaal als illustra
tie dient. Bepaalde details op 
de in de collectie opgenomen 
postzegels, poststukken en 
postwaardestukken kunnen 
aanleiding geven tot nader 
onderzoek. De computer kan 
uitstekend helpen om deze 
gegevens vast te leggen. 
Er zijn programma's die vol
gens het rtypertexf-principe 
werken. Dergelijke program
ma's geven in een tekst de 
kernwoorden op een speciale 
manier weer. De computerge
bruiker kan zo'n woord aan
wijzen, met een speciale 
toets selecteren of met de 
muis 'aanklikken'; in dat geval 
verschijnt een nieuw scherm 
met informatie over het on
derwerp van dat kernwoord. 
En ook op dat scherm kunnen 
weer kernwoorden worden 

De HCC Postzegel gebruikers
groep is een onderafdeling van 
de Hobby Computer Club (HCC). 
Leden van deze gebruikersgroep 
moeten lid zijn van de HCC. De 
gebruikersgroep, die ongeveer 
achtfionderd leden telt, stelt zich 
ten doel het gebruik van de com
puter bij het verzamelen van 
postzegels te stimuleren. 
De leden krijgen informatie over 
bestaande programma's, over 
beschikbare bestanden met be
schrijvingen van zegels van een 
groot aantal landen (vrijwel ge-
iieel Europa) en over conversie
tabellen tussen verschillende ca
talogi. 
Verschillende postzegelprogram
ma's kunnen deze bestanden in
lezen, waardoor de gebruiker de 
beschrijving (jaar, serie, waarde, 
kleur, enzovoort) van elke post
zegel te zien krijgt. 
Er IS een 'elektronische muur
krant' (BBS) bereikbaar op tele
foonnummer 070-3866111 voor 
bezitters van een computer met 
een modem (snelheden: 300, 
1.200, 2.400 en 14.400 baud). Dit 

aangewezen. 
Zo kan in een verhaal over 
'Schilderijen op postzegels' 
de naam Rembrandt in een 
andere kleur worden weerge
geven. Door het aanwijzen 
van dat woord verschijnt dan 
zijn levensbeschrijving op het 
scherm. Daarbij kan een lijst 
getoond worden van alle lan
den die een postzegel ter ere 
van Rembrandt hebben uitge
geven. Door weer te 'klikken' 
op de naam van een van die 
landen verschijnt de beschrij
ving van de desbetreffende 
zegel(s). 

Verzamelen en verzekeren 
Als uw postzegelbezit een
maal in de computer is vast
gelegd, is het bij de meeste 
postzegelprogramma's moge
lijk om de totale waarde van 
de verzameling te bepalen. 
Daarvoor moet dan wel de 
waarde van elke zegel (aan 
de hand van een zelf te kie
zen catalogus) bekend zijn. Bij 
sommige programma's is het 
mogelijk om voor elke zegel 
een percentage van de cata
loguswaarde op te geven. 
Veel postzegelverzamelaars 
willen eigenlijk helemaal niet 
weten hoeveel geld ze voor 
hun hobby hebben uitgege
ven of wat de dagwaarde van 

bulletin board biedt de leden al
lerlei mededelingen, maar ook 
voor met-leden is informatie voor
handen. Enkele postzegelpro
gramma's die public domain zijn, 
i<unnen via de modem in uw sys
teem worden binnengehaald (dit 
heet downloaden). 
De landelijke bijeenkomsten die ± E 
4 keer per jaar worden gehouden, | 
worden aangekondigd in de i 
HCC-agenda, in het maandblad | 
ComputerlTotaal. i 
U kunt lid worden van de gebrul- * 
kersgroep door lid te worden van | 
de overkoepelende HCC (f 68.- 1 
per jaar, inclusief het abonne
ment op ComputerlTotaal). Bij uw 
aanmelding als HCC-lid vermeldt -
u dan dat u de Postzegel gg als i 
gebruikersgroep wenst. | 
Er is een brochure waarin een ' 
aantal postzegelprogramma's | 
wordt beschreven. Deze is te ver -1 
krijgen door overschrijving van I 
f 12.50 op giro 2117076 ten n a m e | 
van de Postzegel gg te Amster
dam, onder vermelding van 'bro
chure'. 

Over de HCC Postzegel 
gebruikersgroep 
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Vlagstaart- Bultelarand 
Zanqhavlk scharrelaar 

Reuzen- Ceelkop- Afrikaanse 
Ijsvogel Baardvogel Gaper 

(c) ESP Hank 

Twee voorbeelden van albumpagina's, gecreëerd met behulp van een computer Links een bladzijde die tot stand kwam dank
zij het 'onder W/ndoivs draaiende' tekenprogramma PaintBrush, rechts een pagina die werd gemaakt door het programma 
Black Penny 

de verzameling is. Sommigen 
houden een kasboekje bij, 
met daarin de aanschaf en 
verkoop van postzegels voor 
de verzameling met datum, 
aantal, koper/verkoper en 
prijs. Andere mensen schrij
ven dat in de marge van de 
cataloguspagina's. Als er een 
nieuwe catalogus wordt ge
kocht dan moet de oude dus 
bewaard blijven, maar het 
overzicht is dan zoek. Daar
om IS het beter deze gege-
i/ens rechtstreeks in de com-
outer op te slaan en wel zo
danig dat er later mee gere-
<end kan worden; op die ma
nier is het mogelijk er statis-
ieken mee te maken. Het 
jrogramma Stamp Collector 
<an bijvoorbeeld een statis-
iek tonen van de ontwikke-
ing van de cataloguswaarde 
ân een of meer zegels in 

Jen periode van een aantal 
aren. 

êlf albumbladen maken 
/let de computer kunt u op 
ïen eenvoudige manier zelf 
ilbumbladen ontwerpen. De 
edactie van 'Philatelie' heeft 
sen wat uitvoeriger artikel 
»ver dit ondenwerp in voorbe-
eiding, maar vooruitlopend 
laarop kan het volgende wer
en verteld. 
Computerprogramma's voor 
et ontwerpen van albumbla-
en zijn vooral van belang 
oor thematische verzame-
lars; voor hun collecties zijn 
nmers geen kant en klare al
ums in de handel. Het resul-
lat, mits afgedrukt met een 
iserpnnter, doet beslist niet 

onder voor gedrukte bladen. 
Tijdens Fepapost 94 worden 
hiervan demonstraties ver
zorgd. 

Het formaat van het album 
kan echter problemen opleve
ren. Als er voor een bepaald 
album blanco bladen worden 
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geleverd, zullen die meestal 
met door de printer kunnen 
worden bedrukt. Het formaat 
zal doorgaans afwijken (gro
ter dan A4), terwijl ook het pa
pier te stevig kan zijn om prin-
terdoorvoer mogelijk te ma
ken. U zult dus in de regel 
vastzitten aan het standaard 
A4-formaat (210 bij 297 milli
meter). Als u toch iets moois 
wilt zult u de aanschaf van 
een zogenoemde plotter-
zeg maar. een computerge
stuurde tekenmachine - moe
ten oven/vegen. Er is echter 
nog weinig software die hier
mee overweg kan. 
Een lastig kanwei is de verde
ling van de zegels over het al
bumblad. De plaats waar de 
zegels moeten komen zult u 
willen aangeven met vakjes 
waarvan de grootte afhangt 
van de grootte van de zegels. 
Vragen als: 'hoe groot moe
ten die vakjes zijn?', 'hoeveel 
kunnen er naast en onder el
kaar?' en 'hoeveel wit blijft er 
dan tussen de vakjes over?' 
moeten worden beantwoord. 
Als dat allemaal is uitgere
kend is er een grid (stramien) 
nodig om de vakjes netjes op 
het albumblad te krijgen. Hier
voor is meer nodig dan een 
eenvoudig tekenprogramma 
(zie kaderstukje). 

Computers en 
programma's 
De personal computer 
De personal computer {PC) is een 
naar het ontwerp van IBM ge
bouwde machine, die werkt onder 
het DOS-bestunngsprogramma 
van de firma Microsoft. Wat hier
onder gezegd wordt, geldt alleen 
voor de PC en dus niet zonder 
meer voor andere computers zo
als de Mac, de MSX, de Amiga, 
de Atan enzovoort. 

Postzegelprogramma's 
Van de Nederlandstalige postze
gelprogramma's noemen we. 
- het door velen gebruikte pro

gramma Alles van P. Zoon 
- het programma Black Penny 

van ESP te Hank 
- het programma DPI/van 

H.Berkhoudt uit Berkel-Roden-
rijs 

Van deze programma's zijn zo
wel uitgebreide versies op naam 
als eenvoudige en goedkope ver
sies beschikbaar. Bij het laatste 
programma kan de goedkope 
versie maar een tiental zegels 
bevatten (zogenoemde demo
versie). 

Albumbladen maken 
BIJ het programma Black Penny 
kan men per zegel de maten op
geven. De opgegeven zegels 
worden dan door het programma 
netjes over de bladzijde verdeeld 
Als men het resultaat met direct 
afdrukt, maar eerst inleest m een 
tekstverwerker of een opmaak
programma (zie hierna) dan kan 
er nog tekst of knipsels aan wor
den toegevoegd 

Tekstverwerkers 
Het programma WordPerfects 
Nederlandse uitvoenng is in korte 
tijd zeer populair geworden. Beter 
voor de hier beschreven toepas
singen IS echter Microsoft Word, 
dat - zoals dat in computertaal 
heet - 'onder Ivticrosoft Windows 
draait'. Windows is een grafische 
schil die het mogelijk maakt om 
op het scherm te zien hoe het uit
eindelijke resultaat wordt, com
pleet met plaatjes en lettertypen. 

Probeerprogramma's 
Via de handel en via de HCC wordt 
vrijwel gratis zogenoemde sliare-
ware verspreid U kunt dergelijke 
software enige tijd op proef gebrui
ken, maar als u dat definitief blijft 
doen ven/vacht de maker van zo'n 
programma dat u zich tegen beta
ling als gebruiker laat registreren 

Opmaakprogramma's 
Er zijn tegenwoordig schitterende 
opmaakprogramma's - ook wel 
desktop publisfiing (dtp) program
matuur genoemd - als shareware 
te verkrijgen Zulke opmaakpro
gramma's zijn beter geschikt voor 
het aankleden van een albumblad 
met grafische tekens, symbolen, 
randen en kaders dan een tekst
verwerker Een voorbeeld van 
zo'n programma is het engelstali-
ge PPIite of het nieuwere PPintro, 
dat gratis op uw naam gezet kan 
worden. 

Multimedia 
Was men vroeger aangewezen 
op langzame en onbetrouwbare 

middelen als cassettetapes, te
genwoordig gebruikt men vrijwel 
overal diskettes van het formaat 
y/2 inch Sterk in opkomst is de 
compact disk als middel om soft
ware te verspreiden. Zo'n schijf -
een zogenoemde CD-ROf^-
moet met behulp van een CD-
speler in de computer worden af
gespeeld 
De CD's zijn voor enkele tientjes 
te koop en bevatten enorme hoe
veelheden spelletjes, program
ma's, plaatjes of muziek 

Communicatie 
Als men een modem aanschaft 
kan de computer worden verbon
den met het telefoonnet Over de 
gehele wereld kunt u dan andere 
computers opbellen Als de toe
gang tot zo'n computer openbaar 
IS spreekt men van een bulletin-
boardoi BBS Het is dan mogelijk 
om via uw eigen computer bench-
ten te lezen die in de computer 
van het BBS zijn opgeslagen. 
Ook kunt u programma's overzet
ten van het BBS naar uw eigen 
computer. Dit heet downloaden 
De kosten van downloaden zijn in 
pnncipe beperkt tot de kosten van 
een telefoongesprek (grote pro
gramma's en bestanden vragen, 
afhankelijk van de snelheid waar
mee de modem data kan verwer
ken, al gauw enkele tientallen mi
nuten). De eigenaar van het BBS 
of de maker van de software kun
nen u echter ook melden dat er 
meer betaald moet worden, of dat 
men lid moet zijn van een gebrui
kersgroep. 



758 / Philatelie oktober 1994 

Samenstellen van tentoon-
stellingskaders 
De computer kan ook worden 
gebruikt voor het maken van 
de bladen die in tentoonstel-
lingskaders worden onderge
bracht. Ik weet dat ik hiermee 
een voor sommigen gevoelig 
punt aansnijd. Veel verzame
laars vinden het namelijk heer
lijk om alle letters zelf te kalli
graferen; ze zien dat als een 
onderdeel van de hobby en 
zijn dan terecht trots op het re
sultaat. Maar de meeste men
sen zullen toch wel blij zijn met 
de mogelijkheden die de com
puter biedt, en zeker met pro
gramma's die een veelheid 
aan lettertypen (fonts) te bie
den hebben - waaronder kalli
grafische letters. 
Als u eenmaal weet hoe het 
moet, kunt u in korte tijd de 
mooiste kaderbladen maken. 
Aan de bladen voor tentoon-
stellingskaders komt vaak 
veel meer tekst te pas dan bij 
albumbladen het geval is. 
Daarom is een tekstverwer
kingsprogramma met goede 
opmaak-faciliteiten hier aan 
te bevelen (zie kaderstukje 
programma's). Tot voor enke
le jaren was men voor deze 
programma's aangewezen op 
'non-DOS computers' als de 
Mac, de Amiga of de MSX. 

De PC volgens het IBM-ont-
werp had op dit terrein een 
behoorlijke achterstand, maar 
die is inmiddels ruimschoots 
ingelopen. 
Deze programma's kunnen 
willekeurige illustraties tussen 
de tekst opnemen. Bij sommi
ge programma's kan de 
grootte van de illustraties wor
den aangepast en is het zelfs 
mogelijk om gedeelten uit 
zo'n illustratie te 'knippen', die 
te wijzigen en ze op de ge
wenste plaats te plakken. De 
tekst kan binnen zo'n illustra
tie worden geplaatst, maar hij 
kan ook tussen de illustraties 
doorlopen. Allerlei verschil
lende illustraties die aanvan
kelijk voor bijvoorbeeld de 
MSX-computer in omloop wa
ren zijn nu ook in ruime mate 
voor de PC te verkrijgen als 
zogenoemde clip art. 

Kenmerkenlijsten voor 
speciale verzamelingen 
Veel verzamelaars stellen al 
zonder veel moeite met be
hulp van algemene program
ma's een eigen catalogus, 
verzameling of lijst samen. 
Juist omdat voor gespeciali
seerde verzamelingen allerlei 
zaken moeten worden vast
gelegd die in een standaard
programma niet voorkomen. 

cuflULoriEUE IHDE:-; 11133 'PHILFIT 

11. fiUTEURS Haam au-teiir: PM" 
firtikelkop: M Ä 

UnSTE RUBRIEKEN 

LITERHTUURz-LnHDEH 

««aipBüfc: 
Jan 001-068» 7Z I 
-ph m')-^Aä 72 I 
j l r t 1-11-220 80 1 
FZEHTEB FBUTFM F-IS 

Hpr 221-29Z 72 
nel ZS^ 361 72 
Juii 365-136 22 
KIT F-SniRB n K F 

J/R 137-508 72 I Hou 627-718 72 
Sep S07-5S8 80 1 Den Pl-ï-SSe 88 
ükt 589-676 88 1 Totaal 1333 810 *:+1 

riï) Ci R F7nrs F ï r Fnmmii-f Fmf^-mmj FICIHHI 

maken verzamelaars met een 
pakket als bijvoorbeeld dBase 
eigen tabellen waarbij de vel
den geheel naar eigen be
hoefte kunnen worden uitge
breid. 

Conversietabellen 
Als u postzegels ruilt met 
mensen in het buitenland is 
het erg handig om de num
mers van de bekende catalo
gi, zoals die van de NVPH, 
Michel, Yvert en dergelijke, 
met elkaar te laten correspon
deren. Er is een aantal verza
melaars dat hiervoor spread
sheet-software (rekenblad
programma) gebruikt, zoals 
Lotus of Microsoft Excel. 
Mensen die zo'n conversieta
bel hebben gemaakt, bieden 
deze soms ter verspreiding 
aan voor algemeen gebruik. 
Onze vereniging is bezig 
deze uitwisseling van lijsten 
te kanaliseren; ze gebruikt 
daarbij een eigen nummer als 
'tussennummer'. Daardoor 
zijn andere catalogi gemakke
lijk toe te voegen. 

Ruilen per computer 
Er zijn al postzegelprogram
ma's die in staat zijn een dou-
blettenlijst (lijst van dubbele 
zegels) die op een diskette 
wordt aangeboden, te verge
lijken met uw eigen bezit. 
Elke zegel die wel op de dub-
belenlijst staat, maar niet op 
de lijst van de in uw bezit zijn
de zegels wordt dan gemeld. 
Een aangeboden mancolijst 
kan ook worden vergeleken 
met uw eigen dubbelen. 
Er IS momenteel behoefte 
aan een standaard voor deze 
manco- en dubbelenlijsten; dit 
om er voor te zorgen dat zo
veel mogelijk verschillende 
systemen deze lijsten zullen 
kunnen uitwisselen. 

Artikelenindexen 

gels of thema's gaan is het 
vaak moeilijk om te bepalen 
onder welke trefwoorden be
paalde artikelen moeten wor
den vermeld. Vaak is meer 
dan één trefwoord nodig. Dat 
kan een heel werk zijn. Een 
handmatig vervaardigde lijst 
die per trefwoord alle artike
len opsomt kan erg lang wor
den en moet met het verstrij
ken van de tijd voortdurend 
aangevuld - en dus overge
maakt - worden. 
Veel beter is het om de be
standen in elektronische vorm 
op te slaan in de computer en 
alleen afdrukken te maken 
van die onden/verpen waar
aan behoefte is. Zoeken en 
sorteren kan een computer 
heel snel. 

Het schrijven van 
fllatellstlsche artikelen 
Omdat een artikel - zoals dit 
verhaal - vaak bij stukjes en 
beetjes ontstaat, moet er veel 
geknipt en geplakt worden. 
Iedereen die in het bezit is 
van een computer zal daar
voor niet langer schrijfmachi
ne, schaar en correctielak 
gebruiken. Een goed tekst
verwerkingspakket is ideaal 
voor zo'n klus; dergelijke soft
ware heeft daarbij nog een 
aantal handige extra's, zoals 
het automatisch afbreken van 
zinnen en woorden, spellings
controle en automatische cor
rectie. 
Bij het uitwisselen van gege
vens is de elektronische vorm 
van informatie-opslag nu al 
niet meer weg te denken. De 
meeste uitgevers vragen hun 
auteurs tegenwoordig om bij
dragen, artikelen en manu
scripten op diskette aan te le
veren. Veel kleinere periodie
ken worden zelfs al helemaal 
met de computer gemaakt. 

Kaartenbakprogramma's op de PC (in dit geval het programma DataBase) kunnen 
worden gebruikt om databases op te bouwen, hier een record ('kaart') uit Philate-
lie's cumulatieve index over 1993 

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

Bij ons heeft u continu keuze uit ca. 350 partijen postzegels, 
bestaande uit verzamelingen, stokboeken, dozen, etc. 
Voordat deze partijen naar diverse veilingen gaan, stellen wij 
onze (a.s.) klanten in de gelegenheid deze kavels tegen 
inzetprijzen te kopen. Ook zichtzendingen zijn mogelijk, vraag 
vrijblijvend onze voorraadlijst of breng een bezoek aan: 
PZH W. van Vliet 
Ugchelseweg 50 Geopend do -14.00-18.00 
7339 CK Ugchelen (Apeldoorn) vrij -14,00-18.00 
tel, 055-416108 za-10,00-16.00 
(uiteraard hebben we ook los materiaal in voorraad (brieven, stock 
Engeland enz, enz.) 

Bij het maken van een lijst 1 
van artikelen die over postze- 1 

' MOTIEVE]^ 
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L E O P Ä R D I POSTZEGELVEILING 

'LEOPARDI' 
M M i i i 

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

VEILING 74 
Zaterdag 19 november 1994 
aanvang 12.00 uur, in „Ons Gebouw" Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 18 november van 14.00 - 22.00 uur en op de 
veilingdag van 8.30 uur -11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te 
bezichtigen tot 13.00 uur. 

In deze veiling veel uniek materiaal. 

Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat 
wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 

Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 

INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 75, te houden op 21 januari 1995. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van 
uw kollektie. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 
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POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

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 

TEL. 02520 24352/16510 FAX 15422 

A R U B A 
postfris 

F E P A P O S T 9 4  S T A N D 8 9 
Bezoek ons op de FEPAPOST 94 in DEN HAAG. 

Voor iedere koper een aardige filatelistische attentie. 
GRATIS onze nieuwe PRIJSLIJSTEN van 

NEDERLAND en INDONESIË. 
Let op: Tijdens de FEPAPOST 94 is onze winl(el gesloten, 

schriftelijl< of telefoniscti bestellen is natuurlijl< wél mogelijk. 

AANBIEDINGEN OOSTEUROPA 
HONGARIJE 1991 Hologramblok Staatswapen 
Michel nr 4171, zwart nummer" 1 2 5 , 

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

postfris ESTLAND 
1990 
1991 4 7 , 
1992 2 8 , 
1993 1 9 , 

LETLAND 

4 8 , 
5 1 , 
6 2 , 

LITAUEN 
1 0 , 
7 6 , 
24r
6 1 ^ 

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

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

47 
174 
104 
98 
24 
72 
89 
66 
51 
68 
95 

 ITALIË 
 MONACO 
 NW. ZEELAND 
 NOORWEGEN 
 SPANJE 
 SLOWAKEIJE 
TJECHIE 
 VATICAAN 
 YSLAND 
 ZWEDEN 
 1 idem BOEKJES 

109 
229 
105 
95 
66 
42 
35 
78 
52 

103 
139 

STERAANBIEDINGEN 
N.V.P.H.VOORDEELKRANT 

Tot 12 november a.s. kunt u nog 
profiteren van deze aanbiedingen, 
bestel dus bijtijds. Denk ook aan de 

komende feestdagen, het zijn 
voordelige en nuttige gesclienken. 

Wij verzenden alle 

STERARTIKELEN per post! 

MOTIEFPAKKETTEN . 
10.000 verschillende GEHELE WERELD \ Ä I 9 , 
1 000 verschillende DIEREN, grootformaat S9,

300 verschillende WALT DISNEY grootform 49,

WERELDNATUURFONDS 
RUSLAND TIJGERVEL 1993 

(MAANDBLAD PHILATELIE JUNI) 
Dit schaarse blokje hebben wij bijtijds 
kunnen kopen, echter toch beperkte 

voorraad, per stuk 1 3 , 5 0 

OOSTEUROPA vanaf 45% 
Deze laargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus, echter géén 
zegels uit blokken en velletjes. Wi) leveren ook ou

dere jaargangen en losse series en zegels. 
Stuur ons Uw mankolijsten! Tevens leveren wij van 
de Oosteuropese landen alle nieuw/tjes! 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

* * 
84-
99-
120-
137-
139-
134-
92-
135-
113,-
111,-

o 
66,-

78,-

91,-

105,-

90,-

109.-

65.-

108.-

95.-

92,-
70/79 1139,- 879,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

92,-

105,-

91,-

92,-

65,-

99.-

95.-

118,-

92,-

96,-

72,-

84,-

65,-

72,-

38,-

62.-
52.-
62,-
51,-
59,-

80/89 925,- 609,-
1990 
1991 
1992 
1993 

102,
232, 

8 1 , 
7 2 , 

6 2 , 
227 , 

8 1 , 
7 2 , 

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1993 
postfris 2495,— 

gestempeld 1895,— 

RUSLAND 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

* • 
88,-

83,-

111.-

88.-

99.-

71.-

149,-

149,-

129,-

90,-

o 
46,-

41,-

61.-

46.-

56,-

36,-

49,-

84,-

74,-

51,-
70/79 1025,- 525,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

141,-
74,-
71.-
81.-
95.-
64,-
63,-
69,-

109,-
98,-

98.-
49.-
46.-
46,-
55,-
38,-
38,-
45,-
60,-
58,-

80/89 849,- 519,-

1990 
1991 
1992 
1993 

100,
35 , 
9 7 , 
9 3 , 

47,
35 . 
65 . 
50.

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1993 
postfris 2 1 5 0 , 

gestempeld 1225,

POLEN 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

*♦ 
104,-

85,-

62,-

213,-

o 
52,-
38,-
33.-

179,-198,- 164,-
52,-
57,-
52,-
41,-
41,-

23,-
23,-

22,-
18,-
17,-

60/69 890,- 549,-
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

38,-

54.-

56.-

73,-

58,-

47,-

29,-

28,-

46,-

99,-

17.-

25.-

24,-

30,-

35,-

18,-

15,-

12,-

19.-

79,-

70/79 519,- 269,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

43.-

47.-

74,-

47,-

49,-

35,-

80,-

71,-

64,-

42.-

14,-

21,-

39,-

24,-

19,-

15,-

37,-

50.-

43,-

44.-

80/89 539,- 298,-
1990 
1991 
1992 
1993 

34,
44,
59,
72,

19,
26 , 
39 , 
5 2 , 

KOLLEKTIE 
1960 t/m 1993 
postfris 2095,— 

gestempeld 1 2 2 5 , 

TJECH.S10W. 
I 960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

* * 
8 9 , 

137, 
3 2 2 , 

8 2 . 
104, 

9 2 , 
2 0 0 , 
120 , 
113, 

7 4 , 

« 
2 9 , 
6 7 , 

275 , 
3 1 , 
4 8 , 
4 5 , 

120 , 
6 3 , 
6 3 , 
35 , 

60/69 1295, 759,

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

65,-
75,-
102,-
75,-
72,-

217,-
82.-
128.-
317.-
166,-

35,-
32,-
55,-
54,~ 
49.-
195.-
47.-
94,-

274,-
132,-

BESTEL PER POST! 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
Kompleet 239,-

BRANDKASTEN 
en KLUIZEN 

VRAAG DOCUMENTATIE 

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

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

posltris 
56.25 
6 . — 
11,25 
18,75 
20,75 
37,50 
26,25 
16.90 
24,50 
10,25 
6,75 
5,50 
5,10 
5,10 
5,10 
5,10 
5,10 
5,10 
6,75 
6,75 
6,75 
7,50 
7,15 
7,50 
7,50 
8,65 
10,25 
9,40 
9,— 

gestempeld 
42 
4,20 
9,50 
17,50 
17,50 
31,50 
22.75 
14.— 
21.— 
8.75 
5,95 
3,85 
3,85 
3,85 
3,85 
3,50 
3,35 
3,50 
6,30 
6,30 
6,30 
5,95 
5,95 
6,65 
6,65 
7,— 
8,40 
7,35 
7,70 

KINDERVELLETJES 
KOUEKTIE 29 STUKS 

POSTFRIS 349, GBTEMPELD / 289,

POSTZEGELMAPJES 
Komplete jaargangen 

Jaar Aantal prijs 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 1eh.j. 

9 
7 
9 
8 
9 
10 
10 
9 
9 
10 
14 
15 
10 

75,-

51,-

59,-

42,-

46,-

50,-

62,-

44,-

44,-

45,-

73,-

79,-

55,-

70/79 1275,- 950,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

2 1 1 , 
132, 
205 , 
130,
193,
149, 
285 . 
107, 
220 , 

39 , 

181 , 
102,
149,

99,
164,
124.
256,

92,
210,

32,

80/89 1625 ,  1375, 

1990 
1991 
1992 

29 , 
29 , 
3 4 , 

23,
19,
24,

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 
128 stuks ƒ 675,-

VATICAAN 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

4,-
7,-

10,-
4,-

10,-
5,-

14,-
9,-
19,-
11,-
30,-
22,-

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

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

148, 
98, 
85, 

100, 
85, 
76, 
78, 

KOLLEKTIE postfris 
1970 /1993 1 0 9 5 , -

AUTOMAATBOEKJES 
1 5 , -
22,50 
6 , -
7,50 
6,— 
5,25 

15,— 
6b 210,-
6c 65,-

65, 
1 2 , -
5,25 
7,50 

6fQ 85,— 
7a 7,50 
7b 7,50 
7bF 13,25 
8a 17,50 

17,50 
8c 67,50 
8aF 22,50 
8bF 37,50 
8cF 93,75 
9a 33,75 
9b 2 1 0 , -
9d 175,— 
9e 125,— 
9f 175,-

49,— 
9(i 15,— 
9aF 2 1 , -
9cF 77,50 

9dF 115,— 
9eF 155,— 
9fF 195,— 
9gF 5 0 , -
9hF 30,— 
10a 18,75 
lOaF 24,50 
lObF 36,— 
llaF 34,— 
l lbF 37,50 
12a 42,— 
13a 60,— 
14a 19,— 
14b 19,— 
15a 11,50 
16a 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

3,75 
3,75 
5,25 
7,50 
3,75 
3,75 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
5,25 
5,25 
5,25 
5,25 
5,25 
7,— 
7,— 

26a 5,75 
27a 5,25 

6,-
5,25 
9,40 
9,40 

31 13,25 
32 12,75 
33a 5,25 
33b 5,25 
34a 5,25 
35 14,50 
36 11,25 
37 30,-
38 13,25 

11,25 
40 11,25 
41 11,25 
42a 15,-
43a 5,25 
43b 5,25 
43c 5,25 

44b 6,-
45 11,25 
46 11,25 
47a 5,25 
47b 5,-
48 10,25 
49 9 50 

TELBLOKJES - PRUS OP AANVRAAG 

KOLLEKTE BOEKJES 
95 ST. 2875,-

KERSTBOEKJE en 
KERSTVELLETJES 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

boekje 37 
vel 1419 
vel 1439 
vel 1461 
vel 1487 
vel 1542/3 
vel 1579/0 

30,-
24,50 
30,-
20,75 
20,75 
18,75 
15,— 

KOLLEKTIE 
7 stuks 1 5 5 , — 

AUTOMAATSTROKEN 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 St. 
11s t . 

2 St. 
3 St 

49,25 
22,25 

3,25 
7.50 

KOMPLEET 82, -

ISRAEL postfris/full-tj 
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 

KOLLEKTIE 
1970/1993 

posti I 
1750 J 

KOLLEKTIE 
1960 t/m 1992 
postfris 4175,— 

gestempeld 3 2 5 0 , -

WERELDNIEUWTJESDIENST 
Wij leveren alle nieuwe uitgiften van de :i 

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 zonder zegels uit blokken port, 
dienst etc Deze kunt u extra bestellen Natuurlijk leveren wij ook losse waar

den en series tegen dezelfde lage prijzen 
V r a a g o n z e p r i j s l i j s t e n e n s p e c i a l e a a n b i e d i n g e n . 

^ UJ 
II CS 

* II 
* O 
Cat 

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

OVERZEE 

NVPH 

3 -
9 -
6 -
5 -
5 -
4 
5 
5 
7 
7 

55,

1 0 
1 0 
4 9 
1 4 
16,
13-
47-
22-
40-
39-

255,-

5 6 -
9 9 -

1 0 8 
78, 
64-
79-
70-
94-
80-

107-
99-
77-

1075,-

1350,-

Zonnebloem 
* * 
1 5 
7 
4 
4 

5 -
7 -
9 -

1 5 

79,

20-
22-
16-
14

177,

5 4 -
4 5 -
4 2 -
7 2 -

540, 
99

105
104
107
169,
84

116
128
102
99

110
110
165

1475,-

2050,-

• • 
40 
24
13 
7 -

12,-
2 2 
3 7 
4 7 
2 0 

1 2 1 

339,-

1 2 1 
8 5 
6 2 

1 4 7 
80, -

1 2 3 
171 -

6 2 -
6 6 -

1 8 2 

1089,-

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

48 , 
3 6 
5 7 

1 8 4 
1 9 8 

9 8 -
5 4 
8 5 

1 1 2 

1495,-

2895,-

EUROPA 

Yvert 
* * 
1 0 0 

8 5 
5 6 
7 5 
35, 
3 8 
2 5 
2 6 
4 1 
6 4 

525,-

5 9 
6 6 
7 1 
6 2 
65,
60-
79-
98-
78-
79-

695,-

136
258
113
128
303,
2 2 8 
1 8 8 
1 6 3 
2 0 5 
1 4 3 
1 3 9 
111 
179 

2250,-

3425,-

Yvert 
* • 
99-
90-
60-
60-
37,-

950-
32-
32-
64-
90-

1475,-

50 
3 5 -
57 
40 
59, 
9 0 -
51 
4 8 
56 
61 

530,-

89 
119 

6 2 -
99-
92-

117
65
80
77

185 
69 
88-
82 

1200, 
3150, 

Yvert 
• • 
22
11
17
18
15,
12
1 1 
16
2 1 
9 

145,-

25
20
2 1 
36
64
23
37
37
37
24

319,-

4 5 -
3 1 -
3 7 -
5 7 -
5 6 
5 6 
4 8 
5 7 
3 2 
46 
4 5 
47 
4 6 

595,-

1040,-

Yvert 
• • 
2 0 -
6 -

5 6 -
4 0 -
47,-
32
6 1 

103
16
43

419,-

73
45 
47
38 

J 5 
53
70
33
42
62

465,-

7 0 -
9 5 -
9 5 -

1 1 2 
1 0 3 

8 5 
71 

1 9 2 
1 6 2 
1 5 3 
1 1 0 
1 2 9 
1 6 5 

1515, 
2350, 

Michel 

1 4 
1 8 
1 4 
1 8 
16,
15
17
17
20
20

165,-

18 
1 8 
21 
2 3 
29,-
28-
29-
28-
30-
31 

250, -

3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
41 
4 3 
4 3 
4 4 
4 2 
4 7 
4 8 
5 0 
5 1 

550,-

950,-

U J 

Michel 
• • 
29
27 
19
17
16,
12
23
13
18
19

2 2 
24 
27
32
41,
38 
30 
37 
4 7 
2 7 

319, 
3 4 -
3 5 -
3 9 -
4 3 -
4A-
4 0 -
4 2 -
4 8 -
4 3 -
5 4 -
4 8 -
5 1 -
5 6 -

569,-

1069,-

Michel 
• • 
82
32
75
20
18,
16
24
19
20
17

316,-

23
24
31 
43

140
20 
42
35 
30
30

410,-

37 
43
4 1 
50 
40_ ̂
5 0 
5 6 
4 4 
5 2 
5 4 
4 2 
5 5 
5 6 

609,-

1319,-

II II 
■ O 
Cat 
** 
1969 
1970 
69/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
70/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
986 
1987 
1988 
989 
990 
991 
992 
993 
n/93 
'otaal 

UJ 

Yvert 
** 

269
127

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

279,-

75-
30-
3 0 -
3 3 -
5 2 -
58-
39-
5 3 -
4 8 -
45 -
70 -
8 3 -
70 -

695,-

1350,-

Yvert 

6 3 
9 2 
21 
4 5 

1 1 
1 0 
1 0 
7 

269,-

Yvert 
** 

220
85

295,-

1 3 3 
5 9 
1 6 
1 4 
1 6 
2 9 
2 5 
1 4 
1 9 
1 9 

335,-

4 3 
3 6 
6 3 
5 2 
4 9 
5 5 
4 8 
5 0 
5 3 
5 1 
5 2 
5 4 
6 5 

650,-

1259,-

Yvert 

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 

• • 
2 2 
10
12
36 
9.

O 
17
13
15
43
10.

50  20 
9  10 

20  22 
2 8  19 
43  24 

229,- 185,-

8 1 
8 4 
6 9 
5 5 
73 

51 ■ 
63
48
37
38

68
132

1 0 0 
1 0 5 

3 5 -
73 
4 6 -
58 
62 

1 1 5 5 ^ 
1 0 1 
1 1 4 
1 3 1 
140 
2 0 8 
1 8 2 
1 4 5 

"55 
5 6 -
58 
7 6 -
92 

133 
137 
129 

1575,- 970,-

2425,- 1550,-

Michel 

* • 
1 8 
9 
1 

1 3 
10. 

O 
2 2 -
9 -
1 -

1 4 
1 1 . -

38-
9-
7-

20-
26-

3 4 
1 1 

9 -
20
22 

145,- 149,-

8 3 -
3 5 -
2 9 -
2 2 -
5 9 -

7 5 
3 1 
2 4 
1 9 
4 0 

51-
70-
81-
63-
58-

659,-

32-
40-
51-
44-
35-

425,-

19-
56-
54-
52-
38-

429,-

17-
48-
35-
53-
32-

359,-

60-
63-
74-
67-
79-

585,-

55-
57-
70-
63-
66-

515,-

4 1 - 3 5 -
97 - 69 -
59 - 49 -
70 - 60 -
59 - 57 -
62-

122-
92-

149-
80

5 7 
115

147-
7 7 -

795,- 725,-

1345,- 1210,-

D D R 

Michel 
* * 
74

1 0 2 
70

147
60,
6 1 
56
56
52
78

O 
79 

138 
73 

136 
4? 
51 
46 
47 
44 
67 

725,- 695,-

5 1 
48
54
6 1 
52

41
44
37
52
49

113
110
116
107
83

T f fT 
66
79
74

108

9 1 
95
98
74
68

63
78
73

108

910,- 795,-

39
20
14
36
9

36
14
24

185,-

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

690,-

865,-

Yvert 

45
13
32 
20
19
14

139,-

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

550,-

VERENIGDE NATIES 

Yvert 

18,-

9 
11 
7 

1 1 
1 1 
2 9 
1 2 
1 4 
1 6 
2 3 

139,-

2 9 
3 0 
3 3 
4 1 
5 0 
5 4 
3 5 
3 5 
3 0 
1 7 
2 9 
1 9 
2 1 

415,-

€ 
Yvert 

45,-

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

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

370,-

Yvert 

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

RUIM u w RESTANTEN OP 
Prijs op basis van frankeerwaarde, 

(=zonder toeslag), vrijblijvende prijzen 
NEDERLAND 
BELGIË 
FRANKRIJK 
BUND 

ƒ 0,72 p gulden 
/ 3 5 0 p lOOFr 
/ 0 2 0 p Franc 
/ 0 8 f l p Mark 

ENGELAND 
VER STATEN 
ARUBA 
ZWITSERL 

ƒ 1 90 p £ 
/ 1 1 0 p $ 
/OeOpgld 
ƒ O 85 p Franc 

7 -
27-

PRIJS ANDERE LAmm OP AANVR/WG TIP: U KUNT HIERMEE 
NATUURLIJK OOK UW BESTELLING BETALEN! 

CREDITCARDS 
Geef bij besteiiing uw nummer en datum op 

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

345,-

NIEUW 
KOMPLETE 
JAARGANGEN 
1980 9 9 8 -
1981 4 2 5 -

VOLKSREPUBLIEK C H I N A " 
1982 2 6 5 -
1983 2 8 5 -
1984 2 1 5 -
1985 80,-

1986 61 -
1987 8 0 -
1988 1 1 8 -
1989 7 5 -

1990 1 3 6 -
1991 4 5 -
1992 3 5 -
1993 2 6 -

K O L L E K T I E C H I N A 1980 t /m 1993 2795 

VERENIGD 
EUROPA 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 
ZONNEBLOEM-MICHEL-EUROCAT. 

Jaar 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
56/60 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
61/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
81/90 
1991 
1992 
1993 
56/93 

CEPT 
• • 
629 
155 
17 
18 

302 
1090 

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 

O 
95 
78 
12 
10 

212 
395, 

MEELOPERS 
* * 

69 
10 
55 
13 

435, 

220 
58 
87 
92 
75 
99 
91 
71 
66 

890, 
95 
134 
185 
155 
183 
183 
177 
192 
221 
165 

1650, 

5450 

189 
289 
269 

4025 

m: 
6 
10 
14 
16 
6 
15 
35 
15 
49 
85 

245, 
13 
23 
40 
13 

103 
29 
54 
34 
53 
40 

395.-
39 
44 
94 
38 
82 
96 
83 
129 
95 

765-
317 
160 
179, 

O 
36 

10 
51 
10 

104,-

179, 

290. 

610 

2150 

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 GRIEKENUND 
74/76 TURKIJE 
77/80 TURKIJE 
81 BUNDESPOST 
82/84 LUXEMBURG 
85/86 VATICAAN 

225-
50-
2 5 -

450-
165 

89-
139-

1350-
149-
49-

650-
350-
225-

18 
165 
45-
9 -

1 6 -
275-
39-
65 
15-
79 

~ö~ 
49-
49-
19 

395-
135-
79-
55-

1350-
1 9 -
39 
1 2 -

195 
29-
9 -

115-
3 -
9 -
9 -

19 
39-
55-
2 -

39-

AANBIEDING 
Nr 1/86 kompleet 

VOORLOPERS 
4375 - 2595 -

BESTELLEN PER POST: 

LEVERING. 

HOLLANDS GLORIE 
Hoogewerf straat 18 
2181 EJ HILLEGOM 

TELEFOON 02520-24352 
of 02520-16510 

FAX 02520-15422 

REUZENINSTEEKBOEKFN 
Bekend merk / 64 bladzijden 

BIJ grotere aantallen lagere prijzeni 
Prijs per stuk lx 5/9x 10/24x -i-25x 
Witte bladz 29,50 28,- 27,- 26,-
Zwarte bladz 39,50 38 - 37,- 36,-

NEDERLAND geen portokosten, echter bestellingen minder dan 
ƒ 60 - een kleine kostenbijdrage van ƒ 5 50 per zending 
Bestellingen Albums, catalogi insteekboeken etc porto extra 
BUITENLAND portokosten extra, bankkosten ƒ 6 50 per zending 

VERZEKERING- per zending slechts ƒ O 75 U loopt hierdoor geen enkel nsico 
BETALING: met acceptgiro binnen 8 dagen of indien gewenst automatische 

incasso s v p bij bestelling bank- of gironummer opgeven 
VOORUITBETALING- Bij vooruitbetaling altijd 2% korting, bij de bestelling 

girobetaalkaart of Eurocheque insluiten of het bedrag overmaken 
op bankrekening 68 31 12 619 of Postbank 42 08 936 

CREDITCARDS. bij bestelling s v p vermelden uw kaartnummer, de vervaldatum 
en uw handtekening | ^ ^ ^ . ^ ^ ^ — ^ — . i — ^ — i ^ ^ . ^ - » — i 

I VRIJBLIJVENDE AANBIEDING 
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Postzegels voor Georges Simenon, 
geestelijk vader van Maigret 
Op 15 oktober jl. verschenen in drie landen postzegels ter 
ere van Georges Simenon, de scliepper van de wereldbe
roemde romanfiguur Jules Maigret. Raoul Vanderstockt 
uit Gent schetst in de nu volgende bijdrage in vogelvlucht 
het leven van de Luikse schrijver Simenon, die vijf jaar ge
leden in het Zwitserse Lausanne overleed. 

Drie landen - België, Zwitser
land en Frankrijk - wijdden op 
15 oktober jl. een postzegel 
aan Georges Simenon. Op 
de gemeenschappelijke uitgif
te van deze drie postdiensten 
is Simenons portret getekend 
door de Belgische postzegel
ontwerper Désiré Roegiest. 
Op de achtergrond van de 
Zwitserse postzegel is het 
kasteel van Echandens afge
beeld (gravure van Pierre 
Schopf er), op de Franse post
zegel het hoofdkwartier van 
de Parijse gerechtelijke politie 
aan de Quai des Orfèvres 
(gravure van Claude Andreot
to) en op de Belgische post
zegel tenslotte zien we de 
Pont des Arches in Luik (gra
vure van Paul Huybrechts), in 
de omgeving waarvan de ro
mancier werd geboren en die 
meteen ook de titel was van 
zijn eerste roman. 

Beeldje in 
Groningen 
Simenon werd geboren in 
Luik op 21 februari 1903. 
Aanvankelijk was hij journalist 
bij La Gazette de Liège, maar 
kort na zijn huwelijk op twin
tigjarige leeftijd met Régine 
Renchon (Tigy) verhuist hij 

naar Parijs. Er verschijnen 
van hem artikelen in de Fran
se pers en hij kan dankzij de 
steun van de Franse schrijf
ster Colette ook enkele ro
mans gepubliceerd krijgen, 
waarvan verscheidene onder 
een schuilnaam. 
In Fécamps laat hij een zeil
schip bouwen. Daarmee 
vaart hij langs de Noorse fjor
den tot helemaal voorbij de 
Noordkaap. In september 
1929 arriveert zijn schip de 
Ostrogoth in Delfzijl, waar 
Georges Simenon het boek 
Pietr-le-Letton schreef. In 
deze roman, die in 1931 werd 
uitgegeven, maakt de Parijse 
commissaris Jules Maigret 
zijn intrede in de wereldlitera
tuur. Overigens werd op 3 
september 1966 in Nederiand 
een beeldje van de legendari
sche commissaris van de Pa
rijse gerechtelijke politie ont
huld; het staat in een park 
langs de oevers van het 
Damsterdiep in het verre - al
thans voor Jules Maigret -
Groningen. Het standbeeld is 
het werk van de Nederiandse 
kunstenaar Pieter d'Hont; het 
werd aan Simenon aangebo
den door uitgeverij Bruna, die 
in de serie Zwarte Beertjes 
het volledige 'Maigret-oeuvre' 
in het Nederiands publiceer
de. 

Deze drie gelijktijdig versctienen postzegels bewijzen eer aan de sctirijver van de 
Maigret-romans. de Belg Georges Simenon 

Zegetoclitdoor 
Europa 
Onmiddellijk voor en tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
woonde Simenon in de Ven
dee in Frankrijk. In 1939 werd 
Mare, zijn eerste zoon, gebo
ren. Na de vijandelijkheden 
vertrok hij naar Amerika waar 
hij - na een kortstondig ver
blijf in Canada - achtereen
volgens in de Amerikaanse 
staten Florida, Arizona en Ca-
lifornië woonde. Daar produ
ceerde en publiceerde hij et
telijke romans. In Canada 
leerde hij zijn tweede vrouw 
kennen, die hij huwde in 1950 
en die hem een zoon Jean en 
een dochter Marie-Jo schonk. 
Twee jaar later maakte Sime
non een op een zegetocht ge
lijkende rondreis door Europa 
en in 1955 vestigde hij zich 
definitief in een kasteel te En-
chandens, in de omgeving 
van Lausanne (Zwitseriand). 
In 1972 schreef Georges Si
menon zijn laatste roman, hij 
spitste zich vanaf dat moment 
toe op het dicteren en uitge
ven van zijn memoires. Die 
werkzaamheden worden 
evenwel in 1978 tragisch af
gebroken door de zelfmoord 
van zijn dochter Marie-Jo. In 
1981 verschijnt zijn laatste 
werk. Mémoires intimes, dat 
een synthese is van vele van 
zijn gedragingen gedurende 
zijn rijk gevulde, maar gulzige 
leven. Hij stiert in Lausanne 
op 4 september 1989. 

Speciale 
Simenondag 
Van Georges Simenon zijn 
ongeveer duizend verhalen 
bekend, waarvan ruim vijfen
zeventig Maigrets. Van de ro
mans met in de hoofdrol de 
Parijse commissaris werden 
twaalf bioscoopfilms en een 
niet meer te overzien aantal 
film- en videoprodukties voor 
televisie gemaakt. Niet min
der dan twaalf acteurs heb
ben de rol van commissais 
Maigret vertolkt. In Nederland 
was Jan Teulings de bekend
ste 'Maigret'. 
De romans van Simenon zijn 
vertaald in 87 talen; daarmee 
komt hij op de vierde plaats 
op de lijst van de meest ver-

óvmeoBio, 
[LA BOULE 

NOIRE 

Simenon tieeft behalve zijn Maigret-
oeuvre ook een groot aantal andere ro
mans en non-fictie werken nagelaten, 
dit IS het omslag van La Boute Noire, 
een roman die de auteur in de Verenig
de Staten schreef 

taalde Franstalige auteurs in 
de wereld. 
19 oktober 1994 is uitgeroe
pen tot Simenondag en dat 
betekent dat de bijzondere af
stempelingen die op de uitgif-
tedag in Frankrijk, België en 
Zwitseriand werden gebruikt 
gezelschap krijgen van nog 
eens twee stempels. Het ene 
stempel wordt op 19 oktober 
gebruikt door de Belgische 
Post, die met een stand op de 
eerste Europese Filatelisti-
sche Salon in Parijs aanwezig 
is, het andere is in gebruik tij
dens de internationale post
zegeltentoonstelling Fepa-
post 94 in Den Haag. 
Raoul G.G. Vanderstockt 
AIJP 
Gent (België) 

het kost u maar 

een tientje 
om als abonnee van 

te adverteren in onze 
vaste rubriek 

kleine 
annonces 
zie de wikkel om dit blad 
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OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 te Enschede 
Tel. 053-33.55.00 (privé 053-32.13.17). Fax 053-34.10.94 

VEILING 130 
vindt plaats vrijdag/zaterdag 4/5 november in de bovenzalen van congrescentrum/schouw
burg ORPHEUS te Apeldoorn (voor verdere gegevens zie onze veilingcatalogus). 

* Ie ZITTING: BUITENLAND met betere zegels en series van vrijwel alle Europese landen. 
ALBANIË luchtpost 1/7 in ONGETANDE paren ongestempeld (oplage 50 stuks!) 
DUITSLAND, uitgebreid aanbod w.o. Staten, Bund (o.a. 20 Pf. Marienkirche met 
plaatfout 'Sprung im Fresco' op kaart naar Nederland. 
WEST AUSTRALIË 2d Zwaan kleurfoutdruk PAARS i.p.v. geel (S.G. 55b) 
AUSTRALIË grote TENTOONSTELLINGSCOLLECTIE met alle £1 en £2 
KANGAROOS gestempeld incl. uitgebreid PORT, DIENST en NORTH WEST 
PACIFIC. 

* 2e ZITTING: NEDERLAND postgeschiedenis met stempels en brieven. 
Uitgebreid aanbod van zeldzame frankeringen w.o. enkelfrankeringen: nr. 11 (2x w.v. 
1 naar Noorwegen), 12, 461 Braille-tarief enz., meervoudige frankeringen w.o. rand-
paar nr. 3 op brief naar Noorwegen, tarieven: portvrije waardebrief met nrs. 37 en 
45B, aangetekende en expresse brieven, pakketkaarten, postbuskaartjes enz. 
Afdeling PORT, brief uit Suriname 1900 met ƒ 6,- aan PORTFRANKERING. 

* 3e ZITTING: O.G. van Nederland met brieven en zegels, w.o. Ned. Indië paar 6Fb en 6Gb 
(SLECHTS 2 PAREN BEKEND), recht toe recht aan Nederiand met gest., ongest. en 
postfrisse zegels en series en o.a. kompleet vel (500 stuks) R-strookjes zwart op oranje 
doorstoken (II-c). 
Tevens FOUTDRUK 2 cent blauw ROLZEGEL (461) op kaart uit 1951 en VRIJWEL 
GEHEEL ONGETAND (als zodanig tot op heden onbekende foutdruk!). 

* 4e ZITTING: Zaterdagmiddag, collecties, restanten, insteekboeken, dozen enz. 
Groot aanbod met 'voor een ieder wat'. 
In opdracht van belastingdienst Almelo komt een handelsvoorraad in veiling volgens de 
voorwaarden van de belastingdienst. DEZE KAVELS WORDEN ZONDER INZET-
PRIJZEN AAN DE MEEST BIEDENDE VERKOCHT TEGEN CONTANTE BETA
LING, ZONDER OPGELD VOOR DE KOPER (of eurocheques en girobetaalkaarten). 

INTERESSE? Op aanvraag zenden wij u een catalogus van deze zeer interessante veiling 
toe. (telefoontje, briefkaart of fax is voldoende). Verzending catalogi 13/14 oktober. 

ALLE LOSSE KAVELS UIT DEZE VEILING ZIJN IN ONZE STAND (NR. 4) OP DE 
FEPA-TENTOONSTELLING IN DEN HAAG VAN 17/23 OKTOBER TE BEZICHTIGEN. 
Komt u eens persoonlijk met ons kennis maken! 
Ook bestaat de mogelijkheid in te zenden voor onze volgende veiling op 12/13 januari. 

DE O.P.V. REEDS 24 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND!! 
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De koers 
van Coeits 

Samenstelling: 
Gerrie Coerts 
Loopplank 6 
9732 EA Groningen 
Telefoon 050-426692 
Telefax 050-426650 

Prijzen kleinrondstempels sensationeel gestegen: 
opbrengsten soms boven de 1000 procent 
Deze en volgende maand duikt onze redakteur Gerrie 
Coerts in de prijzen van de in Nederland steeds populair
der wordende kleindrondstempels. Hij geeft de hoofdlij
nen aan van het onderzoek dat hij instelde naar de prijzen 
van kleinrondstempels van hulp- en hoofdpostkantoren. 
Volgende maand krijgt u onder meer een vergelijking per 
provincie, de prijzen van kleinrondstempels op zegels op 
papier en een analyse van de prijzen van trein- en bijkan
toren ten opzichte van de hulp- en hoofdpostkantoren. 

Alle gegevens van het onder
zoek naar de prijsnoteringen 
van Nederlandse kleinrond
stempels, met vele honderden 
prijsvergelijkingen, staan in een 
uitgebreid onderzoeksverslag. 
Dit verslag kunt u bestellen door 
een bedrag van f 12.80 over te 
maken op rekeningnummer 
48.98.91.055 van de ABN/Am-
robank (gironummer van de 
bank: 803935) ten name van 
Gerrie Coerts Filatelie in Gro
ningen. U krijgt het overzicht 
dan franco thuisgestuurd. 

De prijzen van kleinrondstem
pels rijzen de pan uit. De in 
1991 eenmalig in de NVPH-
catalogus gepubliceerde no
teringen worden tijdens veilin
gen meestal verpletterd. 
Soms betalen verzamelaars 
meer dan duizend procent 
van de NVPH-notering! 
Een en ander blijkt uit een on
derzoek naar de veilingop
brengsten van de afgelopen 
twaalf maanden bij een aantal 
Nederlandse postzegelveilin
gen. Het gaat om de veiling-
esültaten van de Nederland-
sche Postzegelveiling, Wig-
gers de Vries, Van Dieten, 
Rietdijk en La Gasse. Vele 
londerden stempelopbreng-
ten zijn daarbij in kaart ge-
)racht en met elkaar vergele
ken. 
Een goede indruk van de bij-
ia sensationele prijsontwik
keling geven de opbrengsten 
fan de (onder meer in klein-
ondstempels gespecialieer-
le) veiling La Gasse, die op 3 
ïeptember in Gouda is ge-
louden. De opbrengsten van 
ïtempels van hoofdpostkan-
oren op losse zegels (71 ka-
'els) liggen gemiddeld op 363 
)rocent van de NVPH-note-
ing. Die van de hulppostkan-
oren (107 kavels) liggen op 
70 procent van de NVPH-

catalogusprijs. Ondanks deze 
cijfers waarschuwt veilingei
genaar Peter La Gasse dat 
niet ieder kleinrondstempel 
verkocht zal kunnen worden 
voor twee- tot driemaal de 
laatst bekende catalogusprijs. 
De totstandkoming van de 
prijs voor een kleinrondstem
pel is nu eenmaal ingewikkel
der dan bijvoorbeeld die van 
een postfrisse postzegelserie 
'Kerken in oorlogstijd'. 

Van 56 tot 1865 procent 
De prijzen van de stempels 
van La Gasse's september-
veiling lopen uiteen van de 
laagste (56% voor een mooie 
Appingedam) tot de hoogste 
met 1865% voor een niet 
eens perfecte lerseke. Be
langrijke factoren zijn de 
schaarste van een stempel, 
de kwaliteit van de stempelaf
druk, de provincie of streek, 
het stempelgedrag van de 
PTT-beambte(n) en toeval. 
Sommige stempels van 
slechte kwaliteit brengen bij
voorbeeld toch een hoge prijs 
op. La Gasse noemt het 
plaatsje Sluiskil\r\ Zeeland: 'Ik 
weet sinds kort dat de PTT 
voorschreef dat een bepaald 
deel van het kleinrondstempel 
op het poststuk moest wor
den gezet. Blijkbaar heeft de 
postbode van Sluiskil zich erg 
goed aan die regels gehou
den, want er zijn eigenlijk 
geen mooie stempels van die 
plaats.' Dat bleek ook tijdens 
La Gasse's veiling van 3 sep
tember: een niet volledig, 
pvff 

schuin geplaast stempel 
bracht toch nog 167 procent 
van de cataloguswaarde op. 
Peter La Gasse: 'Van een an
dere plaats dan Sluiskil zou 
zo'n stempel onverkoopbaar 
zijn'. 
De bewuste PTT-regel houdt 
in feite in dat een uitstekend 
gecentreerd stempel eigenlijk 
maakwerk is. La Gasse 
noemt daarvan als voorbeeld 
het plaatsje Sexbierum. 'Daar 
zijn eigenlijk alleen goed lees
bare stempels van. En is er 
eens eentje die minder mooi 
is, dan is dat stempel meteen 
onverkoopbaar'. 

'Duizenders' 
Toch brengen mooi gecen
treerde, volledige, goed lees
bare en niet vlekkerige klein
rondstempels over het alge
meen de hoogste prijzen op. 
Het gaat dan om de stempels 
die in de NVPH-catalogus 
van 1991 het predikaat '100' 
of '150' procent meekrijgen. 
In die 'eredivisie' gaan de 
stempels geregeld weg voor 
meer dan duizend procent 
van de NVPH-cataloguswaar-
de. Enkele voorbeelden van 
drie september: 

Buitenpost 1016% 
Huisen 1328% 
Ter Neuzen 1107% 
Valkenswaard 1167% 
Weesp 1016%. 

Overigens worden deze uit
schieters ('duizenders') bijna 
alleen gehaald bij de klein
rondstempels van hoofdpost
kantoren. 

Veel verzamelaars 
Volgens La Gasse is de be
trouwbaarheid van de catalo
gusnoteringen vooral zoek bij 
de min of meer goedkopere 
stempels tot een paar tien
tjes, en vooral bij die hoofd

postkantoren die nog niet 
eens voor een tientje in de 
catalogus staan. 'De mensen 
letten helemaal niet zo erg op 
die catalogusprijs als ze een 
bepaald stempeltje willen 
hebben. Ze betalen graag 
een paar tientjes voor een 
mooi stempel', aldus de vei
linghouder. 
Dat gedrag staat in schril con
trast met enkele jaren gele
den toen La Gasse nog geen 
veiling had, maar wel in klein
rondstempels handelde. 
'Toen schaamde je gewoon 
als je meer dan 100 procent 
van de cataloguswaarde durf
de te rekenen,' zegt hij. 'Dat 
kreeg je er trouwens ook niet 
voor. Maar tegenwoordig 
merk je op de veiling dat de 
cataloguswaarde bij heel veel 
stempels geen enkele rol 
meer speelt'. 

Paar duizend verzamelaars 
La Gasse denkt dat er in Ne
derland duizend tot tweedui
zend mensen zijn die klein
rondstempels verzamelen. Hij 
leidt dat onder meer af van 
het aantal catalogi dat hij naar 
geïnteresseerden van klein
rondstempels verstuurt. De 
grootste groep verzamelaars 
is volgens de veilinghouder 
die van de mensen die van 
elk plaatsje in Nederland een 
kleinrondstempel willen heb
ben. Verder zijn er verzame
laars die van hun woon- of 
geboorteplaats de stempels 
op alle mogelijke zegels spa
ren. 
Volgens voorzitter H. van der 
Eynde van de cataloguscom
missie van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegel
handelaren zal er in de 
NVPH-catalogus van volgend 
jaar of die van het jaar daarna 
een nieuwe prijsnotering ko
men van kleinrondstempels. 
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Michel laat kansen liggen met 
postwaardestukkencatalogus 

Schatzoeken tijdens taxatiedagen 
Nederlandsche Postzegelveiling 

Te duur, te beperkt en met 
veel verkeerde prijzen. Dat is 
in grote lijnen de kritiek die 
verzamelaars en handelaren 
hebben op de nieuwe Michel 
postwaardestukkencatalogus 
Oost-Europa. Zelfs na een 
produktietijd van achttien jaar 
(de laatste editie van de cata
logus verscheen in 1978) is 
de redactie er niet in ge
slaagd een catalogus af te le
veren zoals de postzegelver
zamelaar die van het Mün
chens uitgevershuis gewend 
IS. 
Ten eerste werpt de prijs 
waarvoor de catalogus wordt 
verkocht een hoge barrière 
op. Honderdtwintig gulden is 
wel heel veel geld voor een 
naslagwerk dat bij lange na 
niet volledig is. Omgerekend 
komt die prijs neer op twee 
dubbeltjes per cataloguspagi
na. Voor wie van dit soort ver
gelijkingen houdt: de prijs per 
pagina van de nieuwe catalo
gus West-Europa van Michel 
bedraagt tweeéneenhalve 
cent. 
De hoge prijs van de catalo
gus is uiteraard wel verklaar
baar: die heeft te maken met 
de betrekkelijk geringe oplage 
van het boekwerkje. Dat 
neemt echter niet weg dat het 
verschil in prijs met de andere 
Michel-catalogi toch uitzon
derlijk groot is. 
Een ander bezwaar is dat de 
catalogus bij lange na niet 
compleet is. Michel heeft in 
feite een grote kans laten lig
gen; de catalogus is in zijn 
huidige vorm beslist met inte
ressant voor de zo sterke 
groeiende groep van themati
sche verzamelaars. Meestal 
worden alleen de hoofdtypen 
van de enveloppen vermeld, 
waarbij de nadruk ligt op de 

ingedrukte zegelwaarden en 
de postale aanduidingen; bij 
de Sovjetunie is dat bijvoor
beeld het geval. Met kleine 
lettertjes wordt dan nog ver
meld dat er nog vele andere 
soortgelijke postwaardestuk-
ken zijn, met verschillende 
teksten en afbeeldingen. Juist 
om die informatie is het de 
thematische verzamelaar te 
doen. 
Verder kloppen veel prijzen 
niet. Bij menig postwaarde-
stuk wordt nauwelijks of geen 
verschil gemaakt tussen 'ge
bruikt' en 'ongebruikt'; verza
melaars en handelaren doen 
dat veelal wèl. De Duitse han
delaar Christoph Gärtner 
heeft in het blad Deutsche 
Briefmarken-Revue al de vol
gende 'tip van de maand' ge
lanceerd: 'koop postwaarde-
stukken van vóór 1960 voor 
de prijzen zoals die in de 
nieuwe catalogus staan en u 
doet een goede koop'. Overi
gens geldt dat advies niet 
voor alle in de catalogus ver
melde postwaardestukken; 
veel noteringen zijn namelijk 
juist weer erg hoog uitgeval
len. Het komt daarmee dus 
weer op de kennis van de 
verzamelaar aan - ook niet 
zo gek overigens. 

Michel Ganzsachen-Katalog Europa 
Ost 1994/95, 566 pagina's, geill (z/w), 
formaat 15x20 cm Uitgegeven door 
Schwaneberger Verlag GmbH Mün
chen Verkrijgbaar bij de erkende post-
zegelhandel Prijs f120-

C HoweeUoe-At-/ 

C l «HüapH 1961 r ueHa 
KoiiBcpra c Mapkoii 5 Kon. 

Kyda 

KoMy 

Aapec omrtpaeiimejiH 

Soms is het raak tijdens een 
van de 'inloopdagen' die de 
medewerkers van de Neder
landsche Postzegelveiling in 
Amsterdam voor het taxeren 
van postzegels houden. In 
een wat voddig uitziend om
slag met daarop de tekst 
Supplement vrije codewoor
den komt veilinghouder Bas 
Bulterman eind augustus in
eens een schat aan kostbare 
postzegels van Nederland en 
de voormalige koloniën te
gen. 'Die zullen zeker tien mil
le opbrengen,' zegt hij tegen 
het tweetal dat het album 
komt laten taxeren. De men
sen reageren nauwelijks. Bul
terman had een zekere blijd
schap verwacht bij de twee, 
die van tevoren hadden aan
gegeven geen idee van de 
waarde van de meegenomen 
postzegels te hebben. Want 
meestal is het andersom. 
'Mensen rekenen zich rijk met 
het idee dat ze wel 95 procent 
van de cataloguswaarde zul
len krijgen,' zegt hij. Veelal 
blijkt het veel minder te zijn. 
Maar dit zo onooglijke album, 
dat ook nog eens uit elkaar 
valt, bevat veel topstukken. 
Het begint al bij de eerste 
emissie. Er zitten leuke stuk
ken in met aardige stempels, 
zoals Edam en Boxmeer. Pi
kant zijn de prijzen onder de 
zegels; ze zijn met potlood 
genoteerd. Slechts een enkel 
exemplaar is voor meer dan 
een gulden aangekocht, daar 
op die eerste bladzijde. Klas

siek Nederland blijkt heel 
goed aanwezig te zijn; de 
meeste zegels zitten er in, 
ook die van tien gulden. Ver
der vele bijzondere tandingen 
en ook de keerdrukparen van 
Wilhelmina uit 1924. Ook een 
groot aantal kostbare zegels 
van Nederlands-Indië, waar
onder dure opdrukken van de 
Japanse bezetting. 
Het enige nadeel van het al
bum IS dat veel zegels wat 
roestig zijn. Het album is vol
gens Bulterman jarenlang ge
sloten geweest. Daardoor zijn 
de zegels door de inwerking 
van vocht wat bruin gewor
den. Hij hoopt dat de huidige 
verzamelaars hun erfgena
men in ieder geval goed in
strueren hoe een postzegelal
bum bewaard moet worden; 
bijvoorbeeld door het zo nu 
en dan te luchten. 
Overigens denkt Bulterman 
dat de postzegelhandel er 
schuld aan heeft dat er nog 
altijd mensen zijn die een ge
ërfde verzameling niet snel 
zullen verkopen, ook wanneer 
ze er emotioneel gezien niet 
meer aan hangen. Bulterman 
('men is voor de postzegel-
handel heel bang') meent dat 
die vrees gebaseerd is op 
verhalen dat de handel veel 
te lage prijzen betaalt aan on
wetende postzegelbezitters. 
Volgens Bulterman is dat 
deels terecht. 'Er zijn goede, 
maar ook slechte handelaren, 
zoals in elke bedrijfstak'. 

i 

De M/cAieZ-postwaardestukkencatalogus gaat uit van tioofdtypen Met name de 
stukken die voor ttiematisctie verzamelaars interessant zijn - zoals deze envelop 
van de Sovjetunie uit 1961 - worden met afgebeeld 

Vereniging krijgt 
filatelieloket 
De Philatelisten Vereniging 
Delfzijl heeft het beheer ge
kregen over het plaatselijke fi
latelistenloket. Een affiche at
tendeert de bezoekers van 
het postkantoor in Delfzijl op 
het bestaan van het loket, dat 
elke derde zaterdag van de 
maand geopend is. De filate
listenvereniging levert de 
menskracht voor het loket en 
koopt de te verhandelen ze
gels in eerste instantie van de 
PTT; als de PTT ze niet meer 
heeft verkoopt men eigen ma
teriaal. 
Ovengens is het de bedoeling 
dat ook een van de leden van 
de Delfzijlster vereniging met 
een eigen handeltje achter 
het loket gaat staan. Het des
betreffende lid blijkt van zijn 
bestuur het 'alleenrecht' op 
de verkoop van materiaal te 

hebben gekregen. 
De postkantoorhouder in 
Delfzijl liep meteen warm 
voor het idee. Hij kreeg van 
zijn baas officieel 'nee' te ho
ren en officieus 'ja', hetgeen 
in de praktijk betekende 'dat 
hij het maar eens moest pro
beren'. 
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Nieuwe Michel-West: grote 
verschillen met Nederland 
Eigenlijk is de nieuwe Michel-
catalogus West-Europa extra 
interessant geworden, nu de 
NVPH voor veel uitgiften van 
vóór de Tweede Wereldoor
log prijsonderscheid maakt 
tussen postfrisse zegels en 
ongebruikte zegels met plak-
ker(resten). De Michel-catalo-
gus deed dat al langer. Uit 
een prijsvergelijking blijkt ech
ter dat de beide catalogi sterk 

'Plakker vs Postfris' in de 
iVlictiel-catalogus 

van elkaar verschillende 
marktprijzen hanteren. 
Met name daar waar de 
NVPH-catalogus sterke afwij
kingen constateert bij de prij
zen van losse zegels binnen 
een serie is de Michel over 
het algemeen veel minder ex
treem. Dat blijkt bijvoorbeeld 
heel duidelijk bij de NVPH-
nummers 163 tot en met 165, 
de guldenswaarden van de 

Veth-serie. De Michel-prijzen 
wijken tientallen procenten af 
van die in de nieuwe NVPH. 
Het meest extreem is dat bij 
de zegel van vijf gulden. Die 
is in de postfrisse uitvoering 
bij Michel 1.100 mark waard 
(ca. 1.250 gulden) tegen 700 
gulden in de Nederlandse ca
talogus. Die laatste prijs is het 
meest reëel, gezien de vei
lingopbrengsten. Bij de zegel 
van een gulden blauw is het 
precies andersom: Michel zet 
die op 50 mark tegen de 
NVPH op 75 gulden. 
De grote verschillen kunnen 

Aus-LiniliJieKalafcigaBtung /onubenO "-WBr 
iüHiajx*..50wtaM^t!iit rit 

i?^"Ï|'. 

Europa Katalog Wesl 19°4/0t' (M^Z) 

IVliGliel-nummer Zegel met 
(NVPH-nummer) 

151 (149) 
152(150) 
153(151) 
154(153) 
155(154) 
156(155) 
157(156) 
158(157) 
159(158) 
160(159) 
161(160) 
162(161) 
163(162) 

13.00 
1.75 
0.90 
9.00 
4.50 

1600 
28.00 
62 50 
35.00 
85.00 
80.00 

150.00 
75.00 

Postfrisse 
zegel 

35 00 
4.50 
2.25 

20.00 
11.00 
45.00 
75.00 

160.00 
90.00 

210.00 
200.00 
400.00 
190.00 

Ratio 
' V S * * 

2.69 
2.57 
2.50 
2.22 
2.44 
2.81 
2.68 
2.56 
2.57 
2.47 
2.50 
2.67 
2.53 

'NVPH VS NVPH' 
in procenten 

NVPH-
nummer 

163 

164 

165 

181 

184 

195 

198 

Catalogus
prijs in ƒ 

75.00 

450.00 

700.00 

45.00 

275.00 

400.00 

250.00 

Catalogus- Mi( 
prijs in DM v 

50.00 

55000 

1100.00 

6700 

265.00 

365.00 

18000 

;lielin% 
an NVPH 

67 

122 

157 

149 

96 

91 

72 
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Over 
OCeaer/anose pos/zeye/on/a>erpen 
l993'{/u[i) 1994 

K U n ST En 
In het Nederlandse PTT Museum 
Zeestraat 82 2518 AD Den Haag 
Tel: (070) 330 75 00 
Infolijn: (070) 330 75 75 

Y / i e g e n ; 
geopend: ma. t/m vr. 10.00 - 17.00 uur 
za., zo. en feestdagen 12.00 - 17.00 uur 
gesloten: 25.12.'94 en 1.1.'95 

I ptt museum 

een probleem zijn voor filate
listen die met anderen ruilen 
op basis van de Michel-cata-
logus - die kunnen zowel 
duur als goedkoop uitzijn, af
hankelijk van het materiaal 
dat hij of zij via ruiling wil ver
krijgen of slijten. 
Bij het berekenen van de prij
zen van afzonderlijke zegels 
lijkt de catalogusredaktie van 
Michel hoofdzakelijk te zijn uit
gegaan van de 'plakkerphjzen' 
van de zegels. De noteringen 
voor postfrisse exemplaren 
zijn meestal grofweg twee 
eneenhalf maal zo hoog als 
die voor zegels met plakker 
(zie het overzichtje). Bij de 
NVPH-catalogus is dat ook zo, 
maar dan alleen bij de serie-
prijzen. 

MOTIEVEN 
Pr i jsUis ten g ra t i s o p a a n v r a a g : 

I. Dieren z. Planten 
3' Spoorwegen 4- Padvinderij 
5. Schepen b. Lucht-/Ruimtevaart 
7. Schilderijen/Kunst 8. Sport/OIyntpladen 

OVERZEE - BLOKKEN 
Cmeer dan 5000 verschil lende velletjes) 

Li jsten v a n verschil lende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
Cvelletjes v a n West en Oost) 

DUITSLAND 
A. Bondsrepubliek 
C. DDR 

B. Berlijn 
D. Duitse Rijk 

GERO GONSER 
A n der Clemenskirche 12 

D - 48143 Munster , Dui ts land 
Tel . : 0049 X 5 I 45X75 Fax: 0049 251 46718 
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Wij lazen 
vooru 

fc—ItUf'***" 
Links koning George V kreeg geen rouwzegel, dit ondanks het feit dat hij bekend 
stond als een fervent verzamelaar Boze tongen in Engeland beweerden dat de be
langstelling van de koning voor de onder zijn kroon verenigde landen uitsluitend uit
ging naar hun postzegels Midden de bijzonder geserreerde zegels van de nooit 
gekroonde Edward VIII hebben maar een kort bestaan gehad Na nog geen elf 
maanden trad de koning af Rechts Edwards broer en opvolger George VI, kreeg 
wel een kroningszegel waar hij met zijn gade opstond 

Vorsten op zegels 
soms invloedrijk 
Een interessante verrijking 
van de filatelie is het groeiend 
aantal studies over de achter
gronden en factoren die een 
rol speelden bij de totstand
koming van de verschillende 
postzegelemissies. Niet al
leen de technische omstan
digheden zijn daarbij van be
lang geweest. Zo hebben vor
sten en presidenten - hoe be
perkt hun grondwettelijke 
macht vaak ook is geworden 
- overal grote invloed op. Ze 
hebben veelal zelfs een veto
recht als het gaat om de wijze 
waarop zij op postzegels wor
den afgebeeld. De Belgische 
koningin Astrid liet de haar
tooi van haar echtgenoot 
Leopold II kortwieken op het 
ontwerp van Poortman. De 
blijvende voorkeur van konin
gin Beatrix voor haar door Pe
ter Struycken per computer 
vervaardigde portret heeft 
verhinderd dat we inmiddels 
een ander type frankeerzegel 
hebben gekregen. Dit tot ver
driet van PTT Post, die zowel 
om druktechnische als au
teursrechtelijke oven/vegingen 
graag een nieuwe serie zou 
hebben uitgebracht. 

We melden dit alles naar aan
leiding van een boeiend arti
kel in Gibbons Stamp 
Monthly van september jl. 
over de Edward Vlll-serie, de 
enige die in Engeland gedu
rende de kortstondige rege
ring van die vorst is uitgeko
men. Zo was men het niet 
eens geworden over de uitgif
te van één of meer rouwze
gels ter ere van de in januari 
1936 overleden koning Geor
ge V. De nieuwe koning keur
de de hem voorgelegde proef 
af en het project verdween 

stilletjes van de agenda. 
Voor de frankeerzegels met 
de nieuwe koning werd ge
bruik gemaakt van een pro
fieltekening door Hugh Cecil. 
Aanvankelijk kreeg de ont
werpafdeling van de drukker, 
Harrison and Son, opdracht 
daar iets van te maken, maar 
uiteindelijk werd voor het defi
nitieve ontwerp gebruik ge
maakt van het werk van een 
vijftienjarige schooljongen èn 
actief filatelist, Hubert Brown, 
die pas op de dag dat de ze
gels uitkwamen een briefje 
kreeg met een koel bedankje. 
Inmiddels werd er ook ge
werkt aan de speciale kro
ningszegels met de koning in 
het uniform van een van de 
Schotse regimenten. De 
proeven daarvan werden 
door Edward afgekeurd, maar 
zijn sindsdien spoorloos ver
dwenen. James Mackay heeft 
er een amusant verhaal van 
gemaakt. 

Nieuw gebied: 
Palestina? 
Politieke ontwikkelingen heb
ben vaak snel hun weerslag 

Twee zegels en een stempel, gewijd aan de wereldberoemde Nobel-prijzen 

in de filatelie. Terecht merkt 
Timbroscople van septem
ber op dat met de overdracht 
van het bestuur van sommige 
gebieden door Israël aan de 
Palestijnen ook een nieuw 
emissiegebied zal ontstaan. 

In 1918 kwamen de eerste 

Links opdruk lerusalem 5 para op een 
Russische zegel van 1 kopeke (Russi
sche post in de Levant) Rechts zegel 
van 10 para op 5 pfennig Deutsches 
Reich met het stempel Jerusalem Deut
sche Post, het Duitse postkantoor in Je
rusalem werd op 1 maart 1900 geo
pend 

stempel Jerusalem Oesterreichische 
Post op een zegel van 10 para op 5 
heller (Oostennjkse post in de Levant) 

In de penode 1927-1945 werden in het gebied van het Palestijns mandaat frankeer
zegels gebruikt met afbeeldingen van markante gebouwen in de desbetreffende re
gio 

postzegels van het Britse 
mandaatgebied Palestina uit. 
Vóór de Eerste Wereldoorlog 
hadden diverse Europese 
staten in dit - toen nog Turk
se - gebied eigen postkanto
ren met eigen stempels. Na 
het uitroepen van de staat Is
raël heeft Egypte nog eigen 
zegels van een opdruk voor 
de Gaza-strook voorzien. 
Voor de liefhebbers maken 
we verder melding van een 
artikel in het Britse Stamp 
Magazine van augustus, 
waarin een overzicht is opge
nomen van bijzondere post
stempels die een relatie heb
ben met de Nobel-prijzen. Het 
is verre van compleet en 
heeft in grote trekken betrek
king op de periode tot 1992. 
Het eerstedagstempel voor 
de Nederlandse Nobelprijs
winnaars van 1991 ontbreekt 
bijvoorbeeld. 

Geschiedenis van 
veilingen 
Tenslotte aandacht voor een 
geheel ander facet, namelijk 
de geschiedenis van de post
zegelveilingen, die tegen
woordig in het leven van vele 
filatelisten een belangrijke rol 
spelen. Ook al koopt of ver
koopt men nooit op een vei
ling: de prijsvorming van vele 
betere postzegels komt daar 
tot stand. 
Der Brief markenspiegel var 
september heeft daarover 
een aardig artikel van de 
hand van Peter Fischer. Die 
begint weliswaar met een fou 
door de Amerikaan John Wal 
ter Scott als 'bedenker' van 
de postzegelveiling op te voe, 
ren; men situeert die 'uitvin
ding' in het jaar 1870. Vol
gens het Groot Guinness 
Postzegelboek was er echte 
al sprake van een postzegel-| 
veiling in 1865, toen in Parijs 
in Hotel Drouot de voorraad 
van de overleden handelaar 
J.W. EIb werd geveild. De opl 
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brengst was achthonderd 
francs 
Op 28 mei 1870 hield John 
Walter Scott zijn eerste vei
ling, dat gebeurde in New 
York, de opbrengst was vijf
honderd dollar Twee jaar la
ter kwam Scott ook met een 
veiling naar Londen Scott 
was wel de eerste die van het 
veilen van postzegels een be
drijf maakte Het oudste nog 
bestaande Duitse veilinghuis 
IS het uit 1913 daterende be
drijf van Heinnch Kohier 
Een apart artikel in DerBnef-
markenspiegel gaat over het 
hedendaagse veilingbedrijf in 
Duitsland De meeste van de 
rond honderd veilinghouders 
zijn lid van de al zesentwintig 
jaar bestaande Duitse bond 
van veilinghouders, die met 
een eigen erecode en regels 
voor het handelsverkeer ko
pers en verkopers een zekere 
garantie biedt 

Genoeg van 
postzegelbeuizen? 
Behalve veilingen zijn er de 
grote beurzen, die tegen
woordig - al dan met samen 
met tentoonstellingen of an
dere filatelistische evenemen
ten - in vele steden in Europa 
worden gehouden Na de re
cente grote beurs die deze 
zomer in Essen werd gehou
den kwamen er signalen dat 
de verzamelaars er een 
beetje genoeg van krijgen 
Desondanks, zo meldt The 
Philatelie Exporter van au
gustus, zijn er plannen om in 
Wembley bij Londen in apnl 
1995 een internationale post
zegeltentoonstelling annex 
handelarenbeurs te organise
ren Dat gebeurt met door de 
officiële Bntse filatelistische 
organisaties, maar door een 
commercieel tentoonstellings-
organisatiebureau met naar 
verluidt wèl de steun van de 
Bntse PTT en het filatelistisch 
handels- en uitgevershuis 
Stanley Gibbons 
Blijft de vraag of de verzame
laars buiten de twee keer per 
jaar georganiseerde Engelse 
Sfampex-manifestatie aan 
zo'n nieuw experiment be
hoefte hebben 

Lezen geeft plezier 
Op zoek naar de mens, die 
schuil gaat achter zijn of haar 
verzameling - onder die titel 
IS een onalledaagse beschou
wing te vinden in het juninum-
mer van het blad van de 

IZuidholiandse Postzegel 
Vereniging uit Den Haag De 
schrijver neemt de moeite 
een beeld te schetsen van 

een onbekende verzamelaar
ster, waarvan hij de nagela
ten zegels met het oog op 
verkoop te beoordelen kreeg 
Het verhaal stelt ons een be
vlogen en ordelijk iemand 
voor ogen, die wist van water
merken, kleuren en tandin
gen, maar voor het overige al
les - ook de ongestempelde 
exemplaren - op zelfgeteken-
de bladen in hokjes plakte 
Een kostbare verzameling is 
het met geworden, maar wel 
een met liefde en aandacht 
verzorgd bezit, dat door de 
bemoeienis van de auteur 
toch nog het een en ander 
heeft opgebracht 

In Brepost van de Postzegel
vereniging Breda (juni) wor
den de stempels afgebeeld 
die de Oostenrijkse Kaiserli
che und Königliche Marine tij
dens de Eerste Wereldoorlog 
op de verschillende oorlogs
bodems in gebruik had De 
stempels zijn afgedrukt op de 
zegels van Oostenrijk uit 
1915, waarvan de toeslag be
stemd was voor oorlogswe
zen 

Het bulletin Postaumaat 
(mei, nummer 83) van de ver
eniging met die naam ver
meldt een verminkte zegel 
van 2 cent in het bekende 
type-Van Knmpen uit 1951 
Een rolzegelautomaat heeft 
een zegelbeeld 'geprodu
ceerd', bestaande uit twee 
halve zegelbeelden, waartus
sen geen perforatie Verder is 
alleen de linkerhelft aan de 
bovenzijde getand De zegel 
werd aangetroffen op een 
prentbnefkaart uit die tijd 

Met een kleine leuze kan een 
blad een leemte opvullen of 
ook een boeiende gedachte 
overbrengen Een uitlating als 
Zonder begin is er geen ein
de, Filatelie is een begin zon
der eind zou je mistroostig 
kunnen opvatten, maar dat 
zal met de bedoeling zijn van 
de desbetreffende vereniging 
in het Oosten van het land 
Het zou ook met terecht zijn 
Wie enthousiast is en met 
verstand verzamelt (wat vol
gens het Belgische blad De 
Postzegel van juni met het
zelfde IS als kopen) weet zich 
te beperken - of zo u wilt te 
beheersen - en zal juist daar
door met iets bijzonders voor 
de dag komen 

De Frans-Duitse oorlog van 
1870/71 doet in de eerste 
plaats denken aan het Beleg 
van Parijs De Schweizer 
Briefmarken-Zeitung (num
mer 5) biedt een kort over
zicht van post van geheel an
dere aard Veel vooral uit het 
buitenland komende stukken 

konden de bezette Franse 
steden met bereiken Ze zijn, 
voorzien van een retouretiket, 
aan de afzenders terugge
stuurd 

Het Noorderlicht, het blad 
van de Filatelistenvereniging 
Skandinavie, bevat in de edi
tie van juni een overzicht van 
bnefpapier, enveloppen en 
kaarten die de Noorse rederij
en aan hun passagiers ter be
schikking stelden Het gebruik 
van dit schrijfpapier beteken
de evenzovele reclamebood
schappen voor de maat
schappij De post kon aan 
boord van de schepen met 
Noorse zegels worden ge
frankeerd en werd in diverse 
havens aan de wal afgege
ven Scheepspost is het dus 
met, maar de bewaarde stuk
ken, waarvan sommige van 
1895 dateren, zijn intussen 
toch heel interessant 

Aan landen die politiek gezien 
in het nieuws zijn wordt in de 
verenigingsbladen ook filate-
listisch wat aandacht ge
schonken In het orgaan van 
de Postzegelvereniging Eem-
land in Soest, Eemvizier 
(juni), wordt de postale ge
schiedenis van Palestina in 
vogelvlucht behandeld 

Het voor dit jaar gekozen the
ma van de Europazegels, 
'ontdekkingen', lijkt nogal 
moeilijk Nu ons land aan 
deze sene met meedoet is het 
leerzaam in Grenzenloos 
(juni), het blad van de Vere
nigde NatiesA/eremgd Euro
pa-verzamelaars, te lezen dat 
zesentwintig van de in totaal 
vijfenveertig bij Posteurop 
aangesloten landen aan de 
uitgifte meedoen De verschij
ningsdatum van de Europa
zegels verschilt per land, er is 
een spreiding van februan tot 
zeker in september Er ver
schijnen minstens 112 ze
gels Als er per postadmini-
stratie ooit een zegel per jaar 
uitkomt (zoals de bedoeling 
schijnt te zijn) 'wordt een Eu
ropa-verzameling weer inte
ressant en zinvol', aldus het 
blad. 

In de penodiek van de Filate-
listenvereniging Zuidelijk 
Afrika (meinummer) komt 
een artikel voor over de 
dienstbneven met meteorolo
gische rapporten in Duits 
Zuidwest-Afnka, het gaat om 
de penode tijdens de Eerste 
Wereldoorlog waarin dit ge
bied door Zuid-Afnka werd 
bezet De dienst blijkt nog 
enige jaren met de Duitse for
mulieren en de Duitse spel
ling Windhukte hebben door
gewerkt 

Thema, het blad voor thema
tische verzamelaars, wijdt in 
nummer 2/1994 een hoofd
stuk aan het ondenwerp 'Port
vrijdom', en stelt daarbij de 
vraag 'interessant voor de 
thematische verzamelaar'?' 
Door de diverse penoden 
waann portvrijdom genoten 
werd, maar ook dankzij de in
stellingen die er van profiteer
den, kan deze vraag positief 
worden beantwoord Zoals 
het artikel concludeert zijn de 
stukken van meer dan gemid
deld belang en vrij moeilijk te 
venwerven Bovendien kun
nen ze aan een thematische 
collectie soms juist die infor
matie meegeven die aan ze
gel of stempel ontbreekt. 

Grote diefstal in 
Baarn 
In de nacht van 19 op 20 sep
tember jl IS bij een verzamelaar 
in Baarn ingebroken en werd een 
grote postzegelverzameling ge
stolen Ontvreemd werd maten-
aal van Frankrijk, België, Oosten
rijk, Duitsland, Franse kolomen 
en nog een aantal andere landen 
Tot het gestolene behoren post
stukken van Frankrijk ruim dne-
honderd bneven van Parijse kan
toren, ca 500 brieven Poste 
Passee Paris, ca 1 600 Parijse 
bneven uit de penode 1837-
1895 en ca 800 brieven voor 
1900inzgn FDC-albums 
Ook zijn klappers met brieven en 
getypte beschrijvingen van ze
gels van Madagascar ont
vreemd 
Een deel van de buit bestond uit 
m Hawidstroken gestoken, op 
Avery-etiketten geplakte zegels 
met nummerstempels op de 
Franse typen Cerès, Napoleon III 
en Sage (zie afbeelding) 
Verder kunnen nog twee album-
bladen Monaco worden ge
noemd, met daarop de eerste ze
gels, een blad verpakt m plastic, 
de zegels Pastes Aenenne, num
mers 55-58 en 66-68 (de zoge
noemde meeuwenserie) 
Als u inlichtingen hebt die tot 
oplossing van dit misdnjf kun
nen leiden, neem dan contact op 
met de politie van het distnct 
Eemland/Baarn, telefoon 02154-
17744 (hoofdagent J van Wil-
pen) 

Céres. 
25.c.G.Ch. 709 
Cambrai. Nord. 
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COMING UP SOON 

I I T H MAIL AUCTION 
INCLUDING ONE OF THE GREATEST 

RARIETIES OF CHINA 

Ml M3 SG M1595 

AND MANY OTHER INTERESTING AND VALUABLE 
LOTS OF MAINLY EAST ASIA! 

Catalogues available at DM 5, (within Europe) 
and US$ 10 (overseas) respectively. 

RUENGSDORFER STR. 3 D  53173 BONN 
PHONE/FAX: ++ 49  228  35 95 38 

noKncccnsTËFPgRwicF 
ZwltserlandLiechtenst 

FrankrijkDuitslandUNO tOoste 
opaIV 
Oostenrijk ^ 
opaMotieven 

Luxe kwaliteit vanaf 40% Yvert/Michel. 
Zorgvuldige verzorging van uw mancolijst, snelle toezending 
tegen rekening, na opgave van referenties. Uitgebreide prijs

lijst verkrijgbaar tegen toezending van fl. 2  in ze 

Aankoop tegen topprijzen. 

4ANS P. W, ER 
'ostfach 754/NP 
; H  8 6 3 0 Rüti (Zwitserland) 
eL/Fax 0941 55 31 44 31 

'A; APS 
I 

■̂1 
WELKOM IN 

ONS 
TANDNR. 36 

hdit 
interessant 

voor u! 9 

Reeds meer dan 20 jaren stel ik regelmatig lijs
ten samen met een groot aantal aanbiedingen 
van diverse landen (waaronder natuurlijk uitge
breid Nederland), motief en veel andere verza
melgebleden. 
Deze lijsten, welke naast betere zegels, series, 
brieven, e.d. ook kollekties en partijen bevatten, 
zijn interessant voor zowel de beginnende als de 
gevorderde verzamelaar, alsook voor de weder
verkoper. 

MIJN SYSTEEM GARANDEERT KOPEN ZONDER ENIG RISICO! 
U heeft een onbeperkte mogelijkheid tot retourneren en u betaalt 
na ontvangst en goedkeuring uwerzijds. 
Ook bestaat de mogelijkheid tot verkoop via mijn lijsten. 
Mag ik u eens nader informeren? Ik stuur u graag mijn laatste lijs
ten en verdere informatie ter kennismaking toe. 

BLIJHAMSTERWEG 38,9672 AB Winschoten 
Telefoon en fax 0597014200 W.M. HOEKSTRA 

POSTZEGELVEILING 

HogewegllS 
4382 RK Vlissingen 

Tel. 0118411878 
Fax 0118411879 

POSTZEGELVEILING oM^ 

GOED MATERIAAL GEZOCHT VOOR ONZE VOLGENDE VEILING 

Onze laatste veiling van 3 september j . l . met een omzet van ruim 
ƒ 400.000 gulden was zeer succesvol. 

Daarom zijn wij dringend op zoek naar goede verzamelingen alsmede 
betere zegels en series voor realisatie via onze veiling of contante 
aankoop. 
(Bij een zeer omvangrijke verzameling behoort zelfs een aparte veiling
catalogus tot de mogelijkheden). 

- Uw inzending wordt gepresenteerd in één van de meest verzorgde 
catalogi van Nederland met als resultaat: DE BESTE OPBRENGSTEN. 

- Informeert u eens vrijblijvend naar onze gunstige inzendvoorwaarden. 

INLEVEREN OP DE FEPA-POST IS MOGELIJK 
U KUNT MET ONS KENNISMAKEN IN STAND 10. 

01184 - 11878 
De moeite waard! 

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

CATALOGUS. 
giro 3536041 bank 50.79.49.072 
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10. Luchtkastelen 
'Wat zoudt ge er van denken, 
indien daarnevens eens de 
oprichting van een Neder-
landsch Postmuseum werd 
verzekerd. Maar nog geen 
luchtkastelen!'. Bovenstaan
de verzuchting doet G.V. van 
der Schooren als voorzitter 
van het bestuur van de Ne-
derlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars in het 
Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie van maart 
1924. Zijn opmerking vormt 
een bijdrage aan de discussie 
over de bestemming van de 
eventuele positieve opbrengst 
van de internationale postze
geltentoonstelling, die zeven
tig jaar geleden in september 
in de zalen van Pulchri Studio 
aan het Lange Voorhout te 
Den Haag is gehouden. 
Een dergelijke discussie is 
met nieuw, want ook dit jaar 
lopen velen rond met het idee 
dat zijn of haar project gefi
nancierd wordt uit de winst 
van Fepapost 94. Ik hoop er 
het beste van, alleen al ter 
honorering van het vele be
langeloze werk dat is gedaan 
om Fepapost 94 een succes 

te maken, de filatelie levend 
te houden en de 'markt' ont
vankelijk te houden voor de 
emissies die KPN er de ko
mende jaren nog aan kwijt 
wil. Een goed georganiseerde 
internationale tentoonstelling 
in ons land doet ongetwijfeld 
de status van en de belang
stelling voor het verzamelen 
van Nederlandse postzegels 
toenemen in het buitenland. 
De postzegeltentoonstelling 
van zeventig jaar geleden 
heeft, voor zover ik weet, met 
direct financieel bijgedragen 
aan de oprichting van het 
Postmuseum. De filatelist 
P.W. Waller heeft in april 
1924 inmiddels wel in een 
brief aan het Hoofdbestuur 
van de PTT zijn internationaal 
bekende postwaardencollec-
tie geschonken, onder het be
ding dat deze de basis zou 
vormen voor een op te richten 
Postmuseum. Wat in 1924 
nog een luchtkasteel was, 
werd vijf jaar later werkelijk
heid. Zowel Van der Schoo
ren als Waller behoorden tot 
de eerste bestuursleden. De 
Collectie Waller is nog steeds 
één van de belangrijkste on
derdelen van de totale mu
seumverzameling. 

Waller zat onder anderen sa
men met de in filatelistische 
kringen bekende W.P. Coste-
rus en de waarschijnlijk wat 
minder bekende H.P. Manus 
in de jury van de tentoonstel
ling van 1924. Waller en Ma
nus hadden gemeen dat ze 
beiden handelaar in tabak 
waren en via hun uitgebreide 
internationale contacten ge
makkelijk aan hun postzegel
materiaal konden komen. 
Henry Philip Manus (1851-
1931) begon al op heel jonge 
leeftijd met verzamelen en 
heeft de hele beginperiode 
van de filatelie meegemaakt. 
Hij verdient dus wat nadere 
aandacht. Vanaf 1900 con
centreerde hij zich geheel op 
het verzamelen van het Britse 
koninkrijk. Alle postzegels in 
elke bekende variant werden 
nauwgezet en volhardend op
gespoord en verworven. Hij 
spaarde tijd noch geld om zijn 
zelfgevormde ideaal van 
compleetheid te bereiken. 
Manus was in Den Haag in 
1924 ook inzender van bij
voorbeeld een verzameling 
Australië, die met een gouden 
medaille werd bekroond. Ver
der bezat hij ook nog de eer
ste postzegels van Tasmania 
geplaat naar papiersoort, een 
mooie ongestempelde Blau
we Mauritius en de 4 pence 
'omgekeerde zwaan' van 
West-Australië - om er maar 
een paar te noemen. Alle
maal bijzonderheden en zeld-
zaamheden, die hij - in te
genstelling tot Waller - helaas 

Deze ongestempelde Blauwe Mauritius 
IS een van de kostbare zeldzaamheden 
die de Amsterdammer H P Manus ze
ventig )aar geleden in Den Haag expo
seerde 

(foto Het Nederlandse PTT Museum) 

met heeft geschonken ten be
hoeve van het nieuw op te 
richten Postmuseum. 
Na zijn overlijden werd zijn 
nalatenschap in 1932 en 
1933 in delen geveild; het be
zit van deze topstukken zal 
voor ons museum tot de 
'luchtkastelen' blijven beho
ren. De georganiseerde filate
lie en het PTT Museum sti
muleren elkaar al zeventig 
jaar en tijdens Fepapost 94 
zullen we daar ook weer de 
resultaten van tonen. 
Charles Boissevain 

Charles Boissevain is conservator fila-
telistische verzamelingen van het Ne
derlandse PTT Museum in Den Haag 

De jury van de internationale postzegeltentoonstelling die van 6 tot en met 17 sep
tember 1924 in Den Haag werd georganiseerd Op de voorste rij links W P Coste-
fus en tweede van rechts P W Waller In het midden van de tweede rij staat H P 
^anus (foto Bibliotheek Het Nederlandse PTT Museum) 

Welcome! 
On this place I like to welcome my colleagues from Berlin, Pans, 
Frankfurt en Brussels, who will visit The Hague, Fepapost 94 and 
the PTT Museum When we meet we will be able to discuss se
veral Items that deal with the cultural-histoncal role that postal 
museums play in the field of philately. For instance, how we ac
quire, conserve and display our postal securities. VVhat is the 
best way to offer the matenal to the researcher and how can we 
stimulate scientifical research and wnting on philatelic subjects'? 
What IS the best way to approach the stampcollector and get 
him/her into the museum to enjoy the displayed collections'? And 
how can postal museums play a role in promoting philately in ge
neral. 
We do not want to keep our knowledge and questions only to 
ourselves, but also bnng our opinions to the public dunng Fepa
post 94 by way of short lectures and answenng questions. On 
Tuesday, Wednesday and Thursday Mr. Rabier (from Pans, in 
the French language on catalogue building and research), Mr 
Kundler (from Berlin, in the German language on the history of 
the collections of the German philatelic collections) and Mr Van 
Goidsenhoven (from Brussels, in Dutch on conservation and dis
playing stamps) will do so in the Congress Building. Check at the 
counter of the information stand of the PTT Museum for the nght 
times and lecture rooms 
Charles Boissevain 
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Nieuwe 
postzegelboekjes 

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

Japan 
Dag van de Correspondentie 
Bij een zo bijzondere dag als 
de Dag van de Correspon
dentie horen uiteraard specia
le postzegels. Sinds 1986 kan 
men in Japan ter gelegenheid 
van deze Dag toepasselijke 
postzegels in een boekje 
kopen. De uitgiftedatum dit 
jaar was 22 juli. Het boekje 
kost 650 yen en bevat vijf 
postzegels van 50 en vijf van 
80 yen. 

fi650ra 

De afbeeldingen van de beide zegels 
ter gelegenheid van de Dag van de 
Correspondentie zijn ook op de omslag 
te vinden 

Furusato-velletjes 
Sinds 1989 zijn er in Japan 
regionale zegels. Ze belichten 
de economische of culturele 
aspecten van een bepaalde 
streek. Furusato betekent 'ge
boortestreek' of 'woonplaats', 
vandaar de naam. 

Aanvankelijk verschenen 
deze zegels ook in postzegel
boekjes. Negen stuks ver
schenen er tot dusver. Daar
naast neemt het district Kat-
suyama een bijzondere plaats 
in met z'n dinosaurusboekjes: 
in 1991 acht, vorig jaar twee 
en dit jaar ook weer twee. 
De laatste jaren verschijnen 
er veel Yu-panes: boekjesvel
letjes. Een raar produkt ei
genlijk. Hoort het wel bij de 
boekjesverzamelaars thuis? 
Gewoonlijk meld ik ze in deze 
rubriek niet. Niettemin geef ik 
hieronder een overzicht van 
de dit jaar verschenen Yu-pa
nes: 

Datum 

23-03 

25-04 

02-05 

02-05 

06-06 

07-06 

10-06 

15-07 

22-07 

01-08 

Inhoud 

10x50 

10x80 

10x80 

10x80 

10x80 

10x50 

10x50 

10x80 

10x80 

10x50 

District en 
afbeelding 
Tokio 
droombrug 
Toyama 
Kurobe Canyon/ 
Kuroyon Dam 
Nagano 
Geboorteplaats 
Kobayashi-lssa 
Shimane 
Heiligdom 
Izumo Taish 
Gunma 
Fukman 
watervallen 
Hokkaido 
Ezojika-hert 
Hyogo 
Uitkijktoren/ 
festival/ooievaar 
Wakayama 
kust en zeilsche
pen 
Mie 
kievit en 
Futamiura Zee 
Tokushima 
Awaodon-dans 

In de maanden augustus tot 
en met oktober zouden nog 
vier andere verschijnen, maar 
gegevens hierover ontbreken 
nog. 
Van de uitgifte Dag van de 
Correspondentie verschijnt 
jaarlijks (dus ook dit jaar) een 
los zegelvelletje, gelijk aan de 
inhoud in het boekje. 

Jersey 
Wensenboekje 
Boekjes met speciale wens-
of groetzegels zijn nog een 
vrij nieuw fenomeen. De Ver
enigde Staten vond het uit. 
Op 20 april 1987 verscheen 
het eerste boekje met wens-
zegels als Get Well, Thank 
You en Love You. Mother\ 
Nieuw-Zeeland volgde ruim 
één jaar later als tweede. 
Jersey is op 20 januari van 
het komend jaar de zoveel
ste. De serie zal negen af
beeldingen omvatten: vier 
van 18 p., vier van 23 p. en 
één van 60 p. De zegels zul

len ook in vellen verkrijgbaar 
zijn. In een boekje komen de 
vier zegels van 18 en 23 p. en 
twee zegels van 60 p. 

Korea (Zuid) 
Philakorea en UPU 
De boekjesverzamelaar kan 
niet ontkennen dat de Kore
aanse postdienst aandacht 
heeft besteed aan de twee dit 
jaar in Seoul gehouden eve
nementen: de tentoonstelling 
PhilaKorea 1994 en het een
entwintigste congres van de 
Wereldpostvereniging (UPU). 
Of dat reden geeft tot blijheid 
is (vanwege de overdaad) 
echter nog de vraag. 
Allereerst verschenen op 16 
augustus drie boekjes ter ge
legenheid van de bovenge
noemde tentoonstelling. Alle
drie bevatten tien zegels van 
130 won, het binnenlandse 
brieftarief. 
Op 22 augustus volgden de 
UPU-boekjes: ook nu weer 
drie met postzegels van 
130 won; het vierde bevat 
tienmaal 370 won, het lucht
posttarief voor brieven naar 
de andere Aziatische landen. 
Met de zegels eert men Hein
rich von Stephan, de man die 
zo'n belangijke rol speelde bij 
de oprichting van de UPU. 
Ook dit keer is het weer mo
gelijk de boekjes te verzame
len met verschillende teksten 
op de zegelrand. Er zijn, net 
als bij de twee eerdere uitgif
ten dit jaar, vijf varianten, zo
dat diegenen die last hebben 
van een compleetheidsgevoel 
worden genoopt tot de aan
koop van 35 boekjes. Niet 
aan te bevelen dus. 

Verrassing uit 1986 
Vorig jaar verzorgde ik de af
levering van de World Booklet 
Catalogue met de landen 
Thailand en Korea. Ondanks 
de bescheiden oplage van 
deze catalogus is het vaak 
verrassend te merken dat 
deze publikatie zijn weg over 
de gehele wereld weet te vin
den. Daardoor kreeg ik nutti
ge aanvullende informatie 
van de uitgever van een En
gelstalig Koreaans postzegel
blad. 
De grootste verrassing blijkt 
hier een tot dusver nog onbe
kend Koreaans boekje met 
tien zegels van 70 won uit 
1986. Op de zegels staat een 
uitkijktoren uiut de achtste 
eeuw, de Chomsongdae. 

Het nu pas ontdekte boekje uit 1986, op 
de voorzijde van de kaft staat de in 751 
gebouwde Boeddhistische tempel te 
Kyongju afgebeeld 

Nieuw-Zeeland 
Kerstmis 
Al op 21 september versche
nen de kerstzegels in Nieuw-
Zeeland: een serie van zes, 
alsmede een zegel die alleen 
in boekjes verkrijgbaar is. 
Het boekje bevat tien van 
deze zegels van 45 cent, 
waarop kinderen, een kerst
boom en de kerstman te zien 
zijn. Ook dit keer zijn de 
boekjes in twee uitvoeringen 
verkrijgbaar: de normale en 
de Hang-Se//-versie. Deze 
laatste is speciaal bestemd 
voor wederverkopers. 

Singapore 
Blauwe reiger 
Als vierde uitgifte in een reeks 
milieubeschermingszegels 
verschenen op 16 augustus jl. 
in Singapore vier postzegels 
met afbeeldingen van visrei-
gers die in en rond Singapore 
met uitsterven bedreigd wor
den. De laagste waarde, de 
zegel van 20 c. met de blau
we reiger, is ook in een tien 
zegels bevattend postzegel
boekje verkrijgbaar. 

Tsjechië 
Moeilijke uitgiftedata 
Van drie nieuwe Tsjechische 
boekjes is het lastig een 
exacte uitgiftedatum te ver
melden. Alledrie verschenen 
ze in juni, maar ze bevatten 
zegels die al eerder uitkwa
men. Gemakshalve houd ik 
daarom de datum van de ze
gels maar aan. 
De op 30 maart verschenen 
postzegel van 3 kronen met 
een afbeelding van de stad 
Brono zagen we al eerder in 
een boekje. Nummer twee 
heeft op de voorzijde van de 
omslag een postwapen. 
Een postzegel met president 
DrEdvardBenes(1884-
1948), waarde 5 kronen, en 
een zegel ter gelegenheid 
van het XIIe Valkencongres, 
2 kronen, zijn ook verkrijgbaar 
in boekjes. 
De oplagecijfers schommelen 
nogal: Brno 200.000 stuks, 
Benes 5.000 en Valkencon
gres 75.000 boekjes. 
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FEPAPOST STANDNR. 128 
NVPH spec cat Ned /Gebieden kleur 1995 610 biz 24 — 
Zonnebloem 1995 cat Nederland spec verzamelgebieden 18 90 

cat Indonesië 19 90 
cat Republiek Suriname 15 90 
cat Israel 22 90 
cat Ver Europa I11993 1994 9 90 

Sakura (eng /jap) cat Japan 1995 kleur 250 biz 27 50 
Zumstem semi-spec cat Zwitserland 1995 kleur 519 biz 39 50 
Ceres (frans) semi-spec cat Frankrijk 1995 kleur 424 biz 47 50 

semi-spec cat Franse Gebieden 1995 475 biz 47 50 
Yvert 1995 cat Frankrijk kleur 322 biz 35 — 

cat Monaco/Andorra/Ver Europa/UN01995 kleur 22 50 
Vlastos (eng /grieks) spec cat Gnekenland/Geb 1995 kleur 472 biz 60 — 

AANIEDING - WERELDCATALOGUS 1993 
Gibbons (eng) Stamps of the World -wereldcatalogus in drie delen 125 — 

Editil (spaans) cat Spanje 1995 kleur 190 biz 42 50 
cat Spaanse Gebieden 1995 kleur 320 biz 70,— 

Facit (eng) spec cat Skandinavie 1995 720 biz 95 — 
Gibbons (eng) spec cat British Commonwealth 1994/95 2 delen 1340 biz 195 — 
IS (eng) spec cat Singapore 1995 kleur 170 biz 28 50 
Prifix (duits/frans) spec cat Luxemburg 1995 400 biz 34 50 
Michel cat Skandinavie 1994/95 41 50 

cat Ver Europa/Ver Naties 1994/95 22 — 
cat Duitslandzegels op brieven 1994/95 57 — 

Reikfil (eng) cat zegels/stempels/postw Litouwen 1990 1994 80 biz 17 50 
IF (servokr) cat Slovenië 1919 1993 kleur 30 biz 25 — 
Yang (eng) spec cat VR China 1994 kleur 152 biz 32 50 

KERST OP ZEGELS 
Inpeg (eng) wereldcat kerst op zegels dee! I t/m 1978 18 — 

deel IIV a 1979 40 — 
deel l/ll samen ƒ50 — 

Prangko (eng/mal) spec dat Indonesië 1994 kleur 204 biz 
Sassone (ital) spec cat Italie/Vaticaan/San Marino 1995 kleur 815 biz 

spec cat Ital Gebieden 1995 300 bIz 
spec cat zegels Oud Italië 1995 kleur 480 bIz 
spec cat stempels Oud Italië 1994 517 bIz 

Seven Seas (eng) cat Austraiie/Cocos/Christmas/Norfolk/ 
Papua New Guinea 1994 205 biz 
McKee (eng) checklist Scouting on Stamps 16e ed 160 biz geen afb 
Broekman (eng) wereld cat Disney-mofieven/Basebal/Film/ 
Pop op zegels 1993124 biz 
Inpeg (ned) wereldcat schepen op zegels 4 delen 544 biz 

25 — 
77 50 
37 50 

200 — 
120 — 

45 — 
33 — 

60 — 
45 — 

- ^ 
VEHA-HOEKSTROKEN 
glashelder en zelfklevend voor het vastzetten 
van blokken brieven kaarten foto s etc op 
albumbladen 
Per 100 ƒ 7 — per 1000 ƒ63 — 

DBZ - DEUTSCHE BRIEFMARKEN ZEITUNG 
het meest gelezen postzegelblad van Duitsland -
drie recente proefnummers ƒ 15 - + porto 
jaarabonnement 26 nrs incl porto ƒ 1 6 7 -
Bezoek de DBZ-stand op de Fepapost 

proefnummer ƒ 7 50 + porto 

Orders tot ƒ 150 - plus ƒ 5 - verzendkosten Orders tot ƒ 50 - alsmede levering 
aan nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling Prijswijzigingen voorbe 
houden Uitgebreide prijslijst gratis. 
Postgiro 1253414 - Bank ABN /Amro 47 36 54 717 

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

Onze winkel is geopend van maandag t/m vnjdag 9 00 17 00 zaterdag 10 00 13 00 

Besteladres Rotterdam: Het Poststempel - tel 010/4768175 (ook s avonds) 
Besteladres vakhandel: Davo B V en Importa B V 

Opgericht door de Crown Agents Stamp Bureau en de Australische 
PTT eind 1993, voorziet Sovereign Stamps, na lang wachten nu in 
een service aan verzamelaars rechtstreeks uit het Verenigd Koninkrijk. 
Voor verdere inlichtingen kunt u de bon hieronder invullen. 

To SOVEREIGN STAMPS, PO Box 123 SUTTON, SURREY SMI 4WH, U K 
Please send me details of how I can obtain new issues from Sovereign Stamps 
Name 
Address 
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Nederlandse 
stempels 
Gelegenheidsstempels 

13 september: 
'sGravenhage: eerstedag
stempel vuurtorenserie (al
leen op NVPHenveloppen). 

^ ( . O M ^ . 

'i smv 

17 oktober: 
'sGravenhage: eerstedag
stempel Fepapostb\ok\e (al
leen op NVPHenveloppen). 

G VA«^ 

15 tot en met 24 oktober: 
Parijs: gelegenheidsstempel 
'PTT Post filatelie Nederland 
Le Salon du Timbre Parijs 15
24 oktober 1994'. Correspon
dentie zenden aan PTT Post 
Filatelie Verzamelservice 
(adres: zie kadertje) onder 
vermelding van 'Stempel Le 
Salon du Timbre'. 

PTT Post 
filatelie Nederland 

v . 

CU 3 1524 ^ : 
J "O oktober 1994 ir> 

17 tot en met 23 oktober: 
'sGravenhage: bijzonder ten
toonstellingsstempel ter gele
genheid van Fepapost 94, in 
gebruik op de tentoonstelling 
(Jan Steenzaal). Te stempe
len correspondentie zenden 
aan PTT Post Verzamelservi
ce (adres: zie kadertje) onder 
vermelding van 'Algemeen 
tentoonstellingsstempel 
Fepapost'. 

«o 

e»

Df/^ 

,m 
IMlu m 1723 

o 
V 

"Ji. 
■^^^ 

21 oktober: 
'sGravenhage: bijzonder ten
toonstellingsstempel ter gele
genheid van de Dag van de 
FEPA op Fepapost 94. Te 
stempelen correspondentie 
zenden aan PTT Post 
Filatelie Verzamelservice 
(adres: zie kadertje) onder 
vermelding van 'Stempel Dag 
van de FEPA'. 

' f ' V . 

> «o yf ''o 

o > 

o ^ 
22 oktober: 
'sGravenhage: bijzonder ten
toonstellingsstempel ter gele
genheid van de Jeugddag op 
Fepapost 94. Te stempelen 
correspondentie zenden aan 
PTT Post Verzamelservice 
(adres: zie kadertje) onder 
vermelding van 'Jeugddag
stempel Fepapost'. 

" ^  v . 

^^^ 

28 tot en met 30 oktober: 
Sindelfingen (Duitsland) gele
genheidsstempel 'PTT Post 
filatelie Nederland Int. Brief
marken Börse Sindelfingen 
2830 oktober '94'. Te stem
pelen correspondentie zen
den aan PTT Post Filatelie 
Verzamelservice (adres: zie 
kadertje) onder vermelding 
van 'Stempel Briefmarken
börse'. 

I n t . • . . . <»j_ 
Briefmarken % 
Börse °

•••• 2830 
Sindelfingen 
I Q ^ oktober 

Stempelvlaggen 

16 tot en met 14 september: 
Amsterdam, Arnhem, Den 
Haag, Groningen, Haarlem, 
'sHertogenbosch, Leeuwar

Adressen 
PTT Post Filatelie Verzamelservice: Postbus 30051, 9700RN Groningen. 

Expeditieknooppunten: Regiokantoor NoordWest, postbus 98500, 1000 
ND Amsterdam; Expeditieknooppunt Arnhem, postbus 99600, 6800 PD 
Arnhem; Expeditieknooppunt 'sGravenhage, postbus 99100, 2500 NA 
'sGravenhage; Expeditieknooppunt Groningen, postbus 99200, 9700 
NA Groningen; Expeditieknooppunt Haarlem, postbus 99100, 2000 NA 
Haarlem; Hoofdpostkantoor, postbus 99325, 5200 NA 'sHertogenbosch; 
Expeditieknooppunt Leeuwarden, postbus 99111, 8900 NA Leeuwarden; 
Expeditieknooppunt Roosendaal, postbus 99100, 4700 NA Roosendaal; 
Rotterdam: Regiokantoor ZuidWest, postbus 99100, 3000 NA Rotter
dam; Expeditieknooppunt Sittard, postbus 99100, 6130 NA Sittard; Expe
ditieknooppunt Utrecht, postbus 99000, 3500 NA Utrecht; Hoofdpostkan
toor Zwolle, postbus 99200, 8000 NA Zwolle, 

den, Roosendaal, Rotterdam, 
Sittard, Utrecht en Zwolle: 
Stempelviag 'Prinses Beatrix
fonds  Doe mee met de lan
delijke collecte'. 

PRINSES 
BEATRIX 

Amsterdam, Arnhem, Den 
Haag, Groningen, Haarlem, 
'sHertogenbosch, Leeuwar
den, Roosendaal, Rotterdam, 
Sittard, Utrecht en Zwolle: 
Stempelviag 'Fepapost 94 in
ternationale postzegelten
toonstelling Den Haag 17 t/m 
23 oktober 1994'. Te stempe
len correspondentie zenden 
aan de desbetreffende ekp's 
(adressen: zie kadertje) onder 
vermelding van 'stempelvlag 
Fepapost 94'. 

FEPAPOST 94 

Internationale 
postzegel 
tentoonstelling 

Den Haag 
17 t/m 23 
oktober 
1994 

Bijzonderevluchtstempels 

6 september: 
Amsterdam: bijzondere
vluchtstempel ter gelegenheid 
van de eerste lijnvlucht op het 
traject AmsterdamOsaka 
(Japan). Zie ook de rubriek 

B) c september 
3 D 1 9 9 4 

'Luchtpostnieuws' in het sep
tembernummer van 'Philate
lie'. 
30 oktober: 
Amsterdam: bijzondere
vluchtstempel ter gelegenheid 
van de eerste lijnvlucht op het 
traject AmsterdamDhaka 
(Bangladesh). Te stempelen 
correspondentie adresseren 
aan KLM Royal Dutch Airlin
es, c/o M/S Traveltime Pvt 
Ltd., 10 Jehangir Towers 1st 
Floor, Kanwan Bazar, Dhaka, 
Bangladesh; deze correspon
dentie moet u uiterlijk 24 okto
ber in een gefrankeerde om
slag zenden aan PTT Post Fi
latelie Verzamelservice 
(adres: zie kadertje). 

KLM lijnvlucht 1 
o, r ' 9 3 4 I 

—^ amsterdam J 

'Stempels' van 
PPFV Groningen 
In de afgelopen tijd heeft PTT Post 
Filatelie Verzamelservice in Gro
ningen stempels gebruikt die niet 
algemeen (lees: niet op door ver
zamelaars ter stempeling aange
boden poststukken) verkrijgbaar 
waren. Voorbeelden zijn het stem
pel op de voetbalenveloppen en 
het zogenaamde machinestempel 
op de ECUbrief. Gezien de be
perkte verkrijgbaarheid van deze 
stempels moeten ermee ontwaar
de poststukken worden be
schouwd als nietfilatelistisch, zo 
niet als schadelijk voor de filatelie 
(zie de Bondspagina's in'Philatelie 
van september). Zolang geen dui
delijkheid bestaat over de status 
van deze stempels, worden ze in 
'Philatelie' niet vermeld. Red 
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De status van postzegels: 
postfris of gebruikt? 
Het lijkt zo simpel: een zegel is gebruikt of ongebruikt. Al
leen in het laatste geval brengen verzamelaars nog een fij
ner onderscheid aan: ongebruikt met plakker(rest) of post
fris. Maar hoe zit het met de categorie 'gebruikt'? Onze 
medewerker R.C. Bakhuizen van den Brink toont in de nu 
volgende bijdrage aan dat er belangrijke verschillen zijn 
tussen 'gebruikt' en 'gebruikt'. 

De tegenstelling in de kop 
van dit artikel - 'Postfris of ge
bruikt?' - doet denken aan 
het vergelijken van appels 
met peren: gewassen of ver
rot. In plaats van over vruch
ten gaat het hier om postze
gels, stukjes papier die op 
een poststuk - kaart of enve
lop - kunnen worden geplakt 
ter vooruitbetaling van een 
dienst in het postverkeer -
kort gezegd: voor frankering. 
Over een sluitende definitie 
van postzegels valt een apart 
artikel te schrijven. In dit arti
kel gaat het slechts om de 
'status' van zegels die niet of 
niet meer op een poststuk 
vastzitten, en hoe die zegels 
door de filatelist kunnen wor
den aangeduid. 

In het postverkeer 
gebruikt 
Voor de posterijen is alleen 
de bruikbaarheid van een ze
gel van belang. Zegels die al 
een keer gediend hebben zijn 
'gebruikt'. Als het goed is ver
tonen ze een teken van ver

nietiging, meestal een af
stempeling. Maar ook een 
ballpointstreep kan een zegel 
onbruikbaar hebben ge
maakt. Zegels met zo'n teken 
van vernietiging zijn 'gebruik
te' postzegels, zegels zonder 
zo'n teken zijn 'ongebruikt'. 
Een zegel die in het postver
keer gebruikt is en de dans is 
ontsprongen kan alsnog ge
bruikt worden, al is dat strikt 
genomen niet zonder meer 
toegestaan. En uiteraard is 
het ook niet toegestaan om 
afstempelingen en dergelijke 
van zegels te venwijderen om 
nieuw gebruik mogelijk te ma
ken. 
Niet-gebruikte zegels die in 
handen van gebruikers zijn -
of dat nu verzamelaars dan-
wel niet-verzamelaars betreft 
- zullen meestal na enige tijd 
hun frankeergeldigheid verlie
zen. Ze worden dan 'onbruik
baar' en houden voor altijd de 
status van 'ongebruikt'. In de 
praktijk worden zulke zegels 
echter vaak stiekem het post
verkeer binnengesluisd; zo 
worden ze alsnog gebruikt. 
De praktische controle op de 
frankeergeldigheid van de ge

plakte postzegels laat nog 
wel wat te wensen over en is 
trouwens ook vrij moeilijk uit 
te oefenen. Tot zover postze
gels die door postadministra-
ties aan het publiek zijn ver
kocht. 
Nog niet door de posterijen 
verkochte voorraden zegels 
worden soms om de verza
melaars ter wille te zijn (lees: 
om ze toch nog wat geld op te 
laten brengen) voorzien van 
een teken van 'vernietiging'. 
Het is dan duidelijk niet meer 
de bedoeling dat ze 'gebruikt' 
worden, ze zijn 'onbruikbaar 
gemaakt'. 
Sommige posterijen doen dit 
bewust. Ze laten niet alleen 
een hoeveelheid zegels druk
ken die bedoeld is voor de 
verkoop aan het publiek (be
stemd voorfrankering), maar 
ook een voorraad die al tij
dens de vervaardiging wordt 
voorzien van een teken waar
mee het gebruik als frankeer-
middel bij voorbaat wordt uit
gesloten. Als dat teken be
staat uit aanduidingen als 
Specimen, Monster, Muestra 
en dergelijke gaat het om 
voorbeeldzegels ten behoeve 
van andere postadministra-
ties en filatelistische bladen 
{afbeelding 1). 
Meestal bestaat het teken 

2 Belgische zegels met de firmaperto-
ratie (perfin) B O 

Enkele voorbeelden van monster-zegels Cyprus (Specimen), Duitsland (Mus-
Itei), Equatonaal Guinee (Muestra) en Hongarije {schuine streep) 

3 Drie Beatrix-zegels waarvan twee 
normaal ontwaard met een dagteke
ningstempel en de derde - die de dans 
ontsprong - alsnog ongeldig gemaakt 
door een balpenkras van de besteller 

echter uit een 'pseudo-stem-
pel', meegedrukt om verza
melaars te laten denken dat 
het om echte, gebruikte ze
gels gaat. Het zijn dan geen 
echte postzegels, maar 'sur
rogaatzegels'. Als we ons nog 
duidelijker willen uitdrukken 
kunnen we zeggen dat het in 
feite gaat om pure oplichterij, 
waarbij de verzamelaar zo 
niet de volle nominale waarde 
van de zegels dan toch een 
daaraan gerelateerd bedrag 
betaalt. 
Als we het voorgaande sa
menvatten, kunnen we vier 
'statussen' onderscheiden 
van een zegel in het postver
keer: 

• ongebruikte zegels 
• gebruikte zegels 
• onbruikbaar gemaakte ze

gels 
• specimen- en surrogaatze

gels 

Alleen de eerste vorm is dui
delijk herkenbaar. De overige 
dne vormen zijn niet altijd pro
bleemloos uit elkaar te hou
den. Verderop ga ik er dieper 
op in aan de hand van voor
beelden. 

Nadruk en herdruk 
In de periode waarin een be
paalde zegel frankeergeldig
heid bezit kan het nodig zijn 
die zegel te laten bijdrukken. 
Daarvoor kan het oorspronke
lijke drukmatenaal worden 
gebruikt, maar er kan ook 
nieuw drukmatenaal worden 
vervaardigd, geschikt voor 
hetzelfde of voor een ander 
drukprocédé. Ook kan de af
werking - perforatie en der
gelijke - afwijken. Het interval 
tussen twee drukken kan -
afhankelijk van de periode 
waann de bewuste zegel 
frankeergeldig is - groot dan-
wel klein zijn. De bestudering 
van het verloop van een ze-
gelproduktie en van de ken
merken die daarbij een rol 
spelen is het terrein van de 
'klassieke' filatelie. De nogal 
modieuze kreet moff/('moder
ne filatelie') heeft net zo goed 
betrekking op het werkterrein 
van de 'klassieke' filatelie, en 
dus niets van doen met grove 
indelingen die in de filatelie 
worden gehanteerd als 'klas
siek', 'thematisch' en 'posthis-
tonsch'. 
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4 Echt gelopen Cour-zegels, het postkantoor van het Vredespaleis was uit op pos
tale vernietiging, met op het creëren van een mooi stempeltje voor verzamelaars 

Nadrukken en herdrukken, 
nieuwe drukken en replica's 
hebben geen van allen iets te 
maken met de oorspronke
lijke zegels. Desondanks 
wordt die suggestie heel be
wust, heel nadrukkelijk ge
wekt. Het gaat om drukwerk 
dat bijna altijd' na de periode 
van frankeergeldigheid van 
de zegels is vervaardigd ten 
behoeve van de postzegel
verzamelaar. Aan het begin 
van de frankeergeldigheids-
periode worden in sommige 
landen ongetande of afwij
kend gekleurde zegels ver
strekt aan hoge functionaris
sen. Soms spelen filatelistl-
sche organisaties een rol bi] 
de verspreiding van dergelijk 
materiaal. Of er bij het ver
vaardigen van dit drukwerk 
nu is uitgegaan van het oor
spronkelijke drukmateriaal of 
niet, of een postadministratie 
bij de verspreiding ervan be
trokken IS of niet - het is voor 
de filatelie in feite niet rele
vant. Het gaat om drukwerk 
dat nooit bestemd is geweest 
voor het betalen van diensten 
in het postverkeer. 
Omdat het meestal de bedoe
ling is dat dergelijk drukwerk 
lijkt op, danwei geassocieerd 
wordt met postzegels is het In 
sommige gevallen maar met 
moeite te onderscheiden van 
'echte' postzegels. Dit bete
kent ook dat de bestudering 
van dit materiaal voor de fila
telie net zo noodzakelijk is als 
de studie van 'falsificaten'. De 
grens tussen 'falsificaten' en 
dergelijk drukwerk Is venwaar-
loosbaar dun. Het is triest dat 
behalve sommige postadmi-
nistraties ook filatelistische or
ganisaties menen hun financi
ële positie te moeten opvijze
len met behulp van zulke Pro
dukten. 

Deveizamelaaren 
zijn album 
Een postzegel kan een be
paalde status hebben in het 
postverkeer. Los daarvan is 
de fysieke staat van een post
zegel ook voor de verzame
laar van belang, is het niet 
voor de indeling in een van de 
hiervoor genoemde catego
rieën, dan toch wel uit financi
ële of estethische oven/vegin
gen. 
Een zegel die zich in zijn oor
spronkelijke staat bevindt 
(dus zoals door de posterijen 
als frankeermiddel verkocht) 
zal voor veel verzamelaars 
het hoogste haalbare zijn. Dit 
uit zich ook in de veelzeggen
de term 'postfns' (let op de 
positieve klank van 'fris'). 
Bij de omschrijving 'postfris' 
kunnen overigens ook nog 

5 Speciaal voor verzamelaars ont-
waardde Joh Enschede in Haarlem 
Courzegels met het 'stempel' 's-Gra-
venhage 20 V 77, in feite gaat het met 
om een stempel, maar om een met de 
degelpers vervaardigde, perfect ge
plaatste opdruk 

wel enkele kanttekeningen 
worden gemaakt: 

• postfrisse zegels hebben 
per definitie de status van 
'ongebruikt'; 

• zegels uit postzegelboek
jes, miniatuurvelletjes en 
blokken kunnen niet afzon
derlijk gekocht worden; 
'postfris' heeft dan ook be
trekking op de verkoopeen-
heid als geheel; 

• de kwaliteit van zegels die 
bij de post werden gekocht 
kan al te lijden hebben ge
had van opslag, transport 
en andere handelingen zo
als het losscheuren uit een 
vel; 

• om in aanmerking te komen 

6 Zegel van Brits Noord-Borneo, can
celled to order {CTO) met een ellipsvor-
mig, uit balkjes opgebouwd stempel 

voor de kwalificatie 'postfris' 
moeten alle originele onder
delen nog aanwezig zijn: 
druk, tanding, boven- en 
onderlaag en gom. 

Zegels waarvan de kwaliteit is 
verminderd door beschadigin
gen van mechanische, 
(foto)chemische of thermi
sche aard zijn als verzamel
object in feite met meer de 
moeite waard, behalve wan
neer het gaat om beschadi
gingen die nu juist het gevolg 
zijn van het 'vernietigen' of als 
de bewust aangebrachte 'be
schadiging' de bruikbaarheid 
voor frankering niet beïn
vloedt (zoals bijvoorbeeld bij 
firmaperforaties; afbeelding 
2). 

Een belangrijke factor is de 
aanwezigheid van de 'origine
le gom'. Ongebruikte zegels 
zonder de originele gom ver
liezen het predikaat 'postfns'. 
Daar staat tegenover dat 'ge
bruikte' zegels geen gom 
meer zouden behoren te heb
ben - die IS immers bij het op
plakken verdwenen. 'Onbruik
baar gemaakte' zegels daar
entegen zullen over het alge
meen weer wel de originele 
gom hebben, net als de 'sur
rogaatzegels', ondanks het 
feit dat gebruik voor franke
ring met de bedoeling was. 
'Ongebruikte' zegels met ori
ginele gom en 'gebruikte' ze
gels zonder gom zijn de twee 
categorieën die de verzame
laar normaal gesproken te
genkomt en in zijn albums on
derbrengt. Bij 'ongebruikte' 
zegels zonder gom en bij 'ge
bruikte' zegels met gom is er 
echter iets aan de hand. 

Afwezigheid 
van gom 
Nu kan de afwezigheid van 
gom een 'natuurlijke oorzaak' 
hebben. Een voorbeeld zijn 
zegels waarbij bewust is af
gezien van het aanbrengen 
van gom omdat dat - gezien 
de klimatologische omstan
digheden waaronder ze ge
bruikt zouden worden - met 
wenselijk was. Ook kan gom 
bewust venwljderd zijn met 
het oog op de te ven/vachten 
chemische werking van de 
gom op de zegel. Musea 
gaan - om het verval van be
paalde zegels tegen te gaan 
- wel eens over tot het ven/vij-
deren van gom. 

Aanwezigheid 
van gom 
Zegels die er op het eerste 
gezicht 'gebruikt' uitzien, zul
len In tweede instantie - als 
originele gom aanwezig blijkt 
- verhuizen naar de categorie 
'onbruikbaar gemaakte ze
gels' of naar die van de 'sur
rogaatzegels'. Het kwam wel 
voor (en het gebeurt mis
schien nog wel) dat verzame
laars 'postfris' materiaal op 
het postkantoor ter afstempe
ling aanboden. Dat was het 
geval als ze de desbetreffen
de zegels liever als 'gebruikt' 
in hun verzameling onder
brachten; we noemen dit ver
schijnsel 'welwillendheidsaf-
stempeling'. Maar lang met 
elke verzamelaar zette dan 
ook de volgende stap: het 
ven/vijderen van de gom. 
Er zijn zegels die postaal ge
zien 'gebruikt' zijn, maar 

7 Voorbeelden van 'afstempelingen', aangebracht met een degelpers een vogel-
zegel van de DDR (stempel Berlin) en een Roemeense zegel met een zeegezicht 
van Ludolf Backhuysen (Bucuresti) 
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waarbij de originele gom toch 
nog aanwezig is. Het betreft 
tiier postzegels - complete, 
nog van gom voorziene vellen 
met stempels - die door de 
post werden verstrekt als 'be
wijs van betaling' van een 
zending partijenpost ('franke
ring bij abonnement'). Met 
name de postzegelhandel 
had dankzij deze faciliteit de 
beschikking over een prachti
ge bron van 'gebruikt' mate
riaal. Toen het systeem tot 
fraude leidde werd in 1949 
besloten deze vorm van 'ge
bruik' te staken. De handel 
voelde zich door de afschaf
fing gedupeerd; ter compen
satie kreeg de NVPH van de 
PTT het monopolie op de eer-
stedagenveloppen! 

Gebruikt 
Gebruikte zegels hebben 
over het algemeen een af
stempeling die met de hand 
of met een stempelmachine is 
gemaakt. Deze afstempeling 
kan enigszins variëren: in 
plaats op de zegel en in ge
lijkmatigheid van de inkting. 
'Stempels' die met een druk
pers zijn aangebracht - op 
nog intacte, complete vellen -
vertonen die variatie niet en 
dragen uiteraard de typische 
kenmerken van de desbetref
fende drukprocédés. Zegels 
met zulke 'stempels' vallen al
tijd onder het begrip 'onbruik
baar gemaakte zegels', res
pectievelijk 'surrogaatzegels'. 
Het beschrijven van de ver
schillende soorten afstempe
lingen en dergelijke ter 'ver
nietiging' van zegels valt bui
ten de opzet van dit artikel. 
Strikt genomen zijn zegels die 
door postfunctionarissen met 
een ballpen zijn 'vernietigd' 
ook 'gebruikt' en dus het ver
zamelen waard (afbeelding 
3). In de praktijk is 'postaal 
gebruik van de balpen' 
meestal erg moeilijk aan te to
nen. 

Onbruikbaar 
gemaakt 
Bij de zegels van Nederland 
en de Overzeese Gebiedsde
len zijn enkele voorbeelden 
bekend van 'onbruikbaar ge
maakte' zegels. De Tubercu-
lose-zegels uit 1906 waren tot 
/januari 1907 verkrijgbaar, 
en geldig tot en met 31 janua
ri 1907. De overgebleven 
TOorraad kreeg het stempel 
Amsterdam 31 JAN. 07 10-
12N; de aldus afgestempelde 
2egels werden ter beschik-
<ing gesteld aan de Amster
damse Vereeniging tot bestrij
ding der Tuberculose. In Ne-

8 Detail van de Roemeense zegel van 
illustratie 7 bi| druk op de degelpers is 
sprake van een goede zwarting en 
scherpe afdrukken, er is geen raster te 
zien 

10 Detail van de Russische zegel'35 
jaar na de oorlog' uit 1980 Hier is het 
zonneklaar dat het stempel Mockba 
met op de gebruikelijke wijze is aange
bracht maar als een in offset uitgevoer
de opdruk het goud van'1980'IS over 
het stempel heen gedrukt (zie onderzij
de cijfers) 

derlands-Indië werden van de 
AMVJ-zegels van 1933 (ver
krijgbaar tot 9 januari 1934) 
38 duizend senes voorzien 
van stempels Soerabaja 
23.12.33 en Soerabaja 
9.1.34. De Speciale Catalo
gus van de NVPH waar
schuwt de verzamelaars wel 
voor de (veel lager genoteer
de) Nederlandse tuberculose-
zegels met welwillendheids-
stempel, maar bij de Neder
lands-Indische AMVJ-zegels 
wordt er met geen woord over 
gesproken! 

Tot 1989 waren de zegels 
van het Internationaal Ge
rechtshof in Den Haag (Cour 
Internationale de Justice) 
voor de verzamelaar uitslui
tend in gestempelde vorm 
verkrijgbaar. Deze Gour
emissies kunnen worden be
schouwd als 'onbruikbaar ge
maakte' zegels met originele 
gom. 'Gebruikte' Cour-zegels 
bestaan echter ook: die ko
men uit de correspondentie 
van het Hof (afbeelding 4). 
De dne Cour-zegels uit 1977 
(40, 45 en 50 cent type-Vre
despaleis) zijn de enige van 
het verzamelgebied Neder
land waarbij alle vier de ge
noemde statussen voorko
men: 

• ongebruikt, afkomstig van 
functionanssen van het Hof; 

èscLbSJ 

> ̂ » » « & L 

9 Voorbeelden van stempels die met behulp van offset werden aangebracht tulp
zegel van Cuba (Habana), Van-Goghzegel van Jemen (Arabisch stempel) en een 
stnp van dne Russische ruimtevaartzegels (Mockba) 

AAAtf t fM^KMUk***«*A«««A«A**&^MAad^MAMMMMUk 
11 'Slempels in rasterdiepdruk, gedrukt op zegels van Roemenie en Rusland, 
rechtsonder twee verschillende plaatsnaamstempels op twee identieke Roemeense 
postzegels 

gebruikt, afkomstig uit cor
respondentie van het Hof; 
onbruikbaar gemaakt, een 
klein deel van de aan filate
listen verkochte zegels; 
surrogaat; het grootste deel 
van de aan filatelisten ver
kochte 'zegels' werd name
lijk al bij drukkererij Joh. En
schedé in Haarlem van een 
'stempel' ('s-Gravenhage 

20.V.77) voorzien, dat met 
een degelpers werd aange
bracht (afbeelding 5). 

Met ingang van de emissie 
van 1989-1991 (ontwerp Wal
ter Nikkeis) konden verzame
laars ook 'postfrisse' exem
plaren van de Cour-zegels 
aanschaffen. 
Ook bij buitenlandse zegels 
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komen 'onbruikbaar gemaak
te' exemplaren veel voor. Be
rucht zijn de zegels van Brits 
Noord-Borneo met een uit 
balkjes samengesteld ellips-
vormig stempel (afbeelding 
6). 
Het gebruik van een specifiek 
stempel, zoals dat van Brits 
Noord-Borneo of dat met een 
bepaalde combinatie van da
tum en plaats (zoals bij Ne
derland en Nederlands-Indië) 
maakt het mogelijk, 'onbruik
baar gemaakte' zegels te her
kennen. De Engelstalige fila
telie hanteert hiervoor de term 
CTO (Cancelled To Order), 
die letterlijk gezien niet onjuist 
is, maar ook de door particu
lieren in kleine hoeveelheden 
ter stempeling aangeboden 
'ongebruikte' zegels (welwil-
lendheidsafstempeling) om
vat. Deze laatste Spielerei 
valt onder het begrip filatelis-
tisch maakwerk. Met wat een
voudige handelingen, zoals 
het venwijderen van gom, zijn 
de zegels niet van 'gebruikt' 
te onderscheiden. 

Specimen en 
Surrogaat 
De categorie door postadmi-
nistraties verspreide zegels, 
die al bij voorbaat (tijdens de 
produktie) van kenmerken 
worden voorzien om normaal 
gebruik in het postverkeer te
gen te gaan, kan worden on
derverdeeld in twee groepen: 

• voorbeeldzegels ten behoe
ve van andere postadminis-
traties of als illustratiemate
riaal voor (filatelistische) 
perspublikaties, voorzien 
van een gedrukte aandui
ding specimen, monster oi 
iets dergelijks. Afgezien van 
zo'n aanduiding verschillen 
ze niet van 'ongebruikte' 
zegels; 

• zegels die al tijdens de pro
duktie werden voorzien van 
een gedrukte 'afstempe-

12. Russische zegel met een afbeel
ding van ijsberen en voorzien van een 
'stempel' in rasterdiepdruk 

ling', waarbij uit druktechni-
sche ovenwegingen de rest 
van het zegelbeeld best op 
onderdelen kan afwijken 
van de gewone zegels met 
een bestemming in het 
postverkeer. Zonder uitzon
dering worden de 'zegels' in 
omloop gebracht ten be
hoeve van de verzamelaars 
als surrogaat voor echte 
postzegels. 

Als het om de herkenning 
gaat geeft de tweede groep 
de meeste problemen. Qua 
drukprocédés komen boek
druk (meestal een degelpers), 
offset en rasterdiepdruk in 
aanmerking. 
De degelpers geeft een heel 
duidelijke 'stempel'-afdruk, 
vaak glanzend en met een 
duidelijke 'moet': een op
staande of ingedrukte 'rand' 
(afbeeldingen 7en S). De ori
ginele gom is vrijwel altijd nog 
aanwezig. Wat er sterk op lijkt 
- maar dan ontbreekt de gom 
- zijn zegels die op filatelis-
tisch maakwerk (meestal eer-
stedagenveloppen) hebben 
gezeten, waarbij de eerste-
dagenveloppen massaal on
der een degelpers zijn ge
gaan. In Nederland is die laat
ste praktijk incidenteel toege
past door de Filatelistische 
Dienst. Het voorbeeld van de 
dhe Cour-zegels uit 1977 is 
hierboven al gegeven. 
Een gedrukte 'afstempeling' 

13. Detail van illustratie 12: in het stem
pel zijn duidelijk de rasterpunten te 
zien, een overduidelijk bewijs dat het 
hier gaat om een gedrukte ontwaarding 

in offsetdruk is nog het moei
lijkst te herkennen (afbeeldin
gen 9 en 10). De'stempels' 
zien er zeer autenthiek uit, 
maar ze zijn erg vlak en vaak 
korrelig; de scherpe randen 
van een echt stempel, res
pectievelijk het gaaspatroon 
van het stempelkussen ont
breken. Ze komen in ieder 
geval voor bij zegels van 
Cuba, de DDR, Jemen, Roe
menië en de Sovjetunie. 
In rasterdiepdruk uHgevoerde 
'afstempelingen' (afbeeldingen 
11 en 12) vertonen alle ken
merken van dat procédé: een 
meetbaar raster (afbeelding 
13) en inktuitvloeiing in de 
drukrichting. Uit druktechni-
sche oven/vegingen komen 
dergelijke 'afstempelingen' bij
na uitsluitend voor op zegels 
die in datzelfde procédé zijn 
gedrukt of zegels, afkomstig 
van drukpersen waarop behal
ve drukeenheden voor boek
druk of plaatdruk ook één of 
meer eenheden voor raster
diepdruk aanwezig zijn (Goe-
bels, Wifag-persen en derge
lijke). Dit type surrogaatzegels 
ben ik tot nog toe slechts bij 
twee landen tegengekomen: 

• Roemenië sinds de jaren 
'60 

• Sovjetunie vanaf begin ja
ren '80 

Net als bij het drukwerk dat in 
de paragraaf 'nadruk en her

druk' aan de orde kwam is de 
grenslijn met 'falsificaten' flin
terdun. Dit ondanks het feit 
dat dergelijke zegels uit een 
officiële bron komen en door 
officiële postadministraties 
worden verspreid. 

Tot Slot 
Behalve de tot nu toe gang
bare tweedeling 'gebruikt' en 
'ongebruikt' is het zinnig ook 
zegels die ogenschijnlijk ge
bruikt zijn (maar in feite in de 
categorieën 'onbruikbaar ge
maakt', 'specimen' of 'surro
gaatzegels' thuishoren) een 
aparte status te geven. Op 
tentoonstellingen houden ju
ryleden of teams of experts 
zich bezig met het opsporen 
van nadrukken en vervalsin
gen; inzenders van collecties 
die zulke 'zegels' bevatten 
worden hier nadrukkelijk op 
opmerkzaam gemaakt. 
Surrogaatzegels hebben ech
ter tot dusver geen (of in ieder 
geval niet voldoende) aan
dacht gekregen. Meestal -
bijvoorbeeld als het om Oost-
blok-landen gaat - worden ze 
afgedaan als 'nadrukken'. 
'Onbruikbaar gemaakte ze
gels' en 'surrogaatzegels' ver
dienen een intensieve bestu
dering; de resultaten van die 
studie behoren een plaats te 
krijgen in de filatelistische 
pers. En - belangrijker nog -
in verzamelingen verdienen 
ze een aparte plaats te krij
gen, net als het geval is met 
nadrukken en vervalsingen. 
R.C. Bakhuizen van den 
Brink, Leiden 

Noot: 
': in sommige landen verstrekt de 
postadministratie aan het begin 
van de frankeergeldigheidsperiode 
ongetande of afwijkend gekleurde 
zegels aan hoge functionarissen. 
Ook komt het wel voor dat filatelis
tische organisaties dergelijke ze
gels verspreiden. 

I. DRAGOUMI 4 - 546 24 THESSALONIKI 
Tel. 003031/274031 - 003031/264366 

Fax 003031/274031 
GRIEKENLAND 

Veilingen: Griekenland, Cyprus, Levant, Turkije, 
Kreta en geselecteerde gebieden. 
Postzegels, brieven, kaarten. 

Luxe kleurencatalogus gratis op aanvraag. 

TE KOOP GEVRAAGD 1 
F R A N K E E R G E L D I G E 
BELGIË 
BUND 
DäNEMARK 
ENGLAND 
GUERNS./JERS. 
INSEL MAN 
FINNL./ALAND 
FRANKREICH 
ITALIEN 
LIECHTENST. 

ƒ 3,80/Fr. 100,— 
ƒ 86,—/DM 100,— ixj 
ƒ 19,—/DKR 100,— g 
ƒ200,—/£ 100,— 5 
ƒ180,—/E 100,— S 
ƒ135,—/E 100,— tti 
ƒ 21,—/FMK 100,— g 
ƒ 23,50/FR. 100,— g 
ƒ 0,06/L 100,— ^ 
ƒ 77,—/SFR 100,— 

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

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

Verkoop (op aanvraag): NL 82%, BELGIË 88%, LUX. 80%. 
- Betaling binnen een werkdag met aantekenen aangifte geldswaarde 
- Vraag een ti)st aan van alle gebieden (ca 50) 
- Minimaal ƒ 300,—, gesorteerd naar frankeerwaarde. 
- Ook afname van grote aantallen, maar geen nieuwtjesvellen 
- WIJ zijn sedert jaren m Duitsland bekend als betrouwbare partner voor frankeerzegels. 

MIRKO FRANKE Rathausstraße 9 D-22941 BARGTEHEIDE 
Tel.: 09 - 49 4532 8820 Fax 09 - 49 4532 25132 
Lid APHV en ZPVW 



Handboeken, 
studies en catalogi 

Philatelie oktober 1994 / 779 

De nieuwe Finland-catalogus 
van de firma Peltonen (57ste edi
tie, 1994) telt ruim driehonderd pa
gina's minder{!) dan editie 56 van 
1992/93. Als in aanmerking wordt 
genomen dat in de nieuwe editie 
ook Aland en Esland zijn opgeno
men (die vorige keer ontbraken) 
ligt de conclusie voor de hand: de 
vonge editie is veel gespeciali
seerder dan deze nieuwe, die u 
dan ook gerust checklist mag noe
men. Voor de meesten zal ds 
nieuwste editie echter ruim vol
doende informatie geven. De cata
logus is netjes en in kleuren uitge
voerd op lichtblauw papier, wat 
een prettige indruk geeft. Deze ca
talogus is in de twee m Finland ge
bruikelijke talen gedrukt. Ook Est
land behoort tot het Finse taalge
bied, vandaar dat dit hierin wordt 
opgenomen, zij het maar met 
veertien pagina's. 
Catalogus Finland, Aland en Estland; 
208 pp. Uitgegeven door Lauri Peltonen, 
Hanko, Finland. Prijs FIM 220.- (franco). 

Een bijzonder handzame, welis
waar met gespecialiseerde maar 
desondanks zeer uitvoerige cata

logus voor het gehele Duitse ver-
zamelgebied (inclusief alle Euro-
pa-CEPT emissies) is de DNK 
Deutschland Briefmarken-Kata
log 1994. Behalve de hoofdnum-
mers worden ook de voornaamste 
afwijkende tandingen en water
merken vermeld. Alle zegels zijn in 
goede kleuren afgebeeld. Wat de 
prijsontwikkelingen betreft - aldus 
de samensteller - blijkt er nog 
steeds een stijgende tendens te 
zijn bij de laatste emissies van 
Berlijn en de jaren 1949-1957 van 
de DDR, zowel postfris als ge
stempeld. De nummenng in de 
DNK is gelijk aan die van de 
Michel-catalogi. (Fl.) 

DNK Deutschland Bnefmarken-Katalog 
1994; geill. (kleur). Uitgegeven door 
Leuchtturm. Prijs DM 15.90. 

Verzamelaars van postzegels van 
de voormalige republieken van de 
Sovjetunie kunnen eindelijk wat 
orde in hun collectie(s) scheppen. 
De Moskouse uitgeversmaat
schappij PhilaRoss heeft een een
voudige, maar handzame en over
zichtelijke catalogus op de markt 

gebracht waar de republieken Ar
menië, Azerbeidzjan, Estland, Ge
orgië, Kazachstan, Kirgizië, Let
land, Litouwen, Moldavië, Oekraï
ne, Oezbekistan, Rusland, Tadzji
kistan, Turkmenistan en Witrus-
land ten tonele worden gevoerd. 
Een sterk punt van de catalogus is 
dat de oplagecijfers worden ge
noemd; zelfs de gerenommeerde 
Michel-catalogus weet die niet al
tijd te vermelden. Dat de tekst he
lemaal in het Russisch is kan als 
een bezwaar worden gevoeld, dat 
echter dankzij de simpele maar 
duidelijke illustraties niet onover
komelijk blijkt. De prijsnoteringen 
worden in roebels gegeven, wat 
uiteraard weinig houvast geeft bij 
een absolute waardebepaling, 
maar toch een goede indicatie 
geeft voor de onderlinge prijsver-
Fioudingen. 
Postzegels van de Voormalige Repu
blieken van de Sovjetunie, 160 pp., ge-
ill. (z/w), formaat 13x20 cm. Uitgegeven 
door Philaross, Moskou Verkrijgbaar 
door overmaking van f 22 30 (incl. por
to) op bankrekening 32.18.22.781 t.n.v. 
G.C. Coerts te Groningen. 
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Internationale 

POSTZEGELVEILING 
TE TEGELEN OP 

ZATERDAG 29 OKTOBER 
Bezichtiging v.a. 9.00 uur 
Aanvang veiling 11.00 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 22 OKTOBER 

t/m 
DONDERDAG 27 OKTOBER 

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

POSTZEGEL 

TEGELEN 
DE POSTZEGEL VEILING LIMBURG 

Postbus 3071 5930 AB Tegelen Tel. 077-737171 Fax. 077-736784 

f f f t f f f f T T f 

GRATIS PRIJSLUSI 
* * / * / © 

I NUMMERING EN PRIJZEN VOLGENS MICHEL CATALOGUS 

SPANJE 
NUMMERING EN PRIJZEN \ 

Wilex Postfach 1948 
D 48580 Gronau Did. 

POSTTEBBJIAmB. - VBUNBHIHS „BE VOORSTRAAT" 
WO 26okt 18 30-22 00 Alg Verzamelbeurs 

tevens Kijkavond v/d 
veiling van 02 nov 

dl 01 nov 09 00-20 00 Kijkdag 
WO 02 nov 09 00-18 50 Kijkdag 
WO 02 nov 19 00 Aanvang v/d Veiling 

Inlichtingen voor tafelreservering of veilingcatalogus 
te l . 0 3 8 - 2 1 1 0 4 5 fax 038-233805 Voorstraat 23 8011 MK Zwolle 

do 03nov 1000-1630 Naveiling 
vr 11 nov 1630 Sluiting v/d 

ScfinftelijkeTele-
foonkaarten Veiling 

za 12 nov 13 00-16 00 Postzegel en 
Telefoonkaarten t)eurs 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

Het eerste complete overzicht van alle officiële emissies in Nederland: 

Handboek Postwaarden Nederland 
In deze losbladige uitgave vindt u 

informatie over o.a. frankeerzegels, bijzon
dere postzegels met en zonder bijslag, post
zegelboekjes, briefkaarten, postbladen, 
postbewijzen, etc. Alle officiële emissies 
worden ieder afzonderlijk en zo volledig 
mogelijk beschreven. 

Per emissie krijgt de abonnee 
gedetailleerde en exacte informatie over: 
voorstellingen, historische achtergrond, 
esthetische achtergrond, gehruiksgeschiedenis, 
verkrijgbaarheid, geldigheid, druk en druk
vormen, velrandbijzonderheden, perforaat, 
papier, gom. aanmaak, oplagecijfers, 
plaatfouten, foutdrukken, vervalsingen en 
lliteratuur. 

Exclusieve afdruk voor abonnees: 
Abonnees ontvangen in de tweede 
aflevering een exclusieve afdruk van de 
originele gravure van de 'Emmazegel 
1934'. Deze zegel wordt speciaal 
gedrukt voor de abonnees op het 
Handboek Postwaarden Nederland en 
zal niet los verkocht worden. 

Voorafgaand aan het emissiebeschrij-
vende deel komen hoofdstukken met 
algemene informatie, zoals: postale achter
gronden, ontwerp/opdrachtproces, druk
techniek en gebruik. 

Uiteraard is de uitgave full colour op 
A4-formaat uitgevoerd en voorzien van 
prachrige illustraties. 

A A N B I E D I N G ! Indien u zich 
abonneert vóór 15 november 1994 
betaalt u voor het hoofdwerk slechts 
ƒ 77,50 (incl. btw, excl. verzendkosten) 
in plaats van ƒ 97,50. 
U ontvangt dan de band met de eerste 
twee afleveringen én de luxe opberg-
cassette. Jaarlijks ontvangt u circa vier 
aanvullingen van + 65 pagina's, die 
worden berekend tegen een paginaprijs 
van momenteel ƒ 0,45 (excl. btw en 
verzendkosten), 

Wilt u een abonnement of uitgebreide folder? Bohn Stafleu Van Loghum, 
antwoordnummer 10155, 2400 VB Alphen aan den Rijn, 
telefoon 01720-66811, fax 01720-66770 óf kom naar onze stand op de FEPA POST! 
Bestellen kan ook via de boekhandel. 
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VRAAG ER NAAR BIJ UW HANDELAAR 
of schrijf naar: P.O.Box 184, NL  3300 AD Dordrecht 

Happy Christmas 

ISLE OF MAN 

re» 

from the 
Isle of Man 

CENTENARY OF THE INTERNATIONAL 
OLYMPIC COMMITEE 

ONZE STAND OP DE FEPAPOST 
BEVINDT ZICH IN DE KELDER 
ONDER DE NAAM J.A. VISSER 
PZGRH. B.V. 

ISLE 

MAN 
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T e k o o p g e v r a a g d : Collectie HELE WERELD, ook munten, 
oude NED. ANSICHTKAARTEN, OUDE BRIEVEN. 
B i e d t a a n : GROTE VOORRAAD NED. + OVERZEE (FDC)+Buiten-
land o.a. ZWITS. VEEL MOTIEF o.a. SPORT, SCHEPEN, TREINEN, 
spec. DIEREN en BLOEMEN, HELE WERELD. 

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

Leuke aanbiedingen zegels en poststukken - zowel enkele stuks 
als collecties en partijtjes en echt betaalbaar vindt u in onze 

"PRETTIGE PRIJZENLIJST" 
Vraag uw gratis exemplaar aan; 

Postzegelhandel 'Wien' 
Postbus 22517, 1100 DA Amsterdam ZO, Tel. 020-6.974.978. 

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

EN ZEER UITGEBREID 
VERZAMELINGEN EN PARTIJTJES 

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

toezending, gebr., ongebr., postfrls, 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 

NEDERLAND en O.R. 
BELGIË 
LUXEMBURG 
DUITSLAND en GEB. 
ENGELAND en KOL. 
FRANKKIJK 
OOSTENMJK 
ZWITSERLAND 
SCANDINAVIË 

HONGAÏJIJE 
POLEN 
ROEMENIË 
RUSLAND 
TSJECHO-
SLOWAKIJE 
KROATIË 
PORTUGAL 
SPANJE 

IF YOU COLLECT BRITISH STAMPS 

VISIT STAND 15 

AT THE FEPAPOST SHOW 

17-23 OCTOBER 1994 

From the United Kingdom we will be bringing a 
selection of our exceptional stock of BRITISH 
STAMPS and POSTAL HISTORY covering the 
period 1600-1952, plus modern printing errors. 
This stock includes early covers, many Id 
blacks, 2d blues. Id reds, high values, rarities, 
telegraphs, officials, postage dues, cancellations, 
errors etc. etc. 

If you are unable to visit the show please write 
to the address below for our free illustrated lists: 

Bill Barrel! 
H&B Philatelists Ltd 

5 Ctiristmas Steps 
Bristol BSI 5BS 

England 
Tel. 0044 272 265221 
Fax: 0044 272 258735 

12-13/11'94 
VERZAMELAARS 

JAARBEURS 

Zaterdag 12 november gratis i 
P taxatie van kunstvoorwerpen, i 

antiek, speelgoed en curiosa 
door de bekende veiling-

;: houder Jan Pieter Glerum. \ 

\ Zaterdag 12 en Zondag 
' 13 november 1994 
Beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur. 

• 

TOEGANGSPRIJS: 
f 12,50 per persoon per dag. 

f20,00 per persoon voor beide dagen. 

I N L I C H T I N G E N : 

• Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs 

Postbus 8500, 3503 RM Utrecht 

• Telefoon 030 955 560, Fax 030 940 379 

u JAARBEURS 
UTRECHT/HOLLAND J 



D E HISTORISCHE COLLECTIE 

"OUDE RUSSISCHE POSTZEGELS" j 

Dé kans voor elke verza

melaar om in het bezit te 

komen van uitmuntende,^ 

zeldzame postzegels. 

Maar liefst 50 waarde

volle zegels - vanaf het 

jaar 1948! - zijn gese 

lecteerd voor de indr 

wekkende collectie "OUDE 

RUSSISCHE POSTZEGELS". 

De collectie, welke com 

pleet met presentatiemap 

én met volledige garantie 

op echtheid wordt 

geleverd, heeft een 

cataloguswaarde van 

maar liefst ƒ 150,-. 

Ter kennismaking geldt 

de extreem lage aktie-

prijs van slechts ƒ 15,-! 

Zonder verdere koopverplichting! Én - indien u dat 

wenst - wordt u geheel vrijblijvend op de hoogte 

gehouden van andere, net zo interessante aan

biedingen van oude Russische postzegels! 

Bestel vandaag nog... 

Speciale FEPA POST aktie -aanbieding! 

Stuur uw bon zonder postzegel aan 
Edel Collecties 
Antwoordnummer 1616 
3750 WG Bunschoten 
tel. 03499-82353 

EDEL 
C O L L E C T I E S 

Voordeel Bon 
JA, ik bestel de historische collectie "Oude Russische Postzegels" 
met een cataloguswaarde van ƒ 150,-
nu voor de aktie-prijs van ƒ 15,-! 
Ik betaal binnen 10 dagen na ontvangst. U informeert mij daarbij 
- geheel vrijblijvend - over andere oude Russische postzegels. 

Voorletter: hr/mevr 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

Tel.nr.: 

Geboortedatum: 
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Automaat 
stroken 

Samenstelling: 
P. Houdewind 
Postbus 609 
2270 AP Zoetermeer 

Wie kent de zeldzaamste Ne
derlandse postzegel? Afbeel
ding 1 toont een Nederlandse 
automaatstrook in de waarde 
van 89 c, waarvan slechts 
enkele exemplaren bekend 
zijn. Na de afschaffing van de 
cent kan zo'n waarde natuur
lijk niet. 
Sinds 1985 publiceer ik drie
maandelijks de rubriek 'Auto
maatstroken' In het maand
blad 'Philatelie'. Voor nieuwe 
lezers geef ik een inleiding 
over het verzamelen van au
tomaatstroken. 

Definitie 
Wat zijn automaatstroken? 
Automaatstroken zijn postze
gels die door een automaat 
gedrukt worden in opdracht 
van de klant, die ze na munt-

^ 

L 

BELGlQUn ! 

P 01.0 0 F 
* .S^ ClOsf- [ 

: REPunuQuT? 
3 FRANCAISE i 

0 1 8 0 
i POSTCS i 
i 50129039..t 

inworp ontvangt. Automaat
stroken kunnen een saai uiter
lijk hebben en op frankeer-
stempels lijken {afbeelding 2), 
maar ze komen tegenwoordig 
ook fraai uitgevoerd voor (af
beelding 3). 

Hericenning 
Hoe herken je automaatstro
ken? In tegenstelling tot rood-
frankeringen (frankeermachi
nestempels) en loketstroken, 
die voorzien zijn van plaats
naam en datum en slechts 
geldigheid bezitten op de dag 
van uitgifte, zijn automaat
stroken meestal onbeperkt 
geldig. Automaatstroken dra
gen een landsnaam, zijn 
voorzien van een variabele 
waardebedrukking en hebben 
soms een automaatnummer. 

Soorten 
Er zijn permanente uitgiften 
en gelegenheidsautomaat-
stroken. Vooral de gelegen-

mmi^^u^^^^m 

O - Q I O &218 
NCR McHt QQQI 

_SELF-SERV1CE METER -

il 

heidsstroken zijn bijzonder 
verzamelwaardig: ze zijn 
vaak alleen verkrijgbaar op 
een tentoonstelling en ze 
hebben doorgaans een gerin
ge oplage. De verzamelaar 
moet meestal veel moeite 
doen om zulke speciale auto
maatstroken te venwerven. Ik 
herinner mij de internationale 
postzegeltentoonstelling Phi-
lexfrance 1989, waar je twee 
tot drie uur in de rij moest 
staan voor één serie van vier 
automaatstroken! Vermoeide 
verzamelaars die plaatsna
men op een klapstoeltje kre
gen van de suppoosten te ho
ren Ce n'estpas de camping! 
Weg met die stoel! (afbeel
ding 4). 

l o ^ a « ^ : ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Fabrikaten 
Er zijn verschillende fabrika
ten strokenautomaten op de 
markt. De bekendste fabrika
ten zijn Frama, Klüssendorf 
en Dassault. 

1. Frama-strokenautomaten 
Frama is een Zwitsers pro-
dukt dat sinds 10 augustus 
1976 in gebruik is in het land 
van herkomst en nadien in 
dertig andere landen over de 
hele wereld van Aland tot 
Zimbabwe is geïnstalleerd. 
Dit type strokenautomaat 
drukt het complete cliché op 
gewaarmerkt papier. Behalve 
permanente uitgiften zijn er 
ook veel speciale Frama-uit-
giften, onder meer UPU-Bra-

siliana 1979 (Brazilië, linksbo
ven op afbeelding 5) ter gele
genheid van het congres van 
de Wereldpostvereniging in 
Rio de Janeiro - de eerste 
gelegenheidsautomaatstro-
ken! -, Belgica 1982 en nog 
eens vijfentwintig speciale 
Belgische automaatstroken-
uitgiften bij diverse lokale 
postzegeltentoonstellingen 
(afbeelding 5, midden- en 
rechtsboven). 
Het cliché van een Frama-au-
tomaat is gemakkelijk en 
goedkoop te verwisselen. De 
speciale strokenuitgiften zijn 
vaak maar één weekend uit 
de automaat verkrijgbaar, 
maar later zijn deze speciale 
emissies ook te bestellen bij 
de Belgische filatelistische 
dienst, de Regie der Poste
rijen in Brussel. Experts her
kennen deze Regie-uitgiften 
aan de platte nullen van de 
printer. Zo'n speciale auto-
maatstrokenuitgifte uit de ten
toonstellingsautomaat kost nu 
vijftien tot bijna honderd gul
den per serie (abonnements
prijs: f 5.-). 
Ook landen als Griekenland 
(elf speciale uitgiften) en Aus
tralië (veertien bijzondere 
emissies, zie onder andere 
afbeelding 5, onder) zijn actief 
op dit gebied. 

Werking Frama-automaat 
Hoe werkt zo'n Frama-auto
maat? Laten we de diverse 
types eens onder de loep ne
men: 

Prototype FE-271 
Dit type (met één keuzeknop) 
was in gebruik in Zwitserland 
tijdens de proefperiode aldaar 
en in IJsland. Men moest het 
juiste geldbedrag inwerpen 
en op de knop drukken (af
beelding 6). De automaat 
drukte de automaatstrook 
daarna in de waarde van het 
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ingeworpen bedrag. Elke 
waarde van 0.05 tot 99.95 
was verkrijgbaar (afbeelding 
7). Het nadeel van deze auto
maat was dat met gepast 
geld betaald moest worden. 

Permanent model FE-274 
Dit model heeft vier keuze
knoppen. Na inworp van een 
willekeurig geldbedrag kun
nen door het indrukken van 
de voorkeurstoetsen veel ge
bruikte waarden (bijvoorbeeld 
70, 80 en 90 cent) worden 
»/erkregen. De vierde knop le-
\/ert een automaatstrook voor 
het restbedrag (afbeelding 8). 

/lodel 'telefoontoetsenbord' 
iij dit nieuwste model kan na 
en geldinworp door middel 
an het toetsenbord de ge-
renste automaatstroken-
/aarde worden aangegeven. 
)e automaat levert één of 
leer automaatstroken van 
e gewenste waarde. Beta-
ng is mogelijk door geldin

worp, maar tegenwoordig kan 
ook worden betaald met be
hulp van een magneetkaart 
(afbeelding 9). 

Klüssendorf-automaten 
De Berlijnse firma Klüssen
dorf brengt s\nds 1981 zijn 
strokenautomaten op de 
markt. Op een uitgewerkte 
voordruk met landsnaam 
wordt door de automaat de 
waarde gedrukt (afbeelding 
10). De automaat is voorzien 
van veertien vaste waarden 
en enkele toetsen voor meer
voudige uitgifte (vijf- of tien
maal dezelfde waarde). 
Na de introductie van deze 
automaat, die zich aanvanke-

" • " 7 * 1 0 
(QfOEUTSCHE 

Ü CDB* * , 3 Q^" 
^««Ll'cÖRRËOS DE 
' M ' ^ BOLIVIA 

10 
lijk tot de Duitse markt be
perkte, heeft Klüssendorf ook 
in andere landen - waaronder 
Nederland - een opmars ge
maakt. Op dit moment heb
ben elf landen Klüssendorf-
automaten in gebruik. Deze 
geavanceerde, maar dure au
tomaat (type 631, afbeelding 
11) werd vervangen door een 
goedkopere versie met min
der voorkeurstoetsen en zon
der de mogelijkheid van geld-
teruggave. 

Dassault-automaten 
In Frankrijk werden al vrij snel 
proeven genomen met stro
kenautomaten. In Montgeron, 
een klein plaatsje in de buurt 
van Parijs, werd in 1969 in 
een supermarkt - vrijwel on

opgemerkt door verzame
laars - de eerste proef met 
een volautomatisch postkan
toor genomen. Het experi
ment verliep niet succesvol. 
De Montgeron-stroken (af
beelding 12 laat de typen I en 
II zien) zijn bijzonder gezocht 
en kostbaar. Prijzen van 800 
tot 1.900 gulden voor een 
postfris exemplaar komen 
voor! Brieven zijn nog kost
baarder. 
De Franse industrie heeft zich 
vanaf 1981 vrij intensief be
moeid met de ontwikkeling 
van strokenautomaten. Op di
verse tentoonstellingen en 
(postzegel)beurzen worden 
strokenautomaten gedemon
streerd (zie afbeelding 13: 
Dassault-automaat op Philex-
france 89). De strijd is be
slecht in het voordeel van de 
Dassault-fabrieken. Na tien 
jaar is men in geheel Frankrijk 
overgegaan tot de invoering 
van zogenoemde DIVA- en 
LISA-automaten (afbeelding 

14). Deze automaten worden 
ook geëxporteerd naar Portu
gal en Finland. 

Geen luie Stoel 
Wat is er leuk aan het verza
melen van automaatstroken? 
Het is nog mogelijk de gehele 
wereld te verzamelen, zeker 
als u zich beperkt tot één au
tomaatstrook per uitgifte. Het 
venwerven van automaatstro
ken vergt meer inzet dan het 
geval is bij postzegels, waar 
je als het ware vanuit je luie 

r 
1 

13 

' 
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S r 
stoel - lees: dankzij een 
abonnement bij een filatelisti-
sche dienst - compleet kunt 
blijven. Een automaatstroken-
verzamelaar moet een net
werk van internationale cor
respondenten opbouwen, 
maar dat maakt de gang naar 
de brievenbus des te span
nender. Er zijn spectaculaire 
prijsstijgingen mogelijk: de 

UPU-automaatstrook van 
Brazilië heb ik mijn nieuwtjes
abonnees destijds uitgeleverd 
voor f 4.50, terwijl deze strook 
nu f 200.- kost. De malaise in 
de postzegelwereld is aan de 
automaatstroken voorbijge
gaan. Er is een grote interna
tionale en kapitaalkrachtige 
markt voor automaatstroken. 
Min of meer ter onderstreping 
van dit feit kwam in april van 
dit jaar is een wereldcatalo
gus van automaatstroken, uit
gegeven door Michel, op de 
markt. 
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Nieuwe 
uitgiften 

Samenstelling: 
Mevr. A.C. van der HaarAmptmeijer 
Postbus 132 
2770 AC Boskoop 

Noten: 
 als in deze rubriek wordt gesproken 

van afbeelding melding 3/223 dan wil 
dat zeggen dat de gegevens van de af
gebeelde zegel kunnen worden gevon
den in 'Philatelie' van maart (3) op 
bladzijde 223; 

 als bi| een zegel geen omschrijving 
wordt gegeven dan is de zegel of de 
omschri|ving ervan (nog) niet door de 
samenstelster van deze rubriek ontvan
gen; 

 alleen nieuwe emissies van landen die 
worden erkend door de Wereldpost
vereniging worden vermeld, dit fioudt 
echter met automatisch in dat derge
lijke emissies in tentoonstellingscollec
ties mogen worden opgenomen. 

Europa 

ALAND 
710'94. Serie 'kerken'. 
2. Fm. De kerk van Sund gewijd aan 
St Johannes (de Doper), waarschijnlijk 
uit de dertiende eeuw. 

ANDORRA FRANS 
Afbeelding melding 7/8/562. 
59'94. Vlinders. 
2.80, 4.4(5 F. Resp. Iphiclides podali
rius, Agiais urticae. 

BELGIË 
168'94. Herdenkingen. 
16 F. Tweemaal. Resp. muziek, hon
derdste sterfdag van de componist 
Guillaume Lekeu, 18701894 (portret, 
violist en pianist); schilderij van Hans 
Memling (een der Vlaamse primitie
ven), 1435/14401494. 

BULGARIJE 
185'94. Tachtigste geboortedag van 
Boris Christow (19141993). 
3. L. Portret van deze toneelspeler. 

DUITSLAND 
Afbeelding melding 9/657. 

ESTLAND 
238'94. Folklore; kleding. 
1. kr. Tweemaal. Resp. paar uit Jäma
ja, vrouw uit Mustjala. 

710'94. Dag van de postzegel, inter
nationale dag 'schrijfeenseenbrief'. 
Blok met vier zegels van 2.80 Fm. 
Doorlopend beeld met afbeelding van 
'dog hill kids' van Mauri Kunnas (post
kantoor met brieven dragende en brie
ven postende honden, varken, vogels, 
paard). 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 7/8/563. 
17'94. Voorafstempelingen; bomen. 
1.91, 2.46,4.24, 6.51 F. Blad van resp. 
eik, plataan, kastanje, hulst. 
129'94. Schilderkunst; vierhonderd
ste geboortejaar van Nicolas Poussin 
(15941665). 
4.40 F. Schilderij 'Mozes en de doch
ters van Jethro'. 
179'94. Bekende personen van thea
ter en film; zegels met bijslag. 
2.80 I 0.60 F. Portretten van resp. 
Yvonne Printemps (18941977), Fer
nandel (Fernand Contandin, 1903
1971), Josephine Baker (19061975), 
Bourvil (André Raimbourg, 1917
1970), Yves Montand (19211991), 
Coluche (Michel Colucci, 19441986); 
alle portretten met kleine afbeelding 
van ster tijdens optreden. 
Postzegelboekje met de zes zegels. 
269'94. Tweehonderdste verjaardag 
van het nationale conservatorium voor 
kunst en ambacht. 
2.80 F. Slinger van Foucault, kaart van 
Frankrijk. 
269'94. Park 'SaintCloud', 'Hauts
deSeine'; 'la Grande Cascade'. 
3.70 F. Trapsgewijs aangelegd park in 
de stijl van tuinarchitect Le Nötre met 
de 'Cascade' (soort waterval). 
1010'94. Tweehonderdste verjaardag 
van de 'Ecole Normale Supérieure' 
(beroemde lerarenopleiding in Parijs). 
2.80 F. Voorgevel met deur en letters 
'ENS'. 

GROOTBRIHANNIË 
279'94. Europa 1994; thema 'uitvin
dingen en ontdekkingen'. 
25, 30, 35, 41 p. Medische uitvindin
gen resp. 'ultrasonic imaging' (echo 
van ongeboren baby, moeder met 
kind), 'scanning electron microscopy' 
ontwikkeld door de 'Cambridge Instru
ment Company' in 1965 (sterk ver
groot weefsel, arm van patient en han
den van behandelende persoon), 'mag

netic resonance imaging' (menselijk 
hersenweefsel, gezicht), 'computed to
mography' ontwikkeld door Godfrey 
Hounsfield (scanfoto's, borst van 
man). 

GUERNSEY 
Afbeelding melding 9/657. 

HONGARIJE 
188'94. Flora van de werelddelen, IV, 
Europa. 
12,19, 35, 50 Ft.; blok van 100.Ft. 
Resp. Leucojum aestivum, Helianthe
mum nummularium, Eryngium alpi
num, Thiaspi rotunditolium; boeket 
bloemen en kaart van Europa. 

JERSEY 
811'94. Kerstmis 1994; kerstliede
ren. 
18,23,41,60 p. Resp.'Away in a 
manger' (de Heilige Familie met os en 
ezel), 'Hark the herald angels sing' 
(drie engelen met trompetten), 'While 
shepherds watched their flocks by 
night' (engel verschijnt aan herders 
met schapen), 'We three kings of 
Orient are' (de drie koningen met ge
schenken). 

JOEGOSLAVIË 
85'94. Rode Kruis; verplichte bijslag
zegel. 
0.10 l\l(ieuwe) din. Luchtballonnen, 
rood kruis. 
105'94. Vierhonderdste verjaardag 
van de verbranding van de overblijfse
len van de heilige Sava (Rastko Ne
manja, 11751235). 
0.60 Ndin. Verbranding van deze 
schrijver en nationale Servische heili
ge. 

KROATIË 
55'94. Rode Kruis; verplichte bijslag
zegel. 
500 din. Wereldbol, landkaart. 
Nieuwe munteenheid; 1 kuna (k.) = 
100 lipa (I.); 1000 Kroahsche dinar = 1 
kuna; eerste zegels met deze munteen
heid gemeld in septembernummer. 
55'94. Rode Kruis, week van de soli
dariteit; verplichte bijslagzegel. 
0.50 k. Embleem. 
206'94. Kroatische muziekgeschie
denis. 
1., 2.20, 2.40 k. Resp. componist Kre

simirBaranovic (18941975) achter pi
ano, portret van componist Vatroslav 
Lisinski (18191854), dubbelpagina uit 
het 'Pauliner'liedboek (1644) met har
piste. 

LETLAND 
46'94. Sport; straatbal. 
15 s. Gestileerde voorstelling met tekst 
'streetball'. 
216'94. Frankeerzegels; wapenschil
den. 
1, 3, 5,10 s. Schilden van resp. Kurze
me, Zemgale, Vidzeme, Latgale. 

LUXEMBURG 
199'94. Serie Europa. 
14 F. Driemaal. Resp. veertigste ver
jaardag van de WEU* (embleem), vijf
entwintigste verjaardag van EurOP; 
Office des Publications officielles des 
Communautés Européennes (compu
terafbeelding van embleem); Europese 
campagne voor het bronzen tijdperk 
(keramische schaal, staand en liggend 
afgebeeld, gevonden bij Bigelbach, ge
meente Reisdort in elfde/tiende eeuw 
voor Christus). 
199'94. Klassieke toevluchtsoorden. 
15, 25,60 F. Resp. refugium (toe
vluchtsoord) van de abdij in Münster, 
van het 'Heiliggeist'klooster, van de 
'Sankt Maximim'abdij in Trier. 
199'94. Vijftigste verjaardag van de 
bevrijding (Tweede Wereldoorlog). 
14 F. Amerikaanse jeeps en tanks in de 
hoofdstad Luxemburg (in eerste jeep; 
prins Félix en prins Jean). 

MACEDONIË 
294'94. Pasen 1994. 
2 den. Schaal met beschilderde eieren. 
235'94. Belangrijke revolutionaire 
personen. 
8,15, 20, 50 den. Portretten van resp 
schrijver Kosta Racin (19081943), 
schrijver Grigor Priicev (18301893), 
Bulgaarse dichter Nikola Vapcarov 
(19091942), politicus Goce Delcev 
(18721903). 

MOLDAVIË 
94'94. Olympische winterspelen Lil
lehammer 1994. 
3,150(b.).Biatlon. 
114'94. Frankeerzegels; overdrukken 
op zegels van Sovjetunie. 
3(b.), 25(b.), 50(b.)op1 k. 
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11-6-'94. Frankeerzegels; staatswa
pen. 
0.01,0.45,1.50,4.50, 24.-(I.). 
18-6-'94. Europa; thema 'uitvindingen 
en ontdekkingen'. 
0.01,10.45,2.50(1.). Ruimtevaart. 
Resp. vijfentwintigste verjaardag van 
de start van een Gemini ruimteschip 
met een Titan-H raket, vijfentwintigste 
verjaardag van ruimte'wandeling' van 
Ed White (Gemini 4), vijfentwintigste 
verjaardag van de maanlanding van de 
Apollo 11. 
30-6-'94. Uitvoerende kunstenaars. 
3, 90,150, 250 (b.). Resp. zangeres 
Maria Cebotari (1910-1949), toneel
speler Dumitru Caraciobanu (1937-
1980), musicus Eugeniu Coca (1893-
1954),toneelspeler Igor Vieru (1923-
1983). 

OEKRAÏNE 
28-5-'94. Frankeerzegels. 
Zegels zonder waarde-aanduiding met 
letter A (5000 karb.), letter B (10.000 
karb.). Resp. schaapherders, voerlui. 

OOSTENRIJK 
9-9-'94. Etnische minderheden in Oos
tenrijk. 
5.50 Sh. Symbolische voorstelling met 
kaart van Oostenrijk. 
9-9-'94. Literatuur. 
6.-, 7.- Sh. Resp. vijfentwintigste sterf
dag van de schrijver Franz Theodor 
Csokor (1885-1969), opengeslagen 
boek met titels 'Gottes General', 'Auf 
fremden Strassen', 'Das schwarze 
Schiff','Dritter November 1918'; hon
derdste geboortedag van de dichter 
Joseph Roth (1894-1939), opengesla
gen boek met titels 'Das Spinnenetz', 
'Radetzkymarsch', 'Hiob', 'Die Kapuzi
nergruft'. 

POLEN 
18-5-'94. Vijftigste verjaardag van de 
/erovering van Monte Cassino. 
5000 zl. Ruine van het benedictijnen-
(looster van Monte Cassino, klapro
zen. 
l8-5-'94. Maria Sanctuarium. 
1000 zl. Beeld van de Moeder Gods uit 
Je basiliek in Kalwaria Zebrzydowska. 
!5-5-'94. Folklore; volksdansen. 
iOOO, 4000, 9000 zl. Resp. mazurka, 
lans van de Goralen, krakowiak. 
'-6-'94. Vijfenzeventigste verjaardag 
'an de IAO*. 
iOOO zl. Twee tandraderen, tekst. 
0-6-'94. Vijfenzeventigste verjaardag 
an de bond van elektrotechnici. 
000 zl. Glasvezelkabel. 
7-6-'94. Wereldvoetbalbeker 1994**. 
000 zl. Op voetbal lijkende wereldbol. 

'ORTUGAL 
6-8-'94. Portugees jaar van veiligheid 
p de weg 1994. 
5.- e. Auto wordt op geopende hand 

gedragen. 
16-8-'94. Beeldhouwwerk. 
45.-, 75.-, 80.-, 100.-, 140.-, 180.-e.; 
blok met vier zegels van 75.- e. Resp. 
'Pedra Formosa' (enorme met geome
trische figuren versierde blokken gra
niet uit de eerste eeuw?), bewerkte zuil 
(Spaanse kunst uit de Westgothische 
periode, zevende eeuw), gebeeld
houwd kapiteel (Romaans, midden van 
de twaalfde eeuw), graflegging van 
Christus (Renaissance, zestiende 
eeuw), relikwieënkapel (vroege barok, 
zeventiende eeuw), reliëfs van mense
lijke figuren (twintigste eeuw, Leopol
de de Almeida); graftombe van konin
gin Urraca (Romaans, dertiende 
eeuw), tombe van dom Afonso, graaf 
van Gurém (laat-Gothisch, vijftiende 
eeuw), tombe van Dom Joäo de IMo-
ronha en Dona Isabel de Sousa (Re
naissance, zestiende eeuw), mauso
leum van admiraal Machado Santos 
(twintigste eeuw, Maximiane Alves). 
16-9-'94. Natuurbescherming; valken
jacht (zie ook de rubriek 'Thematisch 
panorama' elders in dit nummer). 
45.-, 75.-, 100.-, 140.-e.; blok van 
250.- e. Verschillende afbeeldingen 
van valkeniers en valken; valkenier met 
valk en jachthond, vliegtuig 'CS-TEA' 
op achtergrond. 

ROEMENIË 
15-7-'94. Dag van de postzegel; bij
slagzegel. 
90 + 60 L. Natuurhistorisch museum. 
5-8-'94. Paddestoelen (zie ook de ru
briek 'Thematisch panorama' elders in 
dit nummer). 
Twee blokken met elk vier zegels, 
doorlopend beeld. 
I. 30, 60,150, 940 L. Resp. Craterellus 
cornucopioides, Lepista nuda. Boletus 
edulis, Lycoperdon perlatum. 
11.90, 280, 350, 500 L. Resp. Boletus 
satanus, Amanita phalloides, Inocybe 
patouillardi, Amanita muscaria. 

SAN MARINO 
30-9-'94. Honderdste verjaardag van 
het regeringspaleis. 
150, 600, 650,1000 L. Drie verschil
lende afbeeldingen van buitenzijde re
geringspaleis (met toren), éénmaal in
terieur. 
8-10-'94. Negenhonderdste verjaardag 
van de inwijding van de 'San Marco'-
basiliek in Venetië; gezamenlijke emis
sie met Italië. 
Blok met twee zegels van elk 750 L. 
Dezelfde afbeelding van de 'San Marco' 
op zegels van San Marino en Italië. 

SLOVENIË 
8-5-'94. Rode Kruis; verplichte bijslag
zegel. 
4.50 T. Handen met luchtballonnen, 
muur met aanplakbiljet van Rode 
Kruis. 

20-5-'94. Inheemse flora. 
Blok met 9, 44, 60, 70 T. Resp. Primu
la carniolica, HIadnikia pastinacifolia. 
Daphne blagayana. Campanula zoysii. 
1-6-'94. Rode Kruis, week van de soli
dariteit; verplichte bijslagzegel. 
10-6-'94. Honderdste verjaardag van 
het IOC*. 
100 T. Maanoppervlak, vijf wereldbol
len in de kleuren van de olympische 
ringen, vlaggen. 
10-6-'94. Wereldvoetbalbeker 1994**. 
44 T. Voetbal, ballenpomp, wereldbe
ker. 
1-7-'94. Bergen. 
12 T. Berg Ojstrica (hoogte 2350 me
ter). 

SLOWAKIJE 
25-5-'94. Belangrijke personen. 
8, 9 Sk. Portretten van resp. natuur
kundige Jan Andrej Segner (1704-
1777), technische tekening van het 
'Segner-Rad'; Franse schrijver Antoine 
de Saint-Exupéry (1900-1944), vlieg
tuig. 
27-5-'94. Europa; thema 'uitvindingen 
en ontdekkingen'. 
28 Sk. Portret van Jozef Murgas 
(1864-1929), radiotelegrafie. 
31-5-'94. Internationale dag 'niet ro
ken'. 
3 Sk. Symbolische voorstelling (rook 
van twee brandende sigaretten vormt 
kruis). 
10-6-'94. Wereldvoetbalbeker 1994**. 
2 Sk. Voetbalshirt met werelddelen, 
stropdas met speelveld en wereldbol, 
voetbal. 

SPANJE 
27-5-'94. Frankeerzegel. 
55 P. Portret van koning Juan Carlos I. 
15-7-'94. Oude schepen (ter herinne
ring aan Don Juan de Borbón y Batten
berg, graaf van Barcelona). 
16, 29 P. Resp. schoeners 'Saltillo', 
'Giralda'. 

TSJECHIË 
15-6-'94. Honderdste verjaardag van 
het IOC*. 
7 Kc. Olympische vlag en vlam. 
15-6-'94. Congres van de sportorgani
satie 'Sokol'. 
2 Kc. Vlag van de Praagse afdeling. 

TURKIJE 
5-6-'94. Internationale dag milieube
scherming. 
6000,8500 TL. Resp. kust bij Faselis, 
baai bij Göcek. 

ZWITSERLAND 
15-10-'94. Herdenking Georges Sime
non (1903-1989); gezamenlijke emis
sie met België en Frankrijk (hetzelfde 
portret met verschillende achtergron
den); zie elders in dit nummer. 
100 c. Portret met op achtergrond kas

teel Echandens bij Lausanne (woon
plaats van Simenon). 
15-10-'94. Campagne 'stop Aids*, 
stop Sida*'. 
60 c. Condoom in vrolijke kleuren. 

Buiten Europa 
ANGUILLA 
23-6-'93! Binnenlandse economie. 
20, 80 c., $ 1 . - , 2.-; blok van $6.-. 
Resp. zoutwinning, tabak-, katoen-, 
suikerrietoogst; visvangst. 
16-8-'93! Veertigjarig regeringsjubile
um van koningin Elizabeth II. 
80 c., $ 1 . - , 2.-, 3.-; blok van $6.-. 
Resp. overhandigen van de ridder-
schapsinsignia, inzegening, portret, 'St 
Edward'-kroon; koningin en prins in 
kroningskoets. 
23-8-'93! Carnaval. 
20,45, 80 c., $ 1 . - , 2.-, 3.-; blok van 
$ 6.-. Resp. steelband, piraten, danse
ressen, dansers, gemaskerd paar, gue
rilla's; fantasiecostuums. 
7-12-'93. Kerstmis 1993; kerstgebrui-
ken. 
20,35, 45 c., $3.- ; blok van $4.-. 
Resp. 'mucka jumbies' (poppetjes met 
puntmutsen), Caribische muzikanten, 
kerstgebak, kerstboom versieren; af
beeldingen van 20 en 35 c. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
De landen Antigua en Barbuda, Domi
nica, Gambia, Ghana, Grenada, Grena-
da/Grenadinen, Guyana, Maldiven, 
Sierra Leone, St Vincent/Grenadinen 
en Uganda (geen gegevens ontvangen) 
gaven een omnibusserie uit ter gele
genheid van de wereldpostzegelten-
toonstelling 'Philakorea 1994' in Seoul, 
Zuid-Korea, augustus 1994 (honderd
tiende verjaardag van de postdienst en 
eenentwintigste UPU*-congres). 
Juli/augustus '94. Antigua en Barbu
da. 
Vel met acht zegels van $ 4.-. Kore-
aans keramiek uit de Choson- en 
Koryodynastie. 
De landen Antigua en Barbuda, Domi
nica, Gambia, Ghana, Grenada, Grena-
da/Grenadinen, Guyana, Maldiven, 
Sierra Leone, St Vincent en Uganda 
gaven in totaal dertien blokken uit ter 
gelegenheid van de 'Philakorea 1994' 
met als thema 'Koreaanse inheemse 
kunsten monumenten'. 
Juli/augustus '94. Antigua en Barbu
da. 
Blok van $ 4.-. Schilderij 'Ox and Ox 
Herder'. 
De landen Antigua en Barbuda, Domi
nica, Gambia, Ghana, Grenada, Grena-
da/Grenadinen, Guyana, Maldiven, Ni
caragua, Sierra Leone, Tanzania en 
Uganda gaven een serie zegels 'we-
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reldvoetbalbeker 1994**' uit (gege
vens van Gambia, Guyana, Nicaragua 
en Tanzania nog niet beschikbaar). 
Juli/augustus '94. Antigua en Barbu
da. 
15, 35, 65 c., $1.20, 4., 5.. Hugo 
Sanchez (Mexico), Jürgen Klinsman 
(Duitsland), speler uit Antigua, Gobi 
Jones (VS), Roberto Baggio (Italië), 
Bwalya Kalusha (Zambia). 
Twee blokken van elk $ 6.. 

AUSTRALIË 
Afbeelding melding 7/8/565. 
118'94. Premiers uit de tijd van 'de 
donkere dagen van de Tw/eede Wereld
oorlog'. 
45 c. Vijfmaal. Portretten met handte
kening van resp. Robert Gordon Men
zies (26 april 193929 augustus 
1941, 'United Australia Party'), Arthur 
William Fadden (29 augustus  7 okto
ber 1941, 'Country Party'), John Jo
seph Curtin (7 oktober 1941  5 juli 
1945, 'Australian Labor Party'), Francis 
Michael Forde (6 juli 194513 juli 
1945, 'Australian Labor Party'), Joseph 
Benedict Chifley (13 juli 194519 de
cember 1949, 'Australian Labor Par
ty'). 
298'94. Pioniers luchtvaart (zie ook 
de rubriek 'Thematisch panorama' el
ders in dit nummer). 
45 c. (tweemaal), $ 1.35,1.80. Portret
ten met vliegtuigen van resp. Lawrence 
Hargrave ('box kites' waarmee hij zich 
van de grond verhief), gebroeders 
Ross en Keith Smith, Stanley Goble en 
Ivor Mcintyre, Freda Thompson. 

BARBADOS 
47'94. Belangrijke 'Great West' India
nen. 
70 c. Driemaal. Portretten van met de 
orde van 'Caricom*' onderscheiden 
personen. Resp. Sir Shridath Ramphal, 
Derek Walcott, William Demas (zie ook 
St Kitts). 

BERMUDA 
Afbeelding melding 9/659. 
159'94. Honderd jaar 'hospital care' 
(verpleging en verzorging in ziekenhui
zen), 
25, 60, 75 c, $ 2.. Resp. moeder en 
kind met verpleegster, vrouw wordt 
door verpleger geholpen bij nierdialy
se, medisch team vervoert patiënt op 
brancard naar operatiekamer, 'pink 
lady' (vrijwilligster) en 'candy striper' 
(vrijwilliger) nemen man in rolstoel 
mee voor wandeling in de botanische 
tuinen. 

BOTSWANA 
306'94. Vijftigste verjaardag ICAO*. 
10, 25, 40, 501. Resp. controletoren 
(interieur), 'fire tender' van de ICAO, 
voedselcontainers, controletoren. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 7/8/566. 
17'94. Frankeerzegels; vogels. 
R$ 0.01, 0.02, 0.05, 0.10, 0.20, 0.50, 
1.. Resp. Notiochelidon cyanoieuca, 
Buteo magnirostris, Turdus rufiventris, 
Columbina talpacoti, Vanellus chilen
sis, Zonotrichia capensis, Furnarius ru
fus. 
157'94. Veertigste verjaardag van 
'Petrobas'. 
R$ 0.12. Booreiland 'Petrobas X' in het 
Camposbassin, Rio de Janeiro. 
267'94. Driehonderdste verjaardag 
van de Braziliaanse staatsmunt. 
R$ 0.12. Muntslager uit de zeventiende 
eeuw tegen een achtergrond van com
puterprint. 
277'94. Campagne tegen honger en 
armoede. 
Twee zegels zonder waardeaanduiding 
met tekst'1 Porte Nacional'. Resp. 
brood, vis. 

CANADA 
169'94. V jftigste verjaardag van de 
ICAO*,OACI*. 
43 c. Vliegtuig met op achtergrond 
symbolen van luchtverkeerscontrole, 
lucht met wolken. 
269'94. Fauna uit de prehistorie. 
43 c. Viermaal. Resp. Mammuthus pri
migenius, Arctodus simus, Megace
rops, Coryphodon. 

CHILI 
315'94. Dertigste verjaardag van het 
Chileens antarctisch instituut. 
Blok met twee zegels van $ 300. Door
lopend beeld. Antarctisch landschap, 
basis voor wetenschappelijk onder
zoek, pinguïns. 
246'94. Vlinders. 
Vel met acht zegels van $ 100. Resp. 
Vanessa terpsichore, Hypsochila wa
genknechti, Battus polydamas archida
mas, Polythysana apollina, familie der 
Satyridae, Tetraphioebia stellygera, 
Eroessa chilensis, Phoebis sennae am
phitrite. 
197'94. Oude brandweerauto's. 
Blok met vier zegels van $ 150. Resp. 
'Merryweather' (1869), 'Bombadel Po
niente' (1863), 'Bomba Italia' (Mieus
set, 1905), 'Merryweather' (1903). 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
Afbeelding melding 7/8/568. 
510'94. Honderdste geboortedag van 
Lin Yutang. 
5.. Portret van deze 'master of humor' 
(linguïstiek). 

CHRISTMASEILAND 
16B'94. Flora; orchideeën. 
Strook met vijf zegels van 45 c. Resp. 
Brachypeza archytas, Corymborkis ver
atrifolia, Dendrobium crumenatum, Flic
kingeria nativitatis, Thelasis capitata. 
89'94. Kerstmis 1994. 

40,45, 80 c. Resp. engel met trompet, 
koning met geschenk, de herberg; ach
tergrond zegels lucht met sterren en 
maan. 

COSTA RICA 
263'93. Frankeerzegels; overdruk. 
5 Cs. op 18 Cs. 
175'93. Dolfijnen. 
10, 20 Cs. Resp. Delphinus delphis, 
Stanella coeruleoalbus. 

DOMINICA 
Juli/augustus '94. 'Philakorea 1994' 
(zie Antigua en Barbuda). 
Vel met tien zegels van $ 1.. Koreaan
se kunst 'colors on paper' met flora en 
vogels (late periode Chosondynastie). 
Juli/augustus '94. 'Philakorea 1994' 
met inheemse kunst en monumenten 
(zie Antigua en Barbuda). 
Blok van $ 4.. Gestileerde Koreaanse 
'spirit post guardian'; op blok 'Shama
nist spirit posts' in het dorpje Suweon. 
Juli/augustus '94. Wereldvoetbalbeker 
1994** (zie Antigua en Barbuda). 
Vel met zes zegels van $ 1.. Resp. Des 
Armstrong (VS), Dennis Bergkamp 
(Nederland), Roberto Baggio (Italië), 
Rai (Brazilië), Cafu (Brazilië), Marco 
van Basten (Nederland). 
Twee blokken van elk $6.. 

FIJI 
118'94. Eetbare zeewieren. 
42, 83c . ,$1 .  , 2.. Resp. Sagati, 
Mama, Lumiwana, Lumicevata. 

GAMBIA 
Juli/augustus '94. 'Philakorea 1994' 
(zie Antigua en Barbuda). 
Vel met tien zegels van 3. D. Verschil
lende 'Sanguozhi'episoden ('paper
screen panels'). 
Juli/augustus '94. 'Philakorea 1994' 
met inheemse kunst en monumenten 
(zie Antigua en Barbuda). 
Blok van 20. D. Bewaker van grafsteen 
'Taenung' op de nationale begraaf
plaats in Seoul. 

GHANA 
Juli/augustus '94. 'Philakorea 1994' 
(zie Antigua en Barbuda). 
Vel met acht zegels van 250 Cs. Kore
aanse 'letter pictures' (afbeeldingen 
van letters) van achtpanelig doek. 
Juli/augustus '94. 'Philakorea 1994' 
met inheemse kunst en monumenten 
(zie Antigua en Barbuda). 
Blok van 1500 Cs. Schilder j 'temple 
judges determine final afte life judge
ments' (laatste oordeel). 
Juli/augustus '94. Wereldvoetbalbeker 
1994** (zie Antigua en Barbuda). 
Vel met zes zegels van 200 Cs. Resp. 
Dennis Bergkamp (Nederland), Lothar 
Matthäus (Duitsland), Giuseppe Signo
ri (Italië), Carlos Valderama (Colom
bia), Jorge Campos (Mexico), Tony 

Meola (VS). 
Twee blokken van elk 1200 Cs. 

GRENADA 
Juli/augustus '94. 'Philakorea 1994' 
(zie Antigua en Barbuda). 
Vel met acht zegels van $ 1.. Vier 
schilderijen (één schilderij op twee ze
gels) van Sin Yunbok uit late periode 
Chosondynastie. 
Juli/augustus '94. 'Philakorea 1994' 
met inheemse kunst en monumenten 
(zie Antigua en Barbuda). 
Blok van $ 6.. Prent uil 1745 'Roof Ti
ling'van Kim Hongdo. 
Juli/augustus '94. Wereldvoetbalbeker 
1994** (zie Antigua en Barbuda). 
Vel met zes zegels van 75 c. Resp. 
Tony Meola (VS), Steve Mark (Grena
da), Gianluigi Lentini (Italië), Belloumi 
(Algerije), Nunoz (Spanje), Lothar Mat
thäus (Dultsland). 
Twee blokken van elk $6.. 
48'94. Herdenking verongelukte be
manning van de NASA* spaceshuttle 
Challenger 51L. 
Vel met zes zegels van $ 2.. Resp. 
vlam vlak voor ontploffing, portret van 
Judith A. Resnick, 'missing men'for
matle, portret van Dick Scobee, em
bleem, portret van Michael J. Smith. 
Blok van $ 6.. Groepsfoto van de be
manning; op blok de tragische explo
sie; tekst 'we came in peace, for all 
mankind', embleem Apollo XI met ge
tal 25. 

GRENADA/GRENADINEN 
Juli/augustus '94. 'Philakorea 1994' 
(zie Antigua en Barbuda). 
Vel met acht zegels van $ 1.. Vier 
schilderijen (één schilderij op twee ze
gels) van Sin Yunbok. 
Juli/augustus '94. 'Philakorea 1994' 
met Inheemse kunst en monumenten 
(zie Antigua en Barbuda). 
Blok van $ 6.. Prent 'Blacksmith's 
Shop' van Kim Duksin (17541822). 
Juli/augustus '94. Wereldvoetbalbeker| 
1994** (zie Antigua en Barbuda). 
Vel met zes zegels van 75 c, Resp. Ste| 
ve Mark (Grenada), Jürgen Kohler 
(Dultsland), Almir (Brazilië), Michael 
Wlndiscmann (VS), Giuseppe Gianninl | 
(Italië), Rashldi Yeklni (Nigeria). 
Twee blokken van elk $ 6.. 
48'94. Herdenking verongelukte be
manning van de NASA* spaceshuttle 
Challenger 51L. 
Vel met zes zegels van $ 1.10. Resp. 
verschillende bemanningsleden, por
tret van Christa A. McAullffe, space
shuttle 51 L op lanceringsplatform, 
portret van Gregory B. Jarvis, Ellison 
S. Onizuka, Ronald E. McNair, 
Blok van $ 6.. Portret van Judith A. 
Resnick; op blok lancering van Chal
lenger 51L; tekst 'we came in peace, 
for all mankind', embleem Apollo XI 
met getal 25. 
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GUYANA 
20-7-'94. Vijftigste verjaardag van de 
Tweede Wereldoorlog; strijd in Europa 
enNoord-Afnka(1944). 
Vel met twee rijen met vijf zegels van 
$60mettussenveld. 
Juli/augustus '94. 'Philakorea 1994' 
zie Antigua en Barbuda). 
"wee vellen met elk tien zegels van 

$ 60. Vijf 'longevity' (lang leven) sym
bolen uit de late periode van de Cho-
sondynastie (ontleend aan 'ten fold 
screen, color on silk'). 
Juli/augustus '94. 'Philakorea 1994' 
met inheemse kunst en monumenten 
zie Antigua en Barbuda). 
"wee blokken van elk $ 325. Resp. 11-
hograaf 'Westerners at the Korean 

Court' (op blok luchtfoto van de 'Hae-
won' centrale moskee; 'Ch'urae-am 
Rock' (gevallen rots). 
4-8-'94. Bijbelse geschiedenis; oude 
testament, lYF*. 
Vel met vijfentwintig zegels van $ 20 
met doorlopend beeld. Verhaal 'Daniël 
in de leeuwekuil' (Daniel omgeven 
door leeuwen, fauna en flora, drie kro
nen opkleed). 
4-8-'94. Bijbelse geschiedenis; oude 
testament, lYF*. 
Vel met vierentwintig zegel van $ 20 
met doorlopend beeld. Levensgeschie
denis van Jozef (op rand tekst uit Ge
nesis 45 waarin Jozef in Egypte zich 
bekend maakt aan zijn broers, 'want 
om u m leven te houden heeft God mij 
voor u uitgezonden'.) 
4-8-'94. Bijbelse geschiedenis; oude 
testament, lYF*. 
Vel met vierentwintig zegels van $ 20 
met doorlopend beeld. Doortocht door 
de Rode Zee (Exodus 14 vers 22). 
4-8-'94. Bijbelse geschiedenis; oude 
testament, IVF* 
Vel met vierentwintig zegels van $ 20 
met doorlopend beeld Verhaal van 
Ruth en Naomi (boek Ruth; Ruth kreeg 
sen zoon Obed, de grootvader van Da-
^id). 

KENIA 
27-6-'94. Flora; orchideeën. 
3.50, 9.-, 12.50, 20.-Sh. Resp. Ansel-
ia africana, Aerangis luteoalba, Poly-
stachya bella, Eulophia guineensis. 

(ERSTEILAND 
îe onder CHRISTMASEILAND. 

(IRIBATI 
Wbeeldmg melding 9/661. 
9-8-'94. Frankeerzegels; vlinders en 
lachtvlinders. 
,5,10,12,20,23,30,35,40,45,50, 

i5, 60, 75 c., $ 1 . - , 2.-, 3.-, 5.-. Resp. 
)iaphania indica, Herpetogramma li-
arsisalis. Parotis suralis, Sufetula su-
lidesalis, Aedia sericea, Anomis vitien-
is, Anticarsia irrorata, Spodoptera li-
ura, IVIocis frugalis, Agrius convolvuli. 

Cephonodes picus, Gnathothlibus ero-
tus, Macroglossum hirundo, Badamia 
exclamationis, Precis villida, Danaus 
plexippus, Hypolimnas bolina (manne
lijk), Idem (vrouwelijk). 

KOREA NOORD 
Afbeelding melding 9/661. 

KOREA ZUID 
30-5-'94. Paddestoelen (zie ook de ru
briek 'Thematisch panorama' elders m 
dit nummer). 
110 w. Viermaal. Resp. Cortinarius 
purpurascens, Oudemansiella platy-
phylla, Gomphusfloccosus, Morchella 
esculenta. 
Vier blokken met twee zegels van elke 
afbeelding. 
10-6-'94. Opening van oorlogsmonu
ment (tentoonstellingsruimte in Yong-
san, Seoul). 
110 w. Gezicht op het tentoonstellings
complex. 
13-6-'94. 'Philakorea 1994', wereld-
postzegeltentoonstelling, Seoul; serie 
'duif en letters', I. 
910 w.; blok van 910 w. Tekst 'Philako
rea 1994'en duif. 
Postzegelboekje. 
18-7-'94. Serie 'Koreaanse schoon
heid', IV; waaiers. 
110 w. Viermaal, 'taeguk'(yin-yang)-
waaier, kraanvogelwaaier, parelwaaier, 
wielvormige waaier. 
16-8-'94.'Philakorea 1994'. 
Drie blokjes met elk twee dezelfde ze
gels van 130 w. Resp. 'winterse da
gen', onbekende plant, 'aan de water
kant'; embleem. 
Blokmet130, 300, 370,400,440, 
470, 980 w. met doorlopend beeld. 
Tien symbolen van een lang leven; em
bleem. 
22-8-'94. Eenentwintigste congres van 
de UPU*, Seoul 
130 w. Viermaal; blok van de vier 
waarden. Resp. boekenplanken, 
schrijfmateriaal, bril; zwaarddans; em
bleem UPU-congres met op achter
grond latwerkpatroon van Koreaanse 
huizen; dubbelportret van Hong 
Young-sik en Heinrich von Stephan 
(Von Stephan was één van de ontwer
pers van het verdrag van Bern, grond
slag van de UPU). 

LIBERIA 
11-7-'94. Vijftigste verjaardag van 
'Roberts Field' (luchthaven) in Monro
via, Liberia; vliegtuigen. 
Vel met twee stroken van vier zegels 
van 35 c. met middenveld. Resp. 
'Boeing B.17 G', 'Douglas A.20 Bos
ton', IMoordamerikaanse 'B.25 J. Mit
chell', 'Beech C-45 Expediter', 'Dou
glas C-54', 'Piper L4 Cub', 'Martin 
PBM-3C'; middenveld met verschillen
de vliegtuigen op vliegveld en tekst. 

MALDIVEN 
Juli/augustus '94. 'Philakorea 1994' 
(zie Antigua en Barbuda). 
Vel met acht zegels van 3.- R. Kera
miek uit de Choson- en Koryodynastie. 
Juli/augustus '94. 'Philakorea 1994' 
met inheemse kunst en monumenten 
(zie Antigua en Barbuda). 
Blok met 25.- R. 'Hunting' (detail van 
achtpanelig doek uit de Chosondynas-
tie). 
Juli/augustus '94. Wereldvoetbalbeker 
1994** (zie Antigua en Barbuda). 
VelmetIO, 25, 501., 5.-, 10.-, 12.-R. 
Resp. Francesco Baresi (Italië) en 
Stuart McCall (Schotland), Lineker 
(Groot-Brittannië) en McCarthy (Ier
land), J. Helt (Denemarken) en Gordillo 
(Spanje), Martin Vasquez en Enzo Sci-
fo (België), embleem, Thomas Brolin 
(Zweden) en Gordon Durie (Schot
land). 
Vel met zes zegels van 6.50 R. Resp. 
Bebeto (Brazilië), Lothar Matthäus 
(Duitsland), Diego Maradona (Argen
tinië), Stephane Chapuasti (Zwitser
land), George Hagi (Italië), Carlos Val-
derama (Colombia). 
Blok van 10.- R. Marco van Basten 
(Nederland) en Hossam Hassan (Egyp
te). 

MEXICO (1993) 
31-8-'93. Vijftigste verjaardag van het 
ministerie van gezondheid. III. 
1.30 NP. Dr Ignacio Chavez Sanchez, 
hart. 
6-9-'93. Vijftigste verjaardag van het 
instituut voor technologie en hogere 
studies, Monterrey. 
1.30, 2.- NP. In samenhang met door
lopend beeld. Symbolen van weten
schap en techniek. 
6-9-'93. Week van de solidariteit. 
1.30 NP. Gestileerde mensen. 
13-9-'93. Vijfenzeventigste verjaardag 
van Concamin (industrie- en handels
kamer). 
1.30NP. Tandraderen. 
15-9-'93. Stad Torreón honderd jaar 
geleden gesticht. 
1.30 NP. Gebouwen. 
22-9-'93. Europees cultuurfestival 'Eu-
ropalia 93', Mexico, Brussel. 
2.-NP. Embleem. 
23-9-'93. Vijftigste verjaardag van het 
ministerie van gezondheid, IV. 
1.30 NP. Dr Mario Salazar Maliën, in
jectienaald. 
9-10-'93. Wereldpostdag. 
2.- NP. Wereldbol in envelop. 
10-10-'93. Honderdvijftigste sterfdag 
van Guadalupe Victoria (1786-1843). 
1.30 NP. Portret van deze generaal. 
13-10-'93. Nationale organisatie bur
gerbescherming; internationale dag tot 
vermindering van natuurrampen. 
1.30 NP. Symbolische voorstelling 
(twee gestileerde beschermde men
sen). 

19-10-'93. Decade (tien jaar) 'interna
tionaal recht van de Verenigde Naties'. 
2.-NP. Handen. 
21-10-'93. Nationale sportspelen voor 
rolstoelrijders, Mexico-City. 
1.30 NP. Man m rolstoel met fakkel. 
22-10-'93. Honderdvijftigste geboorte
dag van José Peón y Contreras. 
1.30 NP. Portret van deze arts, politi
cus en schrijver. 
25-10-'93. Upaep*; met uitsterven be
dreigde dieren. 
2.- NP. Tweemaal. Resp. Pharomach-
rus mocino, Pavon cornudo; embleem. 
26-10-'93. Vijftigste verjaardag van het 
ministerie van gezondheid, V. 
1.30 NP. Dr Gustavo Baz Prada, cen
traal ziekenhuis. 
12-11-'93. Kerstmis 1993; kinderteke
ningen. 
1.30 NP Tweemaal. Resp. aanbidding 
door de drie koningen; kerstboom, ge
schenken en vredesduiven. 
20-11-'93. Satelliet'Solidaridad'. 
1.30 NP. Satelliet, wereldbol. 
2-12-'93. Vijfenzeventigste verjaardag 
van de nationale school 'Prepatoria' 
(voorbereidingen). 
1.30 NP. Schoolgebouw, wapen. 
5-12-'93. Vijftiende verjaardag van de 
FSTSE (vakbond voor ambtenaren 
openbare diensten). 
1.30 NP. Landkaart, embleem. 

MONTSERRAT 
8-4-'93. DECS*; vijfhonderdste ver
jaardag van de ontdekking van Ameri
ka. 
$ 1 -, 2.-. Resp. ontmoeting met in
boorlingen, vloot arriveert bij eiland. 
2-6-'93. Veertigjarig regeringsjubileum 
van koningin Elizabeth II. 
$1.15,4.60. Resp. koningin met mi
nister-president W.H. Bramble (1966), 
koningin in gouden staatsiekoets op 
kroningsdag (2juni1953). 
5-10-'93. Vijfhonderdste verjaardag 
van de ontdekking van Montserrat. 
Blok met$1.15(driemaal),$1.50 
(driemaal), $3.45. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
4-8-'94. 'Philakorea 1994'; wereldpost-
zegeltentoonstelling; fauna. 
10, 35, 50,125 c.; blok met de vier 
waarden en doorlopend beeld. Vogels, 
eenden en duikende dolfijnen, onder-
waterleven (vissen, koralen, sponzen, 
schelpen, zeeëgel, zeeschildpad). 

NEVIS 
25-7-'94. Onderwaterleven. 
25, 40, 50, 80 c. Vier verschillende af
beeldingen van Antipathidae (zwarte 
koraal); embleem WWF*. 
l O c , $1 -,1.60, 3.-. Vissen. Resp. 
Chilomycterus schoepfi, Haemulon 
sciurus, Holocanthus isabelita, Stegas-
tes variabilis 
Twee blokken van elk $ 6.-. Resp. 
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Istiophorus platypterus, Makaira 
nigricans 

NICARAGUA 
28-1-'94. Wereldvoetbalbeker 1994** 
0 50,1 - (tweemaal), 1 50, 2 -, 2 50, 
3 50 C , blok van 10 - C Voetballers 
Resp Tomas Brolin, Jan Karas en An
tonio Luiz Costa, Maxime Bossis en 
Michel Platini, Harald Schumacher, 
Andorn Zubizarreta, Lothar Matthaus 
en Diego Maradona Bryan Robson en 
Carlos Santos, Carlos Valderama 
25-5-'94. 'Alien sightings' (vreemde 
door mensen waargenomen verschij
ningen, UFO's*) 
Acht blokken van elk $ 2 -

NORFOLKEILAND 
26-7-'94. Ontdekkingsreizigers in de 
'Pacific', III 
80, 85, 90 c , $ 1 - Portretten van 
resp Francis Drake (reizen met 'Gol
den Hind', 1577-1580) Alvaro de Men-
dana (met 'Santiago', 1567-1568), Pe
dro Fernandes de Quiros (met 'San Pe
dro Paulo', 1605-1606), Luis Baez de 
Torres (met 'San Perico', 1605-1606), 
alle zegels met routekaart. 

PALAU 
20-7-'94. Vijfentwintigste verjaardag 
van de eerste maanlanding 
Vel met twintig zegels van 29 c met 
doorlopend beeld Vluchten met de 
Apollo XI XII, XIV, XV, XVI en XVII, 
maanlanding (zie ook Antigua en Bar
buda, melding 9/659) 
16-8-'94. 'Philakorea 1994', 'filatelisti-
sche fantasieën met dieren' 
Drie vellen met elk acht zegels van 
resp 29, 40 en 50 c 
Veil Naarde bodem duikende en brie
ven en pakjes vervoerende vissen 
Resp Gnatholepis puntangoides, Can-
thigastercoronota Chaetodon puncta-
tosaciatus, Amphipion percula Cetos-
carus pulchellus, Playtax orbicularis, 
Balistoides conspicillum, Cheilmus bi-
maculatus, embleem 
Vel II Brieven en pakjes vervoerende 
fauna Resp Pteropus pelewensis, 
Crocodylus porosus, Dugong dugon, 
Laticauda colubrina, Tursiops trunca-
tus, Eretmochelys imbricata. Octopus 
vulgaris, Manta birostris, embleem 
Vel III Brieven en pakjes dragende en 
vervoerende vogels Resp Phipidura 
lepida, Ralhna eurizonoides, Aeodra-
mus vaniikorensis. Halcyon cmna-
momina, Sula sula, Fregata minor, 
Pyyrhoglaux podargma, Ptmilopus pe
lewensis, embleem 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
29-6-'94. Frankeerzegels, handenar
beid, II 
1, 2, 2 1 , 5 - K Resp 'Hagen' ceremo
niële bijl (provincie Westelijke Hoog
landen'), 'Telefomm oorlogsschild 
(West Sepik), masker (golf van Pa
poea), 'Gogodala' dansmasker (Weste
lijke provincie) 
11-8-'94. Oude auto's 
21 45, 60, 9 0 1 , postzegelboekjes 

PARAGUAY 
2-8-'94. Wereldvoetbalbeker 1994** 
250 500,1000 Gs Opdruk'Brazilië 
wereldvoetbalkampioen Verenigde Sta
ten 1994' op melding 7/8/572 'wereld
voetbalbeker' 
3-8-'94. Vijfentwintigste verjaardag 
van de eerste maanlanding 
100 Gs Opdruk op melding 10/666/'93 
'vijfendertigste verjaardag van de 
stichting wereldcampagne vriend
schap' 
5-8-'94. Vijftigste sterfdag van Agustin 
Pio Barrios Mangore (1885-1944), 
muziek 
250,500 Gs Mangore spelend op gitaar 

PERU 
30-11-'93. Precolumbiaans aardewerk 
en tapijt, zelfklevende zegels 

10- ,10-S 
30-11-'93. 'Sican'-cultuur, zelfkleven
de zegels 
2 50, 4 - S 
1-12-'93. Werelddag van strijd tegen 
sida* 
1 50 S Symbolische voorstelling 
(breuklijn door zon) met tekst 'el sida 
no hay un mahana' Aids heeft (kent) 
geen morgen 
5-3-'94. Vijfentwintigste verjaardag 
van Concytec 
1 - S Symbolische voorstelling 
11-3-'94. Frankeerzegels, 'El puente 
(de brug) van Huaman Poma', zelfkle
vende zegels 
0 20, O 40, O 50 S 
25-3-'94. Eigentijdse volkskunst, zelf
klevende zegels 
1 50,3 - S Beide tweemaal 
13-5-'94. Frankeerzegels, 'Huaman 
Poma de Ayala' 
O 30, O 40, O 50 S Dezelfde afbeelding 
als de zelfklevende zegels 'El puente de 
Huaman Poma' 
19-5-'94. 'Joyas Reales del Sefior de 
Sipan' 
3- , 5 - S 

SIERRA LEONE 
Juli/augusfus '94. 'Philakorea 1994' 
(zie Antigua en Barbuda) 
Vel met acht zegels van 200 Le Schilde
rijen met tijgers uit de Chosondynastie 
Juli/augustus '94. 'Philakorea 1994' 
met inheemse kunst en monumenten 
(zie Antigua en Barbuda) 
Blok van 1200 Le Muurschildering 
'mounted hunter from the tomb of the 
dancers at Kungnaesung'(Koguyopen-
ode) 
Juli/augustus '94. Wereldvoetbalbeker 
1994** (zie Antigua en Barbuda) 
Vel met zes zegels van 250 Le Resp 
Kim Ho (Zuid-Korea), Cobi Jones (VS), 
Claudio Suarez (Mexico), Tomas Brolin 
(Zweden), Ruud Gullit (Nederland) 
Andreas Herzog (Oostenrijk) 
Twee blokken van elk 1500 Le 

SRI LANKA 
9-7-'94. SWWC*, Colombo juli 1994 
8 - R Embleem (sociale werkers met 
op achtergrond een wereldbol) 

ST Kins (ST CHRISTOFFEL) 
13-7-'94. Belangrijke 'Great West' 
Indianen 
Twee stroken met vijf zegels van resp 
10c en$1 - Resp SirShridath 
Ramphal, orde van de Caribische ge
meenschap (Caricom*), Derek Wal-
cott, orde 'Caricom', William Demas 
(zie ook Barbados) 

ST LUCIA 
25-7-'94. Tweehonderdste verjaardag 
van de afschaffing van de slavernij op 
St Lucia 
20c blokmetzegel van $ 5 - Resp 
gezicht op de 'Pitons', dezelfde afbeel
ding met herwaardering, op blok sla
ven met slavendrijver, tekst '4 February 
1974 Bicentennial of the Abolition of 
Slavery' 

ST VINCENT 
Juli/augustus '94. 'Philakorea 1994' 
met inheemse kunst en monumenten 
(zie Antigua en Barbuda) 
Twee blokken van elk $ 6 - Resp de 
boeddha van 'Ch'ongdong Miukbul', 
borduurwerk op zijde van jachttafereel 
uit de Chosondynastie 

STVINCENT/GRENADINEN 
Juli/augustus '94. 'Philakorea 1994' 
(zie Antigua en Barbuda) 
Twee vellen met elk acht zegels van 
50 c Schilderijen met afbeeldingen van 
letters uit de Chosondynastie (doeken 
uit achttiende en negentiende eeuw) 

SUDAN 
15-7-'94. WWF*, Equus africanus 
4,8 10 15D(inars) Vier verschillende 

afbeeldingen van deze wilde ezel 
1-8-'94. Honderdste verjaardag van 
het IOC* 
5, 7,15 D Olympische vlag 

TUVALU 
16-8-'94. 'Philakorea 1994', wereld-
postzegeltentoonstelhng 
Blok van $1 50 
16-8-'94. Slakken 
40, 50, 60 c , $ 1 50 
31-8-'94. 'Singpex 94', opdruk op 'vo
gels' 
5,10,40,45 c 

UGANDA 
13-7-'94. Nachtvlinders 
100,200,300,350,400,450,500, 
1000 Sh , twee blokken van elk 2500 
Sh Resp Lobobunaeagoodii, Bunae-
opsis hersilia, Rufoglanis rosea, Ache-
rontiaatropos, Rohanieila pygmaea, 
Euchloron megaera, Epiphora rectifas-
cia, Polyphychus coryndoni, Lobobu-
naea (op blokrand Lobobunaea chrys-
tyi, - ansorgei en - angasana), Lobo
bunaea goodii 
Juli/augustus '94. 'Philakorea 1994' 
met inheemse kunst en monumenten 
(zie Antigua en Barbuda) 
Blok van 2500 Sh Muur-'schiiderijen' 
in brons in het 'Pagoda Park' in Seoul, 
Juli/augustus '94. Wereldvoetbalbeker 
1994** (zie Antigua en Barbuda) 
Vel met zes zegels van 500 Sh Resp 
Georges Grun (België), Oscar Ruggen 
(Argentinië), Frank Rijkaard (Neder
land) Magid 'Tyson' Musisi (Uganda), 
Ronald Koeman (Nederland), Igor 
Shallmov (Rusland) 
Twee blokken van elk 2500 Sh 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
5-5-'94. De overgave m Saratoga 
$ 1 -
20-7-'94. Vijfentwintigste verjaardag 
van de eerste maanlanding 
$ 9 95 Armstrong en Aldrin op maan 
met vlag 
Vel met twaalf dezelfde zegels van 
29 c (detail van de $ 9 95) met op 
velrand wereldbol en tekst van IMeil 
Armstrong 'that's one small step for a 
man, one giant leap for mankind' 
16-8-'94. George Meany 
29 c , blok met vier zegels Portret van 
deze leider van de 'Labour'-partij 
19-8-'94. Frankeerzegel, presidenten, 
Vierkant 45° gedraaid zegel 
$ 5 - Portretten van George Washing
ton (president van 1789-1797) en An
drew Jackson (1829-1837) 
10-9-'94. James Thurber 
29 c, blok met vier zegels Karikatuur 
van James Thurber 
17-9-'94. 'Jazz/blues'-zangers 
Vel met zeven stroken van vijf zegels 
Bessie Smith, Muddy Waters, Billie 
Holiday, Robert Johnson Jimmy 
Rushing 
September '94. Populaire zangers 
29 c Vijfmaal Resp Al Jolson, Bing 
Crosby, Ethel Waters Nat 'King' Cole, 
Ethel Merman 
1-10-'94. Wonderen van de zee 
Blokje met vier zegels van 29 c met 
doorlopend beeld Vissen, koralen, dui
kers scheepsrad 
9-10-'94. Vogels gezamenlijke emissie 
met de Volksrepubliek China 
29 c Tweemaal Resp Grusamerica-
na, 'black-necked crane' 
20-10-'94. Kerstmis 1994 
29 c Tweemaal Resp Madonna en 
Kind van Elisabetta Sirani (1663), kin-
derkerstkous met cadeautjes 

ZUID-AFRIKA 
19-7-'94. Historische vlucht van de 
SAA (South African Airways) = SAL 
(Suid Afrikaanse Lugdiens) van Johan
nesburg naarOshkosh 
Blok met zegel van 1 15 R Schepen 
('Eland' van melding 7/8/574), op blok 
foto van vliegtuig van de 'South African 
Airways' 

*: Gebruikte afkortingen: 
Aids Acquired Immune Deficien

cy Syndrome (SIDA) 
Caricom Caribbean Community 
FIFA Federation Internationale de 

Football Associations 
IAO Internationale Arbeits Orga

nisation 
ICAO International Civil Aviation 

Organisation (OACI) 
IOC Internationaal Olympisch 

Comite 
lYF International Year of the Fa

mily 
NASA National American Space 

Agency 
OACI Organisation de I'Aviation 

Civile Internationale (ICAO) 
DECS Organization of East Carib

bean States 
SIDA Syndrome d'lmmuno-De-

pression Acquise (AIDS) 
SWWC Social Workers World Con

ference 
UFO Unidentified Flying Object 
Upaep Union Postal de las Ameri

cas y Espaha y Portugal 
UPU Universele Post Unie 
WEU Westeuropaische Union 
WWF World Wildlife Fund (World 

Wide Fund for Nature) 

** : Wereldvoetbalbeker 1994: 
Wereldvoetbalkampioenschap 1994 
werd gehouden in de Verenigde Staten 
van Amerika en georganiseerd door de 
FIFA* (voor de dertiende maal, om de 
vier jaar), beker vanaf 1946 genoemd 
naar Jules Rimet 

Capex96in 
Toronto (Canada) 
Van 8 tot en met 16 juni wordi 
in Toronto (Canada) de inter
nationale tentoonstelling Ca-
pex 96 gehouden. De Royal 
Philatelic Society of Canada 
sponsort dit evenement, 
waaraan ook Canada Post 
deelneemt. De tentoonstellinc 
staat onder het patronaat vari 
de FIP en kan worden be
schouwd als de opvolger van 
soortgelijke tentoonstellingen 
in 1951,1978 en 1987. Het 
wordt de grootste tentoonstel 
ling die ooit in Canada is ge
houden. Men rekent op vier
duizend kaders (89 bij 119 | 
cm) van elk zestien standaan f 
albumbladen. J 
Capex 96 is ook een interna- ? 
tionale postzegelbeurs met i 
125 postzegelhandelaren en r 
75 buitenlandse postadminis | 
traties. Er is een erehof aan- p 
wezig en het National Postal 1 
Museum van Canada ver- ï 
leent eveens medewerking, l 
Tijdens Capex 96 zijn diversf | 
manifestaties gepland. ï 
Voorlopig fungeert het Bond; ^ 
bureau als commissans voor 
Capex 96; inlichtingen kun- * 
nen aldaar worden verkreger 
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DE KROON OP UW 
VERZAMELING IS EEN 
ALBUM VAN IMPORTA 

f 48,50 
Ni lieuw bij dit Importa Nederland-album is hetringbandmechanisme, waardoor de bladen altijd 

mooi vlak liggen. Het bladoppervlak is daardoor optimaal bruikbaar. Op de witte bladen zijn 
de zegels van de jaargangen 1852-1993 afgebeeld volgens de N.V.P.H. catalogus. 

De blauwe of wijnrode band met het Nederland wapen erop gedrukt is voorzien van goudkleurige 
metalen hoeken en staat garant voor een perfekte presentatie van uw verzameling. 

Het album wordt geleverd met beschermhoes in bijpassende kleur. 

O o k V e r k S K - a i b u m 
Nederland-album met zware kwaliteit witte 
bladen. De ontspiegelde Hawid klemstroken zijn 
reeds op de bladen bevestigd (SK-album). 
De SK-albums bestaan uit 2 delen 
SK-Nederland 1 1852-1958 f145,-
SK-Nederland 2 1959-1993 f 145,-

Tevens verkrijgbaar SK-Nederland 2 1991-1993 f45,-

^a/ wi/tMfïf*- toont u. de aßcm^ß^^aaß^: / 

i § 
DE KROON OP UW VERZAMELING 
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Thematisch 
panorama 

Samenstelling: 
D. Veenstra 
De Achtkant 6 
9285 VG Buitenpost 

Duitse 
Icindeizegelsmet 
een boodschap 
De thema's van de Neder
landse kinderpostzegels 
staan altijd rechtstreeks in 
verband met het doel van uit
gifte. Voor een ontwerper is 
het daardoor geen eenvoudi
ge opgave om een geslaagde 
serie af te leveren. Kwaliteit 
en thematische bruikbaarheid 
wisselen daarom nogal eens. 
In Duitsland, waar op de 
jeugdtoeslagzegels allerlei 
uiteenlopende thema's aan 
bod komen, is dit jaar ook 
sprake van een rechtstreekse 
relatie met het thema 'kind'. 
De serie van 1994 toont illus
traties uit het beroemde kin
derboek Der Struwwelpeter 
oder lustige Geschichten und 
drollige Bilder De keuze voor 
dit onderwerp werd ingege
ven door het feit dat honderd 
jaar geleden de Duitse arts en 
schrijver Heinrich Hoffmann 
overleed. Hij werd geboren 
op 13 juni 1809 in Frankfurt 
en overleed aldaar op 20 sep
tember 1894. Hoffmann was 
pediater (kinderarts) en psy
chiater. 
Wie denkt dat een serie over 
een kinderboek thematisch 
gezien wel niet zoveel zal 
voorstellen, vergist zich da
nig. De combinatie medicus
schrijver zorgt er namelijk 
voor dat Der Struwwelpeter 
('Piet de smeerpoets') geen 
gewoon kinderboek is. 
In 1844 tekende Hoffmann 
een plaatjesboek voor zijn 
driejarige zoon en voegde 
daar versregels aan toe. 
Spoedig daarna werd het 
boek gedrukt en in korte tijd 
waren de vijftienhonderd 
exemplaren van de eerste 
druk verkocht. Van oplage tot 
oplage werden nieuwe verha
len toegevoegd. Het boek 
werd in vele talen vertaald en 
raakte zo over de gehele we
reld bekend. 
Op een van de zegels van 
80140 pf. is het verhaal van 
Paulinchen ofwel Die gar 
traurige Geschichte mit dem 
Feuerzeug in beeld gebracht. 
Dit verhaal bevat zoals alle 
Sfruwwe/peterverhalen een 
waarschuwing met een realis
tische achtergrond uit de 
praktijk van Dr. Hoffmann. In 

die tijd bestonden er nog 
geen veiligheidslucifers. De 
gebruikelijke fosforlucifers 
ontvlamden in een oogwenk 
en brandden zeer fel. Geheel 
volgens Hoffmans standpunt 
'Het kind leert alleen wat het 
ziet' tekende de arts de dra
matische afloop van dit ver
haal. Ook de beide katten 
konden Paulinchen niet van 
het spelen met vuur afhou
den. Ook tegenwoordig 
maakt dit verhaal nog indruk 
op kinderen. 

mmmmmmmmmmmmm 

MAAMi 

De tweede zegel van 
80+40 pf. beeldt Die Ge
schichte von Hanns Guckin
dieLuft u\l Een typisch 'waar
schuwingsverhaal', dat geen 

verdere toelichting behoeft. 
Der Struwwelpeter \s in volle 
glorie afgebeeld op een zegel 
van 100+50 pf. Hoffmann ge
bruikte de figuur van Struw
welpeterom patientjes die 
bang waren voor een me
disch onderzoek gerust te 
stellen. Hij tekende en vertel
de over een ondeugend jon
getje, dat een jaar lang haar 
noch nagels liet knippen. Al 
vertellend wist hij het vertrou
wen van de kinderen te win
nen en lieten ze hem onbe
kommerd zijn onderzoek uit
voeren. 

De met een stoel zwaaiende 
jongen op de andere zegel 
van 100+50 pf. is Der böse 
Friedrich. In 1841 werd in 
Frankfurt am Main de eerste 
dierenbeschermingsorganisa
tie opgericht. Het is opvallend 
dat in vier van de acht Struw
we/peferverhalen de meest 
uiteenlopende dieren een rol 
spelen. Bij Der böse Friedrich 
ligt het accent op de zedelijke 
opvoeding. 
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Heel interessant voor verza
melaars van medische the
ma's is de zegel van 
200+80 pf. Deze toont een 
scène uit het verhaal Der 
ZappelPhilipp ('De onrustige 
Philipp'). Het verhaal toont in 
drie stadia een voor het kind 
begrijpelijke alledaagse hui
selijke situatie. Het kind is 
toeschouwer; het ziet wat er 
gebeuren kan en is gewaar
schuwd. Tegenwoordig wordt 
de aanduiding ZappelPhilipp 
in de psychologie gebruikt; 
van hyperactieve kinderen 
zegt men dat ze een Zappel
Philipp syndroom hebben. 
Een voor het thema 'Kinder
geneeskunde' op maat ge
sneden zegel! 
Medio april werd in Duitsland 
een aantal bijzondere hand
stempels gebruikt. Ze hebben 
het bekende ovale formaat en 

vertonen dezelfde of soortge
lijke beelden uit dit kinder
boek. Het stempel uit Frank
furt aan de Main toont ook het 
portret van Hoffmann; uit de 
tekst blijkt dat er in deze stad 
een Sfruivive/pefermuseum 
is. In Duitsland worden maan
delijks tientallen van dit soort 
stempels gebruikt. Aan de 
en^ kant maakt dat de thema
tische keuze groter, maar aan _ 
de andere kant zorgt deze 
vloed ook voor een zekere 
'stempelinflatie'. Wie ze al te 
uitbundig in een collectie op
neemt drukt daarmee al gauw 
 letterlijk  een stempel op 
zijn of haar verzameling. 

I — StruwwelpeterMussum ~ J 

^ UrüAm .*> 

Australië levert 
luchtvaart 'in het 
groot' 
Trouwe lezers van deze ru
briek weten dat de Australi
sche PTT zich bepaald niet 
beperkt tot de uitgifte van ze
gels. Jaarlijks wordt ook een 
aantal zogenoemde prepaid 
envelopes (PPE's) uitgege
ven, die meestal thematisch 
heel bruikbaar zijn. In augus
tus zette Australia Post onder 
het motto Aviation Feats de 
Australische luchtvaartge
schiedenis in de schijnwer
pers met een pakket van 
meer uiteenlopende filatelisti
sche 'elementen': vier postze 
gels, vier maximumkaarten, 
een eerstedagenvelop en eer 
Stamp Pack samen goed 
voor een prijskaartje van bijnj 
negentien Australische dol
lars (zo'n vijfentwintig gul
den). Maar u krijgt wèl waar 
voor uw geld, niet in de laat
ste plaats omdat voor de 
postzegels de wereldberoem 
de graveur Czeslaw Slania is 
ingeschakeld! 
Al heeft de serie betrekking 
op de luchtvaartgeschiedenis 
van Australië, de serie is ook 
interessant voor thematische 
verzamelaars. De reeks 
ademt de sfeer van de lucht
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vaart uit vroeger tijden. 
De eerste zegel van 45 c. is 
gewijd aan Lawrence Margra
ve, die in 1865 als jonge man 
van Engeland naar Australië 
kwam. In 1883 gaf hij zijn 
baan op om zich geheel te 
concentreren op vliegexperi-
menten. Hij zocht het daarbij 
in rechthoekige open vliegers 
in doosvorm, zoals afgebeeld 
op de zegel. Op 12 november 
1894 slaagde hij er in met be
hulp van vier van deze box ki
tes los van de grond te ko
men. Later ontwikkelde hij 
een vliegtuigmotor die de ba
sis werd voor de gemotori
seerde luchtvaart, maar zijn 
bekendheid heeft hij vooral te 
danken aan zijn eerste expe
rimenten. 

Op de tweede zegel van 45 c. 
is een behoorlijke sprong in 
de tijd gemaakt; het is dan al 
1919. In die tijd leverden de 
luchtvaartpioniers indrukwek
kende prestaties onder uiterst 
moeilijke omstandigheden. 
De twee broers Ross en Keith 
Smith werden beroemd door
dat ze een prijs van tiendui
zend pond, uitgeloofd door de 
Australische regering in de 
wacht wisten te slepen. De 
opdracht was binnen dertig 
dagen (720 uur) van Enge
land naar Australië te vliegen. 
De broers Smith deden een 
succesvolle poging in hun 
Vickers Vimy, vergezeld van 
de mecaniciens Walter Shiers 
en James Bennett. Ross was 
eerste piloot, Keith co-piloot 
en navigator. De vlucht van 
Hounslow naar Danwin nam 
nog geen 28 dagen in beslag; 
de preciese vliegtijd was 135 
uur en 55 minuten. De be
manning deelde de prijs eer
lijk. 
Stanley Goble en Ivor Mclnty-
re, afgebeeld op de zegel van 
$1.35, kregen in 1924 wat 
-ninder (£ 500 en £ 250), 
naar dat waren voor die tijd 
toch nog aantrekkelijke be
dragen. Ze verwierven in dat 
aar ook de Britannia Trophy 
/oor de beste vlucht van 
1924. Goble en Mcintyre ver
rokken op 6 april 1924 van 
^oint Cook (Victona) in een 
aangepast Fa/rey///D water
vliegtuig van het type A l 0-3. 
Doel van de vlucht was een 
/erkenning uit te voeren van 
Je route naar Thursday Is-
and en het gedrag van het 
vliegtuig in de tropen te tes-
en. Op 19 mei landden ze 

weer in Point Cook. Ze had
den in 93 uur 13.599 km ge
vlogen. 

De zegel van $ 1.80 is gewijd 
aan de prestatie van Freda 
Mary Thompson in 1934. 
Toen ze 24 jaar was, nam ze 
vlieglessen bij de Royal Victo
rian Aero Club in Melbourne. 
Vier jaar later reisde ze naar 
Engeland om de De Havilland 
Moth Mayor'Christopher Ro
bin ', een geschenk van haar 
vader(!), naar Australië te 
vliegen. Ze vloog in 155 uur 
van Lympne naar Darwin. 
Daarmee was ze de eerste 
Australische die een derge
lijke solovlucht voltooide. 

Behalve het hiervoor genoem
de 'pakketje' van negentien 
dollar (uitgiftedatum 29 au
gustus) bracht Australia Post 
nog meer luchtvaartmateriaal 
uit. Op 18 augustus versche
nen internationale prepaid en
velopes in drie formaten (DL, 
B4 en C5), eveneens gewijd 
aan opmerkelijke prestaties in 
de Australische luchtvaartge
schiedenis. Ze zijn niet alleen 
thematisch interessant, maar 
vooral filatelistisch, want der
gelijke postwaardestukken 
kunnen een collectie met 
hoofdzakelijk postzegels heel 
leuk aanvullen. 
De reeks PPE's bevat ook 
een 'Nederlandse' verrassing. 
De DL-envelop ($ 1.35) is ge
wijd aan de vlucht over de 
Grote Oceaan van Charles 
Kingsford Smith en Charles 
Ulm. Samen met twee Ameri
kanen werd die overtocht in 
1928 gemaakt; dat gebeurde 
- en dat is de 'Nederlandse 
connectie' - in een driemoto-
rige Fokker, de 'Southern 
Cross' (VH-US). 
De C5-envelop ($ 3.35) toont 
het portret van Bert Winkler 
en zijn AvroAvia G-EBOV, 
waarmee hij in vijftien dagen 
de eerste solovlucht van En
geland naar Australië maakte. 
De broers John en Reginald 
Duigan danken hun B4-enve-
lop ($ 6.00) aan het feit dat ze 
in 1910 het eerste Australi
sche gemotoriseerde vliegtuig 
ontwierpen en bouwden. 
Nog mooier is de serie van 
vijf luchtpostbladen van 75 c. 
(ook uitgegeven op 18 augus
tus), die een goed beeld geeft 
van de vliegtuigen waarmee 
in de jaren '20 tot '40 Australi
sche luchtvaartgeschiedenis 
werd geschreven. 

Valkenjacht in 
Portugal 
De ondenwerpen 'Valkenjacht 
in Portugal' en 'luchtvaart' 
hebben meer met elkaar te 
maken dan u wellicht denkt. 
De serie van vier zegels die 
Portugal op 16 september uit
gaf toont beelden van de 
klassieke valkenjacht. Op de 
zegel van 45 e. zien we de 
drie hoofdrolspelers: de val
kenier, zijn hond en de slecht
valk (Faico peregrinus). De 
valk heeft een huif op zijn 
kop: een leren kapje met een 
pluim. Thematisch bijzonder 
interessant is het velletje van 
250 e.; de daarop afgebeelde 
valkenier zit met zijn valk bij 
de landingsbaan van een 
vliegveld, op het achterste 
gedeelte waarvan een straal
vliegtuig zichtbaar is. Vogels 
zijn een groot gevaar voor 
vliegtuigen omdat ze in de 
motoren terecht kunnen ko
men. Het velletje is dus bruik
baar voor de thema's Fauna, 
Jacht, Honden en Luchtvaart! 

Luchtpostbladen: 
groot maar mooll 
Thematische verzamelaars 
hebben tegenwoordig veel 
belangstelling voor postwaar
destukken: die vormen een 
aantrekkelijke aanvulling op 
de talrijke zegels en stempels 
in hun collecties. Een hoofd
stuk apart zijn de luchtpost
bladen. Er zijn landen die the
matisch interessante exem
plaren uitgeven. Luchtpost
bladen hebben het nadeel dat 
ze vrij veel ruimte innemen, 
maar daar staan ook voorde
len tegenover. Luchtpostbla
den dragen meestal duidelijke 
afbeeldingen - er is nu een
maal meer ruimte beschik
baar dan op een postzegel-
en soms een uitvoerige toe
lichting. Verder zijn ze filate
listisch gezien vaak interes
sant. Een mooi voorbeeld 
hiervan brengt het British Phi
latelic Bulletin van augustus. 

waarin een serie van zes 
luchtpostbladen met vogels 
wordt aangekondigd. Op één 
daarvan worden een kerkuil 
(Tyto alba) en een torenvalk 
{FaIco tinnunculus) getoond. 
De serie werd een tijdje later 
aangevuld met een blad in 
groter formaat met afbeeldin
gen van tuinvogels. 
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Vrouwenkiesrecht 
Donderdag 23 juni 1994 vier
de de Nederlandse Vereni
ging voor Vrouwenbelangen, 
Vrouwenarbeid en Gelijk 
Staatsburgerschap (kortweg 
Vrouwenbelangen) haar 
eeuwfeest. De behartigsters 
van vrouwenbelangen van 
het eerste uur, Aletta Jacobs 
en Annette Versluys, zorgden 
ervoor dat PTT Post in 1979 
een zegel kon uitgeven die 
het zestigjarig bestaan van 
het kiesrecht voor vrouwen 
herdacht. 
In Zuid-Australié werd dat 
recht al in december 1894 
verkregen. Reden voor de 
Australia Post om een eeuw
feestzegel van 45 cent uit te 
geven. In feite kan de zegel 
worden beschouwd als een 
voorloper van de (ongetwij
feld imposante) reeks emis
sies die ons in 1995 te wach
ten staat, gewijd aan het In
ternationaal Jaar van de 
Vrouw. De Amerikaanse PTT 
heeft al aangekondigd in 
1995 hieraan een zegel te 
zullen wijden. 

Koppensnellen in 
Canada 
In de aflevering van juli/au
gustus werd onder de titel Ba-
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men in soorten en kleuren 
aandacht besteed aan de 
Bomenserie die Canada op 
30 juni uitgaf. Het afgebeelde 
velletje met de twaalf zegels 
gaf Vuurtorenverzamelaar H. 
Bouwene uit Wijhe aanleiding 
tot een opmerkelijk commen
taar. Hem kwam ter ore dat er 
twee verschillende velletjes in 
omloop zouden zijn gebracht: 
het ene velletje met een geïl
lustreerde bovenrand (zoals 
in 'Philatelie' werd afgebeeld) 
en het andere met uitsluitend 
de twaalf zegels. Iets soortge
lijks zou het geval zijn met het 
velletje 'Natuurparken' uit 
1993. De heer Bouwens 
kreeg van zijn handelaar een 
velletje mèt bovenrand, een 
collegaverzamelaar een 
exemplaar zonder die rand. 
Een Canadese verzamelcol
lega gaf de heer Bouwens 
een verklaring voor dit opmer
kelijke verschil. 
De Canadese PTT heeft uit
sluitend velletjes met boven
rand laten drukken; die wer
den verzonden naar de filate
listische diensten in binnen
en buitenland en naar buiten
landse klanten (verzamelaars 
en handelaren). Van de reste
rende voorraad werd simpel
weg de bovenrand afgesne
den. Met deze kleinere velle
tjes, die uitsluitend de twaalf 
zegels bevatten, werden de 
postkantoren in Canada be
voorraad: dat was handiger 
voor de verkoop van losse 
zegels aan de loketten. Je 
houdt het niet voor mogelijk, 
maar het kan echt: filatelisti
sche 'koppensnellerij' voor 
het gemak van loketbeamb
ten! 
De heer Bouwens wil ik graag 
dank zeggen voor deze infor
matie. 

Drukke eeuw voor 
de ooievaar 
De Braziliaanse PTT gaf op 
26 augustus een zegel uit ter 
herdenking van het honderd
jarig bestaan van de kraam
kliniek in Sao Paulo. Een ver
melding in deze rubriek zou 
achterwege zijn gebleven, 
ware het niet dat in de afge
lopen honderd jaar in deze 
kliniek maar liefst één miljoen 
baby's zijn geboren. Dat feit 
inspireerde ontwerpster Isa

Brasii 94 
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bel Persijn tot een opmerke
lijke zegel. Zij verving de zes 
nullen van dat magische getal 
door gestileerde baby's. De 
ooievaar is met een lint ver
bonden met de drie laatste 
baby's. Het lint symboliseert 
de navelstreng van de baby's; 
door het losmaken van het lint 
brengt de ooievaar de baby's 
tot leven. De gebruikte kleu
ren corresponderen met die 
van een babyuitzet. 

Een grappige vondst, die de 
zegel niet alleen bruikbaar 
maakt voor medische the
ma's, maar ook voor collec
ties met een wiskundige in
slag! 

Dierendag 
Op 4 oktober was het Wereld
dierendag. Volgens de infor
matie op het blaadje van die 
dag op de Kattenkalender in 
huize Veenstra is de vierde 
oktober gewijd aan Francis
cus van Assisi, beschermhei
lige van de dieren. 'De Heilige 
Franciscus stierf op 4 oktober 
1182' wordt met stelligheid 
beweerd, tenwijl de encyclo
pedie duidelijk maakt dat hij in 
1182 geboren werd. 
In het algemeen geldt Dieren
dag als een dag waarop huis
dieren extra venwend worden. 
De keerzijde van Dierendag 
is dat sommige mensen die
ren doelbewust als beesten, 
ja zelfs als oud vuil behande
len. Een 'beestachtig' voor
beeld is het vervoer van ziek 
vee; enige tijd geleden wer
den daarvan op de televisie 
schokkende beelden ver
toond. De Dierenbescher
ming zag er aanleiding in, een 
bijzonder frankeerstempel 
(HR7255) te gebruiken. Het 
laat aan duidelijkheid mets te 
wensen over: 

Ook een Belgisch machine
stempel uit de jaren vijftig velt 
een duidelijk oordeel over 
dergelijk gedrag: Dieren mis
handelen vernedert de mens. 

L'HOMMESaEGRAOI 
luLTRA|T«NT UNE 

DIEREI« MI5HAN06LEI 
; VERNEDERT OE MENS 

Late Milieudag in 
Japan 
Op 3 juni verscheen in Japan 
een zegel van 80 y. ter gele
genheid van de invoering van 

een Milieudag. De wet die 
deze Milieudag regelt trad op 
19 november 1993 in wer
king. Misschien wat laat, 
maar beter laat dan nooit. De 
zegel, die vooral kinderen zal 
aanspreken, bevat bruikbare 
elementen voor thematische 
verzamelaars, zoals een uil 
en een Domboachtige oli
fant. 

■'«•■ « i | ■'* • ■ ■ ^ ■ ■ ■ • * ■ 

Eeuwfeest I.Ü.C. 
Het honderdjarig bestaan van 
het Internationaal Olympisch 
Comité (IOC) zorgt dit jaar 
voor talrijke jubileumuitgiften. 
Zoals ven/vacht overheersen 
de bekende symbolen, hoe
wel de invulling daarvan tot 
verrassende resultaten kan 
leiden; de zegel van Slovenië 
mag een uitschieter worden 
genoemd. Een Australisch 
postwaardestuk valt ook in 
die categorie. Het gaat om 
een Prepaid envelope. Drie 
van de vijf in augustus en 
september uitgegeven Aus
tralische PPE's zijn aan sport
thema's gewijd. Die ter gele
genheid van 100 jaar IOC 
staat in het teken van de 
geestelijk vader van de mo
derne Olympische Spelen, 
baron Pierre de Coubertin. In 
de ingedrukte waardezegel 
van 45 cent zijn de vijf beken
de ringen opgenomen met 
daarboven een vlag met het 
getal '100'. Links een foto van 
baron De Coubertin. 
Dat maakt de envelop niet bij
zonder, maar wèl de tekst 

naast de foto. Nee, het betreft 
niet de bekende slogan dat 
deelnemen belangrijker is 
dan winnen. Het gaat eerder 
om de fundamentele onder
bouwing van het belang van 
de moderne Olympische Spe
len. De vrij lastig te vertalen 
tekst luidt Olympism is not a 
system, it is a state of mind. It 
can permeate a wide variety 
of modes of expression and 
no single race or era can 
claim to have the monopoly of 
it ('De Olympische gedachte 
is geen systeem, maar een 
manier van denken die op tal
loze manieren tot uiting kan 
komen; geen enkel ras of tijd
perk kan zich erop beroepen 
daarvan het monopolie te 
hebben'). 
Mijn eerste indruk was dat het 
om een redelijk unieke, be
langrijke aanwinst voor het 
thema 'Olympische Spelen' 
gaat. Een bekende verzame
laar van dit thema, de heer H. 
Meima uit Apeldoorn (mede
auteur van het artikel Olympi
sche spelen: méér dan snel
ler, hoger, krachtiger \n 'Phila
telie' van februan 1992) be
vestigde deze opvatting. 
Verzamelaars die op zoek 
zijn naar een zegel of iets 
dergelijks met het bekende 
motto Citusaltiusfortius kun
nen terecht bij Israël; het mot

^ 
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to is vermeld op de tab van 
de lOC-zegel die dit land op 
21 juni uitgaf. Het zal u niet 
verbazen dat op deze zegel 
plaats is ingeruimd voor de Is
raëlische delegatie op de 
Olympische Spelen van 1972 
in München. Elf sportlieden 
die in de openingsoptocht 
meeliepen, werden op 5 sep
tember in het Olympisch dorp 
door terroristen vermoord. 
Ook in dat opzicht gaat het 
om een thematisch belangrij
ke zegel. 

DejacMopde 
jeugd 
'Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst' - een bordje met 
dit aloude gezegde moet wel 
op het bureau van alle direc
teuren van postadministraties 
staan. Voorzitters van postze
gelverenigingen denken er 
net zo over, maar de postad
ministraties hebben uiteraard 
andere belangen. Hoe eerder 
je er in slaagt de jeugd tot 
klant te maken, des te langer 
heb je er waarschijnlijk profijt 
van. Sommige landen bieden 
de jeugd al een uitgebreid 
pakket, maar Nieuw-Zeeland 
pakt de promotie van de fila
telie met ingang van dit jaar 
werkelijk groots aan. Op 16 
augustus werd een serie van 
maar liefst tien zegels met 
wilde dieren in de strijd ge
worpen. Het gaat om de eer
ste uitgifte ter gelegenheid 
van de 'Maand van de Verza
melaar', een alternatief voor 
de alom bekende Dag van de 
Postzegel. Samen met de fi-
latelistenverenigingen hoopt 
New Zealand Post de belang
stelling voor de filatelie te ver
droten. Het educatieve karak-
er van de dierenserie moet 
daartoe bijdragen. Men 
leemt aan dat veel kinderen 
ie afgebeelde dieren snel 
nullen herkennen; de meeste 
:ijn ook te vinden in Nieuw-
^eelandse dierentuinen. Ter 
verduidelijking is op iedere 
:egel met behulp van een 
taartje aangegeven uit welk 

deel van de wereld elk dier 
komt. Niet alleen educatief, 
maar ook thematisch aantrek
kelijk. 
Toevalligenwijs sluit de uitga
ve van Australië ter gelegen
heid van de Stamp Collecting 
Month (die daar steeds in ok
tober wordt gehouden) naad
loos aan op die van Nieuw-
Zeeland. Het thema voor 
1994 is Zootober. Oktober is 
in Australië ook Zoo Month 
('Maand van de dierentuinen') 
en daarom zijn op de vijf ze
gels in het velletje (uitgifteda
tum: 28 september) exotische 
dieren afgebeeld. 

Beide uitgiften gaan gepaard 
met uitvoerige promotionele 
activiteiten. Zo brengen de lo
kale Postal Managers (post
kantoordirecteuren) een be
zoek aan scholen om de leer
lingen uit te leggen wat het 
verzamelen van postzegels 
inhoudt. Als de Nederlandse 
PTT ook maar de helft van dit 
omvangrijke programma zou 
willen uitvoeren, moet het 
personeel van onze postkan
toren eerst een spoedcursus 
filatelie volgen. Een tentoon
stelling als Fepapost 94 is 
best leuk, maar in Australië 
en Nieuw-Zeeland beginnen 
ze aan de basis. Een prima 
voorbeeld! 

Les in astronomie? 
De postadministratie van de 
Verenigde Naties gaf op 1 
september een serie van zes 
zegels uit op het thema 'Be
volking en ontwikkeling'. In 
1965 werd een soortgelijke 
reeks uitgegeven. Aanleiding 
was de internationale confe
rentie over dit onderwerp, die 
van 5 tot en met 13 septem
ber in de Egyptische hoofd
stad Cairo werd gehouden. 
Thematisch gezien een wat 
minder interessant onder
werp, er valt toch iets interes
sants te melden. Het linker
deel van de zegel van 
AS 5.50 heeft betrekking op 
het trefwoord Educatie. Ge
toond wordt een onderwijze

res met een kaart van de pla
neet Satumus in haar rechter
hand; de aanwijsstok in haar 
andere hand wijst naar de 
kaart. De zegel kan voor de 
verzamelaars van het thema 
Astronomie een leuke aan
winst zijn. 

En de Stoel? 
Hij bleef! 
Landen die aan zee liggen 
beschikken doorgaans over 
allerlei instituten in de maritie
me sfeer, zoals een zeevaart
school. Die van de Faeröer 
staat in Torshavn; de school 
is sinds 1962 in een nieuw 
gebouw gevestigd, dat enige 
gelijkenis vertoont met het ge
bouw van de Hogere Zee
vaartschool Willem Barentsz 
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aan de Dellewal in West-Ter-
schelling. De zeevaartschool 
in Torshavn is het onderwerp 
van twee zegels van de 
Faeröer die op 6 juni werden 
uitgegeven. 
De afbeeldingen maken dui
delijk dat de school met zijn 
tijd is meegegaan. De man op 
de brug bedient de modern
ste elektronische apparatuur; 
de tijd van de sextant is defi
nitief voorbij! Maar kunt u zich 
voorstellen dat de kapitein of 
stuurman anno 1994 nog op 

een simpele houten stoel zit? 
De ontwerper van deze zegel 
kennelijk wel! 

De tuberculose is 
weer terug 
Midden jaren tachtig nam 
men aan dat de ooit zo ge
vreesde tuberkelbacterie zo 
goed als uitgeroeid was. Tu
berculose vormde geen we
zenlijke bedreiging meer voor 
de volksgezondheid in de Eu
ropese landen, dacht men. 
Daardoor verslapte de aan
dacht voor de ziekte. Nauwe
lijks enkele jaren later bleek 
dat men een ernstige taxatie
fout had gemaakt: in 1987 
kwam er een einde aan de ja
renlange daling van het aan
tal patiënten! 
Steeds vaker worden de laat
ste jaren 'explosies' van tu
berculose gemeld en daar
mee is een volksziekte die zo 
goed als uitgeroeid leek, weer 
helemaal terug. Mogelijk 
zorgt deze ontwikkeling er
voor dat verzamelaars van 
medische thema's hun collec
tie op dit punt moeten aan
passen. 
Dat er sprake was van een 
volksziekte werd duidelijk 
door de uitgifte van de Neder
landse t.b.c.-serie van 1906 
(zie ook een artikel over de 
Rotterdamse t.b.c.-zegel el
ders in dit nummer). De serie 
kwam er op voorstel van de 
Amsterdamsche Vereeniging 
tot bestrijding der tuberculo
se. Op de zegels wordt het 
Nederlandse wapen omge
ven door symbolen van lucht, 
licht en levenskracht. Dit be
grip 'levenskracht' komt ook 
tot uitdrukking in oudere fran-
keerstempels van de R.K. 
Vereniging tot bestrijding der 
tuberculose 'Henwonnen Le
venskracht' te Utrecht. 
Voor dit thema zijn verder di
verse Nederlandse frankeer-
stempels beschikbaar van ver
enigingen, consultatiebureaus 
en sanatoria. Het frankeer-
stempel van de Amsterdam
sche Vereeniging past dus pri
ma bij de serie uit 1906. 

Paddestoelen 
Met de herfst komen ook de 
gezonde (en interessante) 
boswandelingen weer in 
zicht. Op zo'n wandeling kun 

f AMSTERDAMSCHE 
VEREENIGING 

TOT BESTRIJDING 
DER TUBERCULOSE 

NWE. ACHTERGRACHT 100 A'DAM 
US 510 
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je verschillende soorten pad
destoelen tegenkomen; in dat 
geval wordt het nuttige nnet 
het aangename verenigd. 
Verzamelaars van het thema 
'Paddestoelen' zijn het gehele 
jaar door verzekerd van uitgif
ten voor hun thema. Het is 
voor hen steeds weer een 
verrassing welke soorten zul
len worden afgebeeld. 
En toen ging de bel van de 
voordeur en stond de postbo
de op de stoep met een aan
getekende brief uit Roeme
nië. De inhoud  u begrijpt het 
al  bestond uit een aankon
diging voor de uitgifte van 
postzegels met paddestoe
len. Op 8 augustus werden 
twee fraaie velletjes met elk 
vier zegels uitgegeven. De af
beeldingen lopen op de vel
randen door en linksboven op 
elk velletje is een symbool 
zichtbaar dat duidelijk maakt 
of het om eetbare danwei gif
tige paddestoelen gaat. De 
kwaliteit van Roemeense ze
gels is vaak povertjes, maar 
deze velletjes zien er heel re
delijk uit. Door het royale for
maat van de zegels (ruim drie 

QCHSSia« lameA 11 

bij vijf centimeter) komen ze 
goed tot hun recht. 
Overigens lag er al een ande
re uitgifte klaar om te worden 
behandeld, namelijk die van 
ZuidKorea, het land waar dit 
jaar de postzegeltentoonstel
ling PhilaKorea 1994 werd 
gehouden. Op 30 mei ver
scheen deze serie, die vier 
zegels met paddestoelen om
vat. Elke zegel is in tweevoud 
opgenomen in een velletje, 
met daarnaast een tekening 
van de paddestoel. 

Op zoek naar een 
trainer? 
Aan het slot van het artikel 
over de Olympische Spelen 
in 'Philatelie' van februari 
1992 werd een Olympische 
zegel uit Australië uit 1956 
voor het voetlicht gehaald. 
Die laat de Latijnse tekst Vi
res Acquinit Eundo ('Al gaan
de neemt hij/zij/het toe in 
kracht'). Thematische verza
melaars kunnen deze spreuk 
ook adopteren, want ook zij 
kunnen 'al gaande' de weg 
afleggen van brons naar 
groot goud. 
Wie met een representabele 
verzameling wil tentoonstel
len, kan dat doel eigenlijk al
leen maar bereiken door te 
trainen. Nu het verzamelsei
zoen weer op gang is geko
men, is het voor hen die nog 
niet voorzien zijn van een 
'trainer' van belang zich te 
verzekeren van deskundige 
hulp en bijstand. 
Zo'n 'trainer' kan de Neder
landse Vereniging voor The
matische Filatelie zijn, de 
grootste algemene themati
sche vereniging in ons land, 
die zich dit jaar door adver
tenties in de onmiddellijke na
bijheid van deze rubnek pre
senteert. Voor alle duidelijk
heid: ook de talrijke verzame
laars die niet 'voor goud gaan' 
kunnen veel profijt hebben 
van het lidmaatschap. 

4 FILATELIE 
N E D E R L A N D 

"DE BOEIER » 
^ 

Z W I T S E R L A N D 
Postzegels in luxe kwaliteit postfris of 
Prijslijst gratis op aanvraag. Prijzen in 

gestempeld; geen 
Nfl. (incl. BTW) 

UIT ONZE PRIJSLIJST ZWITSERLAND (nummering volgens Mictiel): 
•• = postfris, 0 = 

««. 
128129 39750 
13032 269 00 
13335 129 00 
142 435 00 
14344 69 50 
14648 18 00 
14951 32 50 
15355 33 00 
17274 31 50 
17578 32 00 
18588 25 00 
209 12 600 
21417 5 00 
21821 5 00 
22225 4 50 
22932 4 50 
23538 5 00 
24144 5 00 
24649 15 00 
25055 167 50 
26265 10 25 
26669 9 75 
28184 950 
28790 8 75 
29496 13 00 
blok 2 125 00 
30609 12 50 
31417 4 75 
blok 3 10 50 
32124 29 50 
326y 1 25 
326z 45 00 
blok 4 115 00 
32830V 295 00 
32830W 26000 
328 30x 3500 
33134 550 
33543 37 50 
356 1 00 
35758 2 00 
35962 5 50 
37376 5 50 
37785 72 50 
386 0 50 
38794 117 50 
39697 1 75 
398 0 50 
39902 5 00 
blok 6 170 00 
40507 23 00 
40809 1 75 
blok 7 147 50 
41215 5 75 
416 025 
blok 8 130 00 
blok 9 130 00 
42021 1 75 
blok 10 115 00 
42427 4 50 
42830X 2 50 
431 34 850 
43537 1 50 
439442 600 
44344 4 50 
blok 12 205 00 
46063 20 00 

netjes gestempeld. 
0 

135 00 
150 00 
11000 

175 
39 00 
15 00 
3600 
35 00 
6000 
76 00 
56 00 
14 00 
12 50 
15 00 
9 50 

1100 
14 00 

9 00 
22 00 
25 00 
12 50 
10 50 
1150 
13 00 
27 50 

425 00 
27 50 

7 50 
95 00 
2000 

0 75 
85 00 
49 50 
50 00 

3 50 
4 50 
8 00 

22 50 
0 75 
3 00 

12 50 
10 50 
3 00 
0 40 

30 50 
150 
0 25 
800 

59000 
4 50 
2 25 

425 00 
7 00 
0 25 

105 00 
127 50 

2 25 
72 50 
9 75 

12 50 
2100 
150 

10 50 
7 00 

190 00 
37 50 

464 
46568 
469 
47174 
47578 
48083 
48487 
48891 
49699 
50811 
blok 13 
51417 
518 
51921 
52224 
52528 
52940 
54144 
54549 
55054 
55559 
blok 14 
56165 
56669 
57074 
57579 
58084 
585 
58687 
58892 
59396 
59701 
60206 
60710 
blok 15 
61317 
61822 
62326 
62731 
63236 
63740 
641 45 
64647 
64852 
65356 
65761 
662 
66367 
66871 
blok 16 
67478 
67980 
68182 
68386 
68791 
69295 
69613x 
696 12y 
69604RX 
69604Ry 
71418 
blok 17 
72021 
72226 
72730 
73135 

** 
0 75 
6 00 
0 25 

12 50 
5 75 

12 00 
400 
500 
175 

1000 
147 50 

6 00 
49 50 
175 
3 00 

10 50 
27 50 
600 

3200 
18 50 
34 00 

435 00 
14 00 

7 50 
18 00 
13 75 
1800 

7 50 
0 75 

16 00 
7 50 

16 50 
17 00 

6 50 
165 00 
16 00 
15 00 
600 

15 00 
10 50 
5 75 

14 00 
5 25 

10 00 
3 50 

1100 
060 
7 50 
325 

25 00 
9 00 
150 

27 50 
19 50 
7 50 
6 50 

26 00 
1950 
1200 
13 50 
15 00 
65 00 
125 

10 00 
5 50 
7 50 

0 , 
075 

10 50 
015 

17 50 
1050 
1675 
4 50 

10 00 
2 75 

12 00 
12000 

9 25 
57 50 
8 50 

15 50 
17 00 
800 
9 25 

4000 
32 00 
35 00 

29500 
23 00 
8 00 

20 00 
19 00 
2100 
12 50 
025 

22 00 
800 

20 00 
17 50 
4 00 

145 00 
17 00 
13 50 
3 50 

17 50 
12 50 
2 50 

13 00 
0 75 
9 00 
2 50 

1100 
0 80 
8 00 
190 

25 00 
7 50 
0 75 

18 75 
3 00 
8 50 
5 75 
6 00 
850 
7 50 
7 00 

12 00 
32 50 

0 75 
8 50 
2 50 
8 00 

73637 
73841 
74246 
74750 
75155 
75657 
75862 
blok 18 
76467 
76873 
blok 19 
77579 
780 
781 
782 85 
78688X 
78690y 
79194 
79599 
80001 
802 
80307 
80811 
blok 20 
814 18 
819 
82021 
822 
82324 
825 
82630 
83132 
83335 
83640 
841 
842 
84344 
84549 
850 
85152 
85357 
85861 
862 65 
86669 
87073 
87477 
87886 
887 90 
89194 
89599 
899 
90001 
902 05 
90610 
91113 
91417 
91822 
923 24 
92528 
92932 
93639 
94045 
blok 21 
94748 
94952 
95354 

** 
150 

4950 
4 75 
4 00 
450 
175 
4 75 
850 

1050 
900 
9 50 
5 00 
7 50 
100 
2 25 
4 95 
7 50 
2 50 
350 
150 
4 50 
250 
150 
2 50 
2 00 
0 40 
125 
015 
0 75 
0 75 
200 
5 00 
125 
2 00 
0 25 
0 25 
095 
2 00 
040 
040 
2 00 
140 

12 50 
2 00 
150 
2 00 
7 50 
150 
2 00 
4 50 
2 50 
100 
2 00 
2 75 
150 
2 00 
3 00 
120 
2 00 
175 
2 50 
2 75 
3 00 
100 
2 00 
125 

Voor met vermelde nummers zie onze gratis pri|sli|st met nummering volgens Mictiel, Yvert 

Complete laargangen Zvfltserland (volgens Ivlictiel) incl PJ, 
(excl papiervanalies 

1950 49 00 
1951 46850 
1952 3800 
1953 4100 
1964 3950 
1955 196 50 
1956 30 50 
1957 34 00 
1958 22 00 
1959 90 50 
1960 120 00 
1961 66 50 
1962 23 00 
1963 5050 
1964 14 00 

rol/dienstzegels losse zegels uit blok) 

70 00 
342 50 
45 50 
54 00 
44 00 

174 00 
32 50 
24 50 
2150 
63 50 
6350 
2150 
2100 
36 00 
800 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1100 
1150 
18 00 
14 00 
15 75 
1100 
15 00 
17 00 
22 50 
26 50 
19 00 
14 75 
24 50 
24 60 
2100 

=P, LP en bioks 

800 
6 75 
5 75 
5 75 

1175 
7 00 

12 00 
12 50 
10 50 
17 00 
1150 
950 

15 00 
19 00 
12 50 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

2150 
23 50 
2850 
27 00 
33 75 
27 50 
3150 
37 00 
32 50 
4050 
4150 
33 75 
45 50 
5100 

fdc's 

0 
0 75 
400 
6 75 
175 
4 75 
150 
6 75 
700 
2 00 
5 25 
7 50 
400 
5 75 
050 
125 
3 50 

1100 
150 
3 00 
050 
0 75 
2 25 
100 
2 00 
175 
015 
0 75 
010 
050 
046 
176 
2 00 
0 75 
175 
015 
015 
040 
175 
020 
0 20 
150 
0 75 
175 
150 
0 75 
150 
150 
0 75 
150 
300 
2 50 
0 75 
150 
2 00 
0 75 
150 
2 00 
050 
150 
0 95 
175 
2 25 
3 00 
0 75 
150 
0 75 

en Zumstein 

1350 
17 00 
15 00 
15 00 
2150 
17 00 
2150 
2900 
27 0 0 P 
27 0 0 1 
32 ooi 
22 ooi 
37 ooi 
4 6 5 0 | 

1 Bestellingen schnttelijk of per fax Levenng aan nieuwe klanten tegen vooruitbetaling 1 
of onder rembou s 
Bi| bestellingen tot Hfl 200, + 3,50 verzend/adm 
Boven Hfl 200,

kos ten ( rembours 
f r anco l ever ing M i n i m u m o r d e r s v p Hfl 5 0 , 

B I J V O O R U I T B E T A L I N G 5 % K O R T I N G ! 
Betaling door overmaken naar giro/ban 
eurocfieques 

1 10 , 

k reken ing of bi js lu i ten b e t a a l k a a r t e n / 

KLIPPER 75, 2991 KL BARENDRECHT TELEFAX 0180621428 
TELEFOON 19 0022 30 EN IN HET WEEKEND 0 1 8 0 6  1 9 7 4 3 

■ 1 1 
1 
1 
1 1 

Geen winkelm 
POSTGIRO 2718493 ABN/AMRO 50 50 44 978 bezoek alleen na afspraak^ 
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FEPAPOST STAND 81 
M A C H I N C A T A L O G U S 
D e n ieuwe 5e edi t ie van onze M a c h i n cata logus zal 
o o k op de FEPAPOST leverbaar z i jn . Hier in zi jn a l le 
bekende losse zegels o p g e n o m e n , benevens de 
boekjesvel let jes, de c o m p l e t e postzegelboekjes en 
de rolstr ippen. O o k de regionale u i tg i f ten van M a n , 
Noord Ier land, S c h o t l a n d en Wales zi jn 
o p g e n o m e n . 
Op het moment van opmaak van deze advertentie was de 
prijs van de catalogus nog niet bekend. Informatie 
hierover kunt u telefonisch of schriftel i jk aanvragen. 

Bezoekt onze stand nummer 81 op de FEPAPOST ten
toonstel l ing in het Congresgebouw in Den Haag van 17 
t /m 23 oktober. 
Wi j bieden u hier ons bekende ruime postfrisse assort i
ment van o.a. Nederland (ook gebruikt en ongebruikt met 
plakker) & O.G., Republiek Sur iname, Groot Bri t tannië, 
Guernsey & AIcJerney, Jersey, Man, Ierland, Denemarken, 
Faroer, Groenland, Finland, A land , Noorwegen, IJsland, 
Zweden, Bondsrepubliek Duitsland & Berl i jn, Polen, 
Roemenië (v.a. 1960), Tsjecho-Slowaki je, Tsjechië, 
Slowaki je, restanten GOS-landen en ex-Joegoslavische 
republ ieken, Austral ië, Christmas Islands, Cocos Keel ing, 
Nieuw Zeeland, Norfolk, Papua Nieuw Guinea, Pitcairn, 
Ross Dependency, Canada, Zuid Afr ika, Bophuthatswana, 
Ciskei, Transkei, Venda, Zuid-West Afr ika/Namibië, 
Falkland, Falkland Dependencies/South Georgia, 
Austral isch Antarctica, Brits Antarctica en Terres 
Australes & Antarct iques Frangaises. 
Al deze gebieden vindt u ook in onze FEPAPOST 
prijslijst, gratis af te halen in onze w inke l of op de 
FEPAPOST, of voor ƒ 5 , - per post toegezonden als 
bijdrage in de verzendkosten (te storten op onze 
girorekening of als frankeergeldige gegomde zegels). 

O n z e w i n k e l is g e d u r e n d e d e F E P A P O S T ten toonste l l ing ges lo ten ! 

Postzegelhandel Boomstamps 
Grote Markt 1 - Postbus 1532 - 8001 BM Zwolle 

Tel. 038-213838 (fax 038-226330) 
Postbank 3931929 
KvK Zwolle 50798 

DENMARK STAMP BOOKLETS CATALOGUE 
De n ieuwe 4 e ed i t ie van deze cata logus zal o o k op 
de FEPAPOST leverbaar z i jn . Hier in zi jn al le 
bekende Deense postzege lboek jes o p g e n o m e n , 
m e t veel n i e u w e vonds ten in a l le h o o f d s t u k k e n . 
D e o m v a n g van deze cata logus zal 1 4 4 pagina's 
bedragen. 
Op het moment van opmaak van deze advertentie was de 
prijs van de catalogus nog niet bekend. Informatie 
hierover kunt u telefonisch of schriftel i jk aanvragen. 

Hét adres Postzegelhandel 
mooi gebruikt 1852-1976 

Inkoop 
85 , -

110,-
340, -

75 , -
330, -
680, -

40 , -
700, -
100,-

80 , -
180,-
150,-
115,-

18, -
12,-
55 , -
95 , -

175,-

29 
47 
48 
49 
61c 
80 
84-86 
101 
104 
105 
130 
131 
136-38 
191 
278 
346-349 
356-373 
Lucht.p. 12-13 

NEDERLAND 
Verkoop 
110,-
140,-
390 , -

9 5 , -
400,-
790,-

48 , -
800, -
125,-
105,-
220, -
190,-
145,-

23 , -
16 , -
70,-

125,-
235,-

W. Karssen 
INKOOP EN VERKOOP 

niet vermelde zegels verkoop 30% v/d cat. waarde 
Ook losse zegels uit series! 
Inkoop 22% v/d cat. waarde naar behoefte. 

postfris zonder plakker, ui tzoeken! 
379-790 verkoop 3 5 % v/d cat. waarde 
inkoop 2 9 % v/d cat. waarde naar behoefte 

uitzonderingen 
346-49 
356-373 
402-03B 
474-86 
487-89 
518-533 
534-37 
550-55 
556-60 
592-95 
791-1107 
854 
886+88 vel 
1052 paar 
Lucht.p. 12-13 

Inkoop 
4 4 0 , — 
125 ,— 
1 9 0 , — 

7 5 , — 
4 5 , — 

2 5 0 , — 
1000 ,— 

4 0 , — 
7 0 , — 
6 0 , — 

± 13% 
2 3 , — 
7 0 , — 
1 2 , — 

5 6 0 , — 

Verkoop 
5 4 0 , — 
155 ,— 
2 4 0 , — 

9 0 , — 
6 0 , — 

3 2 5 , — 
1200 ,— 

5 0 , — 
8 0 , — 
7 3 , — 

± 20% 
3 0 , — 
8 5 , — 
1 6 , — 

6 6 0 , — 

1108 tot heden inkoop 7 3 % -80% v/d frankeerwaarde. 

met plakker Inkoop Verkoop 
80 

101 
104 
105 
130 
131 
136-38 

7 0 0 , -
6 9 0 , -
1 3 0 , -
1 4 0 , -
1 7 0 , -
1 6 0 , -
1 1 5 , -

800 , 
790 , 
160, 
170, 
230 , 
210,-
145,-

163-65 
236-37 
346-49 
356-73 
402-03B 
534-37 
518-33 

Inkoop Verkoop 
2 2 5 , - 2 9 0 , -
1 2 5 , - 1 5 0 , -
1 9 0 , - 2 4 0 , -

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

6 0 , - 9 0 , -
Met plakker voor 1940 inkoop +— 25% 

Echt postfris voor 1940 verkoop v.a. 40% 
Met plakker voor 1940 verkoop 35% 
Aanbieding: 1957t.e.m. 1962 uitzoeken postfris 28% 
Inkoop verzamelingen en voorraden 
Wij zijn in alles geïnteresseerd: van ƒ 100,- to t ƒ 300.000,-
Gratis taxatie ! 
Gratis keuring duurdere zegels ! 
Onze inkoopsprijzen betalen wij kontant! 
Verkoop voor handelaren en wederverkopers 
Roltanding, gebruikt en plakker slechts 40%. 

M. W. KARSSEN 
Klimopstraat 125 (geen winkel) - 2565 VH Den Haag - tel. 070-3638712 (auto tel. 0652 915 955). 
Amrobank 481078 878 - Giro 4163000 - Lid K.v.K. nr. 127300 

Bestell ingen a.u.b. schriftelijk. 
Bezoek na telefonische 
afspraak. 
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MANUSKOWSKI 
FILATELIE 

sinds 1925 
Giro 33530 
ABN-AMRO 42.12.86 830 
VSB 88.74.74.039 SPECIALE 

Wagenstraat 105 
2512 AS Den Haag 

Tel./Fax: 070-3605147 

AANBIEDING 
Scadta opdrukken compleet 

ongebruikt compleet 14 landen 
uiterst schaars 

Bezoekt u ook onze stand no 108 op de 
Tentoonstelling. 

Onze uitgebreide stock van 
de gehele wereld is hier aanwezig. 

'voor 
^'^ee b/aden ~ één e 

^»«VANGSSET 

'^^ERUND 1993 
29,75 

E ^^^L525, 

mmè 
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SUPERSTUNT 
5.000 Versch. 
Grootformaat 
Het is ons gelukt: 5.000 
verschillende grootfor
maat zegels w.o. vele post-
fris voor minder dan 3 et 
per zegel. 
GRATIS bonus met vele 
complete series ter 
waarde van ^ ^ ^ ^ ^ 9 
ƒ380,- ~ / 1 4 9 , - ^ 

2.000 MOTIEF 
series/blokken 
Enorme partij van 2.000 
complete series/blokken. 
Wij ruimen onze magazij
nen. Profiteer nu!!! 
Zeer hoge cataloguswaarde. 

ƒ 599,-1 

1.000 Verschillendr 
Blokken 
Gigantische collectie van 
ruim 1.000 verschillende 
blokken en velletjes uit de 
hele wereld w.o. Europa. 
Zeer hoge cataloguswaarde. 
U betaalt voor blokken ter 
waarde van ƒ 10,-, ƒ 25,- en 
meer nu slechts minder dan 
ƒ 0,25 per , ^ ^ 
stuk. :j 249,-

De Schatkist 
Een doos boordevol 
zegels/series/vellen en nog 
veel meer. Zeer veel zegels. 
Totale waarde 
ruim ƒ 5.000,-. 
Veel postzegelplezier voor 
slechts 4-5% van de catalo
guswaarde. 

ƒ 225, 

FEPA 
SUPERSTUNT 

Wij stunten door: 
50 VERSCHILLENDE 

series/blokken. Hoge catalo-
"guswaarde. Geen Arabische Staten. 

Overtuig uzelf en bestel meteen! 
Spotkoopje! 

if 14,95' 

Kilowaar Papiervrij 
Gun uzelf vele weken 
postzegelplezier met deze 
grote doos met uitsluitend 
papiervrije postzegels uit de 
hele wereld. 
Nu met GRATIS extra 
bonus. 

ƒ149,-

Prijsknaller 
Gigantische collectie van 
vele duizenden zegels/ 
blokken/vellen en nog meer! 
Totale waarde 
ruim ƒ 10.000,-
Spotkoopje. 
Beperkte voorraad. 

> 
ƒ 249,-1 

Telefoonkaarten 
Nederland 
Het verzamelgebied van i 
toekomst! 
Koop nu nog voordelig. 
Zeer veel oudere uitgiften euj 
diverse belfrisse reclame-
kaarten. Maar liefst 50 ver
schillende telefoonkaarten! 
Bestel snel... 

ƒ99,': 

Collectie Cuba 
Prachtige collectie van uit
sluitend complete uitgaven 
Cuba in gloednieuw insteek-
boek! Start nu uw verzamel
ing van dit veelbesproken 
land. Ruim 10 jaren voor 
slechts: 

ƒ99,-

GRATIS: 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Vele honderden interessante aanbiedingen reeds vanaf ƒ 3,-

Maak deel uit van onze grote klantenkring en profiteer van de vele aanbiedingen. 

Verzendvoorwaarden: Portovrije verzending na betaling op het hiernaast genoemde gironummer. 
Voor zendingen onder Rembours moeten wij ƒ15,— kosten berekenen. 

Collectors 
INTERNATIONAL 

POSTBUS 9823, 3506 GV UTRECHT 
TEL: 030 - 719714 (19.30 - 20.30), FAX: 030 - 731 000 
POSTBANK: 3152323 K.v.K. NO. 86346 UTRECHT 
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1 s t e K L A S K I L O W A A R al met 1994 uitgaven 
GROOTFORMAATZEGELS 
1 WEST-EUROPA'prachtige mix met HW'S 
2 SCANDINAVIË: inci. I<ieine landen 
3 FINLAND' met boekieszegeis, zeer nieuw 
4 ZWEDEN met boekieszegeis en HW's 
5 NOORWEGEN'veel HW's 
6 DENEMARKEN, veel nieuw 
7 FAR OER. zeldzaam mooi 
8 IJSLAND' sctiitterend, enorme cat.waarde 
9 IJSLAND PTT 1994: verzeqeld 

10 ENGELAND, zonder kerst met HW's 
11 IERLAND: zeer mooie sortering 
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 moeilijk verkrijgbaar 
23 AUSTRALIË' nieuw en met HW's 
24 NIEUW-ZEELAND' met HW's en goed gesorteerd 
25 U.SA kort geknipt en dus zeer veel zegels 
26 JAPAN: werkeliik fantastisch assortiment 

100 GR 

f -
f -
f 12 
ƒ 14 
ƒ 16 
ƒ 14 
f120 
f 60 
ƒ -
ƒ 10 
ƒ 15 
ƒ 20 
ƒ 17 
f 30 
ƒ 50 
f 14 
ƒ 10 
ƒ 15 
f 15 
f 35 
f 90 
ƒ 18 
ƒ 10 
ƒ 20 
ƒ 12 
ƒ 30 

-
-
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

250 GR 
f 40,-
ƒ 50,-
ƒ 28,-
ƒ 30,-
f 38,-
f 30,-
ƒ - , -
ƒ140,-
ƒ295,-
ƒ 22,-
ƒ 35,-
ƒ 45,-
ƒ 40,-
ƒ 75,-
ƒ120,-
ƒ 32,-
f 23,-
ƒ 35,-
ƒ 35,-
ƒ 80,-
ƒ - , -
f 44,-
ƒ 22,-
f 45,-
ƒ 28,-
ƒ 70,-

1KG 
f140 
ƒ190 
ƒ100 
ƒ110 
f150 
f l IO 
ƒ -
ƒ550 
ƒ -
ƒ 85 
ƒ140 
f170 
f150 
ƒ290 
f -
ƒ125 
f 90 
f135 
ƒ140 
ƒ310 
ƒ -
ƒ -
f 80 
f175 
f l I O 
ƒ275 

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

MISSIEWAAR (groot- en klelnformaat) 
M1 FINLAND' met veel grootformaat 
M2 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 BELGIË: nieuw in het assortiment 
M9 U.S.A.: onuitgezocht op coilnummers 
MIO AUSTRALIË: zeer nieuw, veel grootformaat 
Mi l CANADA'prachtige variatie 
Ml 2 TSJECHIEffSJECHO-SLOWAKUE.vooml gelegenh. 

500 GR 
ƒ30,-
ƒ35,-
ƒ30,-
ƒ35,-
ƒ15,-
ƒ30,-
ƒ25,-
ƒ35,-
f15,-
f30,-
f30,-
ƒ30,-

1KG 
ƒ60,-
ƒ65,-
f60, -
ƒ65,-
ƒ30,-
ƒ60,-
ƒ45,-
ƒ65,-
ƒ30,-
ƒ60,-
ƒ60,-
ƒ60,-

5 KG 
ƒ275,-
ƒ310,-
f 275,-
ƒ310,-
ƒ140,-
ƒ295,-
f215,-
f310,-
f140,-
ƒ275,-
f 275,-
ƒ275,-

NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. 1 
Levering uitsluitend onder rembours of vooruitbetaling op 1 
gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. 
Prijzen incl. porto, excl. rembours - wijzigingen voorbe- 1 
houden. Bij aankoop van minimaal 3 soorten 5% korting 1 
bij aankoop boven ƒ 100,- en 10% boven ƒ 400,-. 1 
Geen bestelling onder ƒ 50,-. 1 

Deze kortingsregeling geldt NIET voor onderstaande aanbiedingen 1 
1 

5 EXTRA HERFSTAANBIEDINGEN || 
Australisch 
ANTARCTICA 
absoluut uniek met veel 
Hw's; beperkte voorraad 
100 GRAM ƒ55,-

Splinternieuw 
DUITSLAND 
grootformaat zonder 
toeslag t/m sept. '94-
uitgaven 
500 GRAM ƒ 40 -

missie 
ZWEDEN 
enorme variatie met veel 
grootformaatzegels 
1 KILO ƒ 55-

grootformaat 
FINLAND 
goed assortiment t/m de 
bloemenserie van dit 
jaar 500 GRAM ƒ 45,-

missie 1 
AUSTRALIË 1 
zeer grote variatie met 1 
veel groot-formaat; t/m 1 
Animals 1994 1 
5 KILO ƒ 199,- 1 

TeL080-777730 Fax080-730735 Postbus330,6500AHNIJMEGEN P o s t z e g e l h a n d e l J . V A N H A A R L E M | 
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^ Greenland 
It is exciting to collect Greenlandic st. 
They tell you about the Greenlandic en 
ment, flora, fauna, trade and industry, an».i 
not least, culture. 

The new stamps shown here will be issued 
on the 8th September 1994 and exactly these 
tell you something about the many terrestrial 
animals living on the world's largest island. 

These animals are some of the smallest to be 
found in Greenland. 

If you wish to require further information on 
Greenland and Greenlandic stamps you can 
send the below coupon to: . ' 
Kalaallit Allakkeriviat, Filatelia, DK S9^3 Tpiilaq. " • . 

You can also buy the Year Pack 1993, which; r 
contains all mint sUtmps issujeid inrl^S^^ 

ssa 
*Limi 

BMCVT'." 

. 

HWKT^?^ m^"'
irS??..,. ■••■

. ; ■ • ■ • • , ' . , : 

Kakalbt Nunaat ■ Grenland 

9.00 

1 set 

, [ c i i c i t i i a l A n i m a l s 

1 f)94" 

YidaalU Nunaat Grönland 

5.50 

Külaalk himaat Grenland ', 

,SS& 

The undersigned hei eby orders 

•.V 'Ji.
.V?;;: ••■ 

FliATFXIA • 3.913 TASIILAQ 
Telefon (+299) 1 80 44 • Telefax (+299) 1 84 32 

y'^^c 

1 set Terrestrial Animals 1994 Value DKK 21 75 

Year Pack 199S Price DKK 76 Ti 

Subscription for Greenlandic stamps 
(We wdl forward a brochure with a subscription form as 
soon as we receive this coupon ) 

PhildLclic/1494 

Name 

Address 

Postal code . Citv . Country , 

Please send the coupon to 
Kalaallit Allakkeiiviat Filatelia DK ̂ 9H fasiilaq Gret niand 
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Raad eens vs^elke sportman of -vrouv>^ 
er op de volgende Finse postzegel 
komt te staan? 

Op het postzegelvelletje dat ter ere van het 
Internationale Olympiacomité is uitgebracht 
meten Finse wintersportbeoefenaars hun krachten 

Atleten zijn onderwerp van het velletje dat 
ter gelegenheid van de Europese kampioen
schappen is uitgebracht. 

Er zijn nog meer postzegels op komst met 
sport als onderwerp. 

Kunt U raden, welke sportman of -vrouw 
nu aan de beurt is? 

PK-e^PF 
POSTIMERKKIKESKUS 
Finland Post, Postimerkkikeskus 
PL 654, FIN-OOI 01 HELSINKI, Finland 

FINLA^JDIA 95 
De Wereldtentoonstelling van de 
geschiedenis van de posterijen 
en de filatelie van post- .̂ üfP" 
waardestukken v/ordt É 
gehouden van 10 tot 
15 mei 1995 te 
Helsinki in Finland 

Fepa Post 94 
Den Haag 
17 tot 23 
oktober 
1994 
afdeling 55 

^idPivrjl 
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'JOM C . T . T . 
P O R T U G A L 
B I E D T Ut 

KU N S T 
C U L T U U R 
S P O R T 
W A P E N S 
M I L I E U 

G E S C H I E D E N I S 
D I E R E N 
S C H E P E N 
B E R O E M D E 
P E R S O N E N 

O L Y M P I S C H E 
S P E L E N 

B E L A N G R I J K E 
ONTDEKKINGEN 

V O G E L S 
A U T O ' S 
V I S S E N 
E N Z . 
ENZ . 

VOOR INFORMATIE 
GA NAAR 

UW 
HANDE LAAR 

OF 
BEZOEK 
ONZE 
STAND 
OP 
DE 

FEPAPOST 

of schrijf naar 
p.o.box 184 - NL~ 3300 AD Dordrecht 
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ZOEK UW 
VERZAMELGEBIED UIT 
EN VRAAG EEN GRATIS 
PRIJSLIJST AAN 

PostBeeld 
De leukste postzegelwinkels 

Haarlem Kloosterstraat 19-21 (winkelcentrum Cronje) 
2021 VJ Haarlem, tel.: 023-272136, fax: 023-272753 

Hoofddorp Concourslaan 37 (centrum Hoofddorp) 
2132 DJ Hoofddorp, tel.: 02503-26269, fax: 02503-26195 

Postzegelwinkel PostBeeld heeft een zeer ruime voor
raad postzegels van vele landen Zoek hieronder uw 
verzanfielgebied uit en vraag een gratis pnjslijst aan 
Sommige lijsten zijn zeer uitgebreid, andere minder, 
maar alles wat erop aangeboden wordt, hebben wij in 
voorraad en is aantrekkelijk geprijsd Dat is makkelijk, 
zo kunt u ook thuis kopen uit onze uitgebreide voorraad 
Uiteraard bent u ook altijd welkom m onze moderne 
winkels, waar u alle zegels zelf kunt bekijken (Ook van 
de met-genoemde landen en een aantal motieven heb
ben WIJ kleine prijslijsten beschikbaar) 

z 
LU h co 
J z 
LÜ 
Q 
Z 
< 
J 

Aden 
Afars en Issas 
Afghanistan 
Ajman 
Albanië 
Algenje 
Andorra 
Anquilla 
Antiqua 
Aruba 
Argentinië 
Ascension 
Australië 
Azoren 
Bahamas 
Barbados 
Barbuda 
België 
Belize 
Berlijn 
Bermuda 
Bhutan 
Bolivia 
Brazilië 
Bulgarije 
Burundi 
Cameroen 
Canada 

Cayman eil 
Centraal Afnka 
Ceylon 
Chill 
China 
Christmas 
Cocos 
Colombia 
Comoren 
Congo 
Cook 
Cuba 
Cyprus 
Cyprus turks 
Dahomey 
DDR 
Denemarken 
Djibouti 
Dominica 
Dubai 
Duitse Rijk 
Ecuador 
Egypte 
Equatonaal Guinee 
Ethiopië 
Falkland 
Faroer 
Fiji 

Finland 
Franknjk 
Franse zone (dind) 
Fujeira 
Gabon 
Gambia 
Generaal gouv 
Ghana 
Gibraltar 
Gilbert & Ellice 
Goudkust 
Grenada 
Grenada gren 
Gnekenland 
Greenland 
Groot Brittannie 
Guernsey 
Guinee rep 
Guinee-Bissau 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Hongarije 
Hong Kong 
Ierland 
India 
Indonesië 
Irak 

Iran 
Israel 
Itahe 
Ivoorkust 
IJsland 
Jamaica 
Japan 
Jersey 
Joegoslavië 
Kampuchea 
Kiribati 
Korea noord 
Korea zuid 
Kuwayt 
laos 
Libanon 
Libena 
Libie 
Liechtenstein 
Luxemburg 
Madagascar 
Madeira 
Malawi 
Mail 
Malta 
Manama 
Man 
Marokko 

Martinique 
Mauretanie 
Mauritius 
Mexico 
Monaco 
Mongolië 
Montserrat 
Mozambique 
Nauru 
Nederland 
Ned Antillen 
Ned Indie 
Ned Nieuw Guinea 
Nevis 
Nicaragua 
Nieuw Caledonie 
Nieuwe Hebnden 
Nieuw Zeeland 
Niger 
Nigena 
Niue 
Noorwegen 
Norfolk 
Oeganda 
Oost Afnka 
Oostenrijk 
Opper Volta 
Panama 

Papoea Nw Guinea 
Paraguay 
Philipijnen 
Pitcaim 
Polen 
Polynesia 
Portugal 
Reunion 
Rhas al Khaima 
Rhodesie 
Roemenie 
Salomon 
San Man no 
Senegal 
Servië 
Seychellen 
Shar jah 
Singapore 
Sovjet Unie 
Spanje 
St Helena 
St Kitts 
St Lucia 
St Pierre/Miquelon 
St Vincent 
St Vincent gren 
Sunname kolome 
Sunname republiek 

Swaziland 
Syne 
Taiwan 
Tanzania 
Tchad 
Thailand 
Togo 
Tokelau 
Tristan da Cunha 
Tsjechoslowakije 
Tunesië 
Turkije 
Tuvalu 
Umm al Qiwain 
Uruguay 
USA 
Vaticaan 
Venezuela 
Ver Naties 
Vietnam 
Wallis & Futuna 
West Duitsland 
Yemen 
Zaire 
Zambia 
Zweden 
Zwitserland 
Zuid Afrika 

z 
liJ 
h 

J 
LL 
LÜ 
h 
O 

Antiek 
Anti Racisme 
Arctica & Antarctica 
Astronomie & Astrologie 
Atoomgebruik 
Autos 
Bank & verzekenngswezen 
Beeldhouwkunst 
Bibliotheken 
Bloemen 
Boeken 
Bomen 
Brandweer 
Bruggenbouw 
Burchten kastelen 
Chemie 
Circus 
Churchill 
Dag vd postzegel 
Dans en Ballet 
Energie 
Europa cept 
Europa meelopers 

Europa meelopers oost 
Fietsen en Wielrennen 
Film & fotografie 
Folklore 
Gehandicapten 
Geld op zegel 
Geologie 
Gezondheid 
Glas in lood 
Handschriften 
Handwerkkunst 
Helicopters 
Honden 
ILO 
Insecten 
int Jeugdjaar 
ITU 
Jaar vd Hongerbestrijding 
Jaar vh kind 
Journalistiek 
Katten 
Kennedy 
Kerken 

Kerstzegels 
Kindertekeningen 
Klederdrachten 
Kloosters 
Koetsen & rijtuigen 
Koningshuis 
Kunst 
Landbouw 
Landkaarten 
Lions 
Luchtballonnen 
Mensenrechten 
Meteorologie 
Mijnbouw 
Milieu 
Moderne Architectuur 
Molens 
Motoren 
Musea 
Muziek 
Natuurkundigen 
Nederland op postz 
Olympiade zomer 

Olympiade winter 
Onderwijs 
Ontdekkingsreizigers 
Olifanten 
Orchideeën 
Overige dieren 
Paarden 
Paaszegels 
Paddestoelen 
Padvinderij 
Politici 
Politie 
Postwezen 
Postzegelboekjes 
Prehist dieren 
Pnmitieve kunst 
Radio & Televisie 
Recht en wet 
Religie 
Reptielen 
Rode Kruis 
Rotary 
Ruimtevaart 

Schaken 
Schelpen 
Schepen 
Schilderijen 
Schnjvers & Dichters 
Speelgoed & spelen 
Sport 
Sprookjes & legenden 
Stnps 
Telecommunicatie 
Telefoons 
Tennis 
Textiel 
Toensme 
Tremen & Trams 
Tuberculosis 
Tuinen 
Unesco 
Unicef 
Uniformen 
UNO 
UPU 
Verkeersveiligheid 

Vissen 
Vissenj 
Vlaggen 
Vliegtuigen 
Vlinders 
Vluchtelingen 
Voetbal 
Vogels 
Vrouwen(emancipati 
Vruchten 
Vuurtorens 
Wapens (heraldiek) 
Wegen en meten 
Wereld natuurfonds 
Wintersporten 
Zang en theater 
Zegel op zegel 
Zeilschepen 
Zeppelins 
100 jr postzegels 
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BETERE EN ZELDZAME ZEGELS N E D E R L A N D 
Op alle door ons aangeboden zegels geven wij volledige 

garantie en zekerheid voor kwaliteit en echtheid 
1 a pi 1(13)° luxe 400,-
1 a pi I (49)° pr ex 300,-
1 c plaat 1° breedgerand 200,-
1 f plaat 11° breedgerand 275,-
1 f pi 11° geribd papier, certif 
breedger prex 500,-
1 g pi III (45)° geribd papier 
certif luxe breedger 600,-
2 f pi III (39)° geribd papier, 
certificaat 450,-
2gpl IV (74)° Idem 450,-
2 tl pi V (59)° Idem 450,-
2 I pi V (35)° Idem 550,-
2* breedgerand 400-
3* * met velrand, lichte kleur 1 200,-
3a° luxe 550,-
3a° breedgerand 450,-
3b° luxe 300,-
3b° hoekstuk 425,-
3c° luxe 226,-
3c° breedgerand 200,-
3d° luxe 210,-
3d° breedgerand 190,-
4-6° luxe 225,-
4-6° prex 150,-
4-6° paren, pr ex 600,-
4 B I* luxe 250,-
5* paar, prex 450,-
6A°luxe 180,-
6A°prex 135,-
7 Al° luxe 65,-
7 Ar paar, prex 120,-
7CI° prex 850,-
7 Dl° pr ex 400,-
7 El° luxe 60,-
7 E l i " prex 150,-
8 Al** luxe 425,-
8Al** prex 350,-
8 Bil* luxe 150,-
8 Dir* prex 250,-
9Al* prex 400,-
10 Al* prex 350,-
lOCirprex 375,-
10 Ell** prex 1100,-
11 Al** prex 4000,-
11 Al* prex 750,-
11 All** prex 4000,-
12 Al* prex 1200,-
11AI°luxe 200,-
11AI°prex 145,-
11AII°luxe 250,-
11AII°prex 180,-
11 All° luxe paar 600,-
12AI°luxe 350,-
12AI°prex 225,-
12AII°luxe 325,-
12AII°prex 240,-
13 A° prex 1650,-
13-18° luxe 450,-
13-18° prex 350,-
14 A f 'p rex 225,-
15 81° prex 400,-
16 B** prex 245,-
18 A° prex 900,-

18 C** prex 
18 Ca* prex 
19 A° prex 
19 A° vrijwel prex 
19 E° luxe 
19E + D° luxe paar 
19 J + H° prachtpaar 
21 J + H° prachtpaar 
23 E + D° prachtpaar 
24 J + H° luxe paar 
27 J + H° luxe paar 
22 K° luxe 
22 K° pr ex 
23 E°luxe 
24 A°luxe 
24 A° pr ex 
24 C° pr ex 
24 E°luxe 
24 E° prex 
25°luxe 
25° pr ex 
25 L° pr ex 
26 E° pr ex 
26 F° pr ex 
27 E° pr ex 

900,-
250,-

1 350,-
750,-
25,-
150,-
100,-
75,-

500,-
800,-

1 000,-
160,-
110,-
200,-
500,-
350,-
115,-
215,-
170,-
90,-
70,-

500,-
235,-
225,-
250,-

40a** prex 
41 a** prex 
42a** prex 
37 c** luxe 
39 c** prex, 
40 c** prex 
41 c** prex 
42c** prex 
44° luxe 
44° pr ex 
4 5 " luxe 
45** prex 
46** prex 
45 C° pr ex certif 
46 C° luxe 
46 C° pr ex 
47 A° pr ex 
47 B° pr ex 
47 C° luxe 
47 C° pr ex 
48° luxe kopvrii 
48° pr ex 
49°luxe 
49° pr ex 
65 C° pr ex 

260,-
100,-
200,-
165,-
150,-
150,-
100,-
200,-
140,-
100,-
180,-
150,-
350,-
425,-
140-
100,-
270,-
210,-
300,-
225,-
825,-
600,-
160,-
130,-

1 200,-

WIJ ZIJN GESLOTEN VAN 
9 T/M 16 NOVEMBER A.S. 

29°luxe 
29° pr ex 
21 C** prex 
21 G** prex 
21 H**luxe 
22 G** prex 
22 H " prex 
24 C** prex 
24 L** prex 
25** luxe 
25** prex 
26 L** prex 
26 L* pr ex 
27 H** prex 
28** prex 
29'* ged gom 
30 Al° luxe 
30AI°prex 
30FII°prex 
30aFII***luxe 
30aFII** luxe 
32 F** prex 
33 F** luxe 
33 F'* prex 
36-41** prex 
40** luxe 
41** luxe 
42** luxe 
42** prex 
43** prex 
37 a** luxe 
37a** prex 
39 a** luxe 

225,-
150,-
150,-
110,-
135,-
160,-
120,-
275,-
800,-
160,-
140,-

1 000,-
250,-

1 200,-
900,-

1 100,-
1 275,-

950,-
100,-
550,-
200,-
120,-
250,-
175,-
375,-
150,-
70,-

240,-
200,-
850,-
100,-
80,-

300,-

61 b/c*** luxe 
61 b/c** luxe 
79 A* * pr ex 
84-86*** luxe 
87 f° pr ex 
90-97*** luxe 
98 B** prex 
100**' luxe, certif 
100** luxe 
105f°prex 
106fa°luxe 
106 ft) "luxe 
106fb°prex 
121 1° luxe, certif 
133 A*** luxe 
133 A** luxe 
133 B*'luxe 
133 B** prex 
137 f° prex 
171 Afa"* luxe 
202 a° luxe 
217A** prex 
217 A° prex 
rolt 7° paar, pr ex 
por t5Al l " prex 
port5AIH" luxe 
port 3 AlV" pr ex 
port 4 AIV° pr ex 
port 5 AIV° pr ex 
por t8A l l " prex 
port 8 Air prex 
portSAIiriuxe 
port 9 Alll** prex 

1 000,-
700,-
400,-
650,-
100,-
350,-
125,-

1 350,-
575,-
350,-
115,-
190,-
150,-
325,-
350,-
160,-
190,-
170,-
140,-
450,-
210,-
120,-
125,-
400,-

90,-
110,-
80,-

120,-
250,-
550,-
100,-
110,-
175,-

port 1 
port' 
porto 
port' 
port' 
port 4 
port f 
port f 
portf 
porti 
port! 
port E 
porti 
porti 
port 1 
port 1 
port; 
portc 

11 AIV°luxe 
11 AIV°prex 
3BIV°prex 
4BII°prex 
4 BUI** prex 
4 Bill" prex 
6 BI** prex 
6 BUI** prex 
6BIV°prex 
7 BIV° pr ex. 
8 BIV° pr ex 
9 BIN*' prex 
11 B I " prex 
11 BIV°luxe 
11 BIV° pr ex 
12BIV°prex 
3 cur prex 

,.-..3CIV** prex 
port4Cir* prex 
port4Cir prex 
port 4 Clll°prex 
port 5 Cll° luxe 
port 5 Cll° pr ex 
port 5Clirprex 
portSCir prex 
port 8 cur prex 
port8CIV° prex 
port 9 Cl° luxe 
port 9 Cl° pr ex 
port 9 cur luxe 
port 9 cur prex 
port 9 CN' pr ex 
port 10 Cr prex 
port 10 Cir luxe 
port lOCir prex 
port 10 Clll° prex 
port 10 CIV°luxe 
port 10 CIV" prex 
port 11 c r prex 
port 11 Cir prex 
port 11 cur prex 
port 11 CIV° pr ex 
port 12 Cr prex 
port 12 Cll° prex 
port 12 cur luxe 
port 12 Clir prex 
port 12 CIV° prex. 
port 5 Dil** luxe 
port 6 Dl** prex 
port 6 DIV° vr pr 
port 7 Dl*** luxe 
port 7 DIM** luxe 
port 7 0111** prex 
port 11 DIM** prex 
port 12 Dl** prex 
port 12 Olli** prex. 
port 8 El° luxe 
port 8 El° prex 
port 8 Eir prex 
port 11 faA° pr ex. 
port4fbA** prex. 
port 9 fbA° pr ex 
port 10fbA°prex 
port 10fbB°prex 
port 12 fbB° prex 
port 11 fcB°prex. 
port 4 fcD° pr ex 
port 8 fcE° pr ex 
port 9 fdA° luxe 
port 9 fdA° pr ex 
port 10fdA° prex 

400-
300,-
100,-
120,-
375,-
175,-
250,-
240,-
520,-
600,-
215,-
200,-
500,-
420,-
335,-
125,-
180,-
325,-
475,-
300-

2 400,-
220,-
175,-
220,-
200,-
230,-
460,-
275,-
220,-
250,-
200,-
260-
220,-
190,-
160,-
145,-
325,-
260,-
360,-
200,-
230,-
400,-
380,-
185,-
300,-
240,-
375,-

90,-
225,-
350,-
750,-
225,-
180,-
420,-
160,-
150,-
110,-
85,-

105,-
120,-
100,-
90,-
90,-

100,-
160,-
140,-
80,-

400,-
250,-
200,-
150,-

port 11 feB° prex 
port 9 feD° pr ex 
port 7 ffB° pr ex 
port 11 ffB° prex 
port 11 fgA° pr ex 
port8fgB°prex 
port 10fgB° prex 
port 11 fgB° vrpr 
port 4 fhA° luxe 
port 8 fhA° vr pr 
port 9 fhA° luxe 
port 10 fhA° prex 
port 10fhA° prex 
port 11 fhA°vrpr 
port 9 thB° luxe 
port 12 fhB° prex 
port 4 fkAIV° breuk boven 
port5fkAIV° breuk onder 
portSfkDIII** breuk onder 
port 5 fkDIir breuk onder 
port 20*** luxe 
port 22 a*** luxe 
port 24 a * " luxe 
port 21 c*** luxe 
port14f-16f, 19f° 
port 22 f, 24 f, 26 r 
port 20 fa° pr ex 
port 27*** 
port 27 I*** luxe 
port281** prex 
port 27-28°luxe 
port 27-28° pr ex 
port 28 1° pr ex 
port 28 i r * prex 
port 28 11° prex 
port 27 fc° luxe 
port 27 fe° luxe 
port 28 fe° pr ex 
port 29fd*** luxe 
port 30 f * prex 
port 31-43** prex 
port 31-43° pr ex 
port37 a*' prex, 
port 37 a° pr ex 
port 37 b° pr ex, 
port 37-38 r pr ex 
port 39 f° pr ex 
port 41 f° pr ex 
port 54 all*** strip van 3 
port 56 all*** luxe 
port 59*** luxe 
port59** prex 
brandkast 1-7*** luxe ex 
dienst5 f** prex 
P P V 2 B°luxe 
P P V 2 B° pr ex 
P P V 2 C° luxe 
telegram 4° luxe 
telegram 4° prex 
telegram 12° luxe 
telegram 12° prex 

135,-
125,-
250,-
165,-
170,-
400,-
170,-
250,-
500,-
300,-
225,-
225,-
180,-
270,-
220,-
250,-
350,-
350,-
500,-
350,-
190,-
225,-
155,-
170,-
350,-
350,-
145,-
150,-
180-
250,-
350,-
275,-
285,-
250,-
300,-
300,-
275,-
400,-
200,-
175,-
230,-
200,-
250,-
210,-
375,-
100,-
135,-
100,-
200,-
100,-
350,-
125,-

2 250,-
200,-
250,-
200,-
160,-
275,-
235,-
450,-
325,-

Ook grote voor
raad goedkope 

zegels aanwezig. 

NEDERLAND 
1e emissie zeer uitge
breid voorradig op plaat-
nummers, kleuren en 
stempels. 

NEDERLAND 
PUNTSTEMPELS 
uitgebreide voorraad met 
vele betere en lastige 
stempels. 

NEDERLAND 
KLEINRONDSTEM-
PELS zeer uitgebreid 
voorradig met vele betere 
en zeldzame stempels, 
veel in luxe kwaliteit 

NEDERLAND 
verschillende tandingen 
en typen gewone en 
portzegels, uitgebreide 
voorraad w.b. vele lastige 
ex. 

IIIEDERLAND vanaf 
852 gebruikt en onge-

)ruikt vrijwel compleet 
everbaar, ook grote voor-
aad postfrisse zegels. 

OVERZEESE 
RIJKSDELEN 
uitgebreide voorraad met 
vele betere en zeldzame 
zegels en series. 

EUROPESE LAN
DEN, ENGELSE 
KOL., Ü.S.A. met 
name de oudere zegels 
uitgebreid voorradig. 

MOTIEFZEGELS 
grote voorraad bloemen, 
dieren, ruimtevaart, 
sport, enz. meest voor 
1975. 

N\\ beoordelen betere en zeldzame zegels 
ïRATIS voor u op kwaliteit en echtheid. 

Wij zijn geïnteresseerd om grote verzamelingen 
of betere losse zegels te kopen. 

3ij verkoop via veilingen kunt u gebruik maken van onze vakkennis bij het verkavelen van uw verzameling, waardoor 
/oor u een zo hoog mogelijke opbrengst verkregen wordt; de bemiddelingskosten zijn voor u slechts 5% van het 
verkoopbedrag. 

i/erzamel postzegels - verzamel klassieke zegels. 
Vinkei geopend dinsdag, donderdag en 

zaterdag 9.00-17.00 uur. 

ïeen koopavond. 
'arkeerruimte aanwezig, 
jirorekeningnummer 3169 710 
lankrekeningnummer 31 06 80 581 
tabobank Loosdrecht 

eert = certificaat 
Lp = Luctitpost 
Nederland en O R 
volgens cat N V P H 
De prijzen incl B T W 

*'* = postfns zonder plakker 
'* = ongebruikt met gom 

= ongebruikt zonder gom 
° = gebruikt 
Uitsluitend pnma kwaliteit 

Leveringsvoorwaarden. 
Aankopen boven ƒ 2 0 0 , - franco Betaling binnen 
8 dagen; ons onbekende kopers levering tegen 2 
referenties, of bij vooruitbetaling 

POSTZEGELHANDEL 
M. VAN DEN HEUVEL B.V. 
* inkoop - verkoop - taxatie 
* bemiddeling bij aan- en verkoop via veilingen 
* beleggings-adviezen 
Winkel Langestraat 59c 
1211 GW Hilversum 

Telefoon 035-212931 
b.g.g. 02158-21927 
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KLEINE ANNONCES 
alleen voor abonnees 

Brieven onder nummer sturen aan PHILATELIE 
Postbus 1, 3740 AA Baarn 

N B Wilt u niet vergeten uw naam, adres, woonplaats en 
evt telefoonnummer in de vakies in te vullen en als 

Advertentieruimte mee te tellen' Ook punten, komma's en 
andere leestekens hebben recht op hun eigen vakje en 

moeten dan ook ieder apart in een vakje ingevuld worden' 
(voor bon zie wikkel) 

Aangeboden 
5 Poststukken Polen 10,- 100 aan-
tekenstrookjes 1 0 - 2 kg Engl en 
Europa 35,-, zijn 2 doosjes in brief 
ot giro 3129687 K Tams, Bosstr 
131. 2153 AM Nieuw-Vennep 
02526-95671 

Kwitanties, Hypotheken, Huur-
contr in vele soorten J P de Bruin, 
Heinsiuslaan 37, 2353 SS Leider
dorp Tel 415703 

1 Kilo telefoonkaarten wereld, 25 
versch landen, minimaal 100 
versch voor f 100,- Ook 100 200 
en 300 versch tel kaarten 1 kilo 
post/egels hele wereld ± 22 000 
stuks afgeweekt ƒ 65 , - Giro 
6698416t nv J Koning te Monster 
Tel 01749-42731 

20 jaargangen Philatelie 1974-1993 
t e a b E Wijdeveld Leestraat 37. 
Baarn 02154-12117 

Hongarije Roemenie, Tsjechoslo-
wakije Stuur uw mankolijst naar J 
vd Mey, Roomburgerlaan 71, 2313 
PR Leiden Tel 071 124174 

PTT-mapics NEDERLAND voor de 
frankeerwaarde Stuur uw manconrs 
naar W Boer, PB 5272, 3008 AG 
R'dam 

Philatelie jrgang 1978 (4 t/m 12) 
1979 t/m '82 (-nr 4), 83 t/m '93 te
gen elk aann bod Tel 075-283239 
na 18 u Van Schie. Wandelweg 22, 
1521 AG Wormerveer 

New-Zealand 100 grf met nwste 
ƒ 12 50 versch toeslag ƒ 18.- 80 id 
f 2 7 - Giro 1282149 t n v J Dijk
stra. Lindenoord 20 8172 AL Vaas
sen 

Elke week nieuwe partijtjes, verza
melingen Ned. en OG Altijd goed
koop Th Verheijen 02155-23837 

Nederland Postfris en gebruikt, 
trankeer roltanding, luchtpost, port, 
dienst aut boekjes etc Vraag gratis 
prijslijst aan bij anno '1852' Post
bus 2934, 7301 EH Apeldoorn of 
bel 055-552174 

500 Sport ƒ 30,- 300 naakt ƒ 37,50 
lOOmotorfietsen ƒ 22,50 100 Rode 
Kruis ƒ 12,- 300 vogels ƒ 22,50 
100 niu/iek ƒ 10,- 500 wereld 
ƒ 8,50 Jac van Welsenis, Colonia-
straat 57, 3024 TA, Rotterdam Giro
nummer 6513551 

Te koop ± 30 jaargangen Philalelie-
bladen ƒ 75 , - Tel 075-213447 
Dhr Klappe Wormerveer 

Deskundige uitkaveHng van uw kol-
lektic bij AA vd Meij-veilingen 
Den Haag Taxaties, nalatenschap
pen in-verkoop Vlakbij de uitvals
wegen en N S -station Wij veilen in 
eigen pand Tel 070-3825037/ 
3856599 Abonnement katalogus 
/20,-/ jr giro 5282831 Ie keer gratis 

Postaliy malled covers ex-USSR 
1991-94, local issues & overprints 
**, ussr 1960-91**, east-europa etc 
very wide exchange stock' Wanted 
west-europa** & animals on mint 
tuil stamp sets worldwide D 
Tchoudnovski, PO Box 315 F l -
00151 Helsinki 15 Finland 

200 verschillende gr formaat mo
tiefzegels. F5, 50 mooi ruilmateriaal 
A V Zanten, Giro 3106742 

Kinderbedankkaarten, gratis prijs-
li)sl H Thiel, Meentzoom 37, 1261 
XABIaricum Tel 02153-11397 

België Frankrijk Nederland O Res-
tantver/ wereld Prijsliist Rogge 
Pb 53056, 1007 RB Amsterdam 

Gratis prijslijsten Hongarije, Bulga
rije, Tsjechoslowakije Tsjechie/Slo-
wakije (93/94) M van Vliel. Post
bus 59152, 3008 PD Rotterdam Ook 
nieuwtjes Oost-Europa 

700 zegels W-Europa veel grt H W 
en kpl senes ƒ 10,- giro 3330084 
Boetzkes, Baroniehot 100 Hel
mond 

Nederland blokken met plaat/ets 
nrs J Maasdam, Seringenln 20 
3442 HK Woerden Tel 03480-
21468 

Kilowaar: Finland, Noorwegen, De
nemarken of Zweden 50% herden
kingszegels Zend ƒ 20.- m een brief 
of op gironummer 1624853 en ont
vang 150 gr franco thuis Corres
pond m English L Runfors, Gol-
landsgatan I, S 602 17 Norrkoping, 
Zweden 

Vele restanten uit nalatenschappen 
Ook kleine verzamelingen Mevr 
Mussie Tel 08891-76854 

Oostenrijk in 3 Davo albums yvert 
F 32000 voor ƒ 1500,- v d Barg, 
tel 085-212216 

Te koop poststukken Noord/Zuid
pool Aanvraag via H Faessen, Zil-
versparstr 95 6101 LB Echt 

Verzameling Montenegro vr pr 
ƒ 65 , - Brandsen, Pb 1432, 3600 BK 
Maarssen 

Voorraad boeken courante landen 
Evt ruilen tegen oude Ned Ansicht
kaarten P Roelvink tel 023-
321954 

Israel. Australië Faroer. Gibraltar, 
Britamen, Griekenland Guernsey, 
Jersey, Man, Malta, Zwitserland 
Skandinavia Nieuwtjesdienst tegen 
nominale waarde, gereduceerde prij
zen, kostbare geschenken, ongeloof
lijke voorwaarden Eilat Philatelic 
Club, Postbus 542/32, Eilat. Israel 

D D R , Postfns/gebruikte zegels, 
blokken, streifen, kleinbogen, losse 
sperwaarden v a 45 ent de Mrk 
Vraag lijsl Stuur uw manko's naar 
H Jansen, Rozenstraat 57. 7601 AM 
Almelo, tel 05490-II220 

Japanse bezetting en revolutie pen-
ode Nederlands-Indie Weense druk
ken Indonesië L B Vosse, Vinken-
badn3, 1851TBHeiloo 

Zweden 1200 versch ƒ 140,- idem 
groott 8 0 0 / 119,- Giro 5445643/ 
cheque T Kwakkel, KI Doesburg 
2, 8181 ZL Heerde Tel 05782-
3297 

Postzegels, poststukken (postfris/ge-
bruikt) van Polen, Rusland in ruil 
voor postfnsse nieuwtjes NL Janusz 
Gabryelewicz Skr Pogzt 73 PL 60-
951 Poznan 7 (Duits ) 

Nederland-Ver Europa **"* /̂0 Stuur 
uw nummers u ontvangt mijn prijs 
G Ghyben, Zonegge 1916, 6903 GV 
Zevenaar Tel 08360-29241 

Gratis prijslijst kilowaar en kleine 
kavels J Stienstra, Ambachtsheren-
laan 113, 2722 CZ Zoetermeer tel 
079-314633 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, 
Hongarije, Albanië, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije. PZH Robert 
Wiktor, Hodgesstr 13, 6135 CS Sit-
tard Tel 046-512751 Ook nieuw
tjes' 

Prijslijsten Albanië, Bulgarije N-
Korea (ook □ '), Mongolië, Polen 
Tsj Slow , Hongarije, paddestoelen, 
tremen, enz ƒ 1,60 F B Diikstra, 
S Valkemastrjitte 4, 9088 BD Wir 
dum Tel 05105-51913, Fax 05105 
51212 

Profil Partijen scherpe prijzen Ne
derland voor handl /wederverkoop/ 
verzamelaars Tel 02290-47953, fax 
02290-47953 Vraag onze lijsten 

Greenland Send ƒ 40,- cash Re
eene 100 different nice used Green
land lOOmint ditterent ƒ 50,- Free 
pricelist Knud Jespersen, Frederiks-
dal 34D DK-7800 Skive 

Kilowaar gratis prijslijst Engeland 1 
kg missieware ƒ 25 , - Grootformaat 
ƒ 45 , - lOOg man ƒ 45 . - Portovrij 
Mancolijst Giro 6246177 Benlley 2 
Winchester RD Northampton Enge
land 

Voor begin verzamelaars Ned inter 
prijzen Inf kost mets Tel 01860-
12794. Hommes 

Ierland 300 versch ƒ 89,-. 400 
versch ƒ 139,-, 500 versch ƒ 279,-
600 versch ƒ 529,-, 700 versch 
ƒ 8 7 9 - , 800 versch ƒ 1529.- Jaar 
gang 1993 kompleet ** ƒ 57, - Stuur 
uw mankolijst naar Kuipers, Die-
penbrockstraat 109, 7604 CX Alme
lo Tel 05490-852449 gironr 
6868218 

Partijtjes, restanten, verzamelingen 
Centro Filatehco, Havenstr 43, 
Woerden, Tel 03480-23885 

Veld-censuur-krijgsgev-kamp en 
dienstpost Div oorlogen/landen 
J Hoogakker, PB 181, 7040 AD 
's Heerenberg Tel 08346-62518 

West-Europa (Alland t/m Zwits), 
Verenigd Eurpa en VN Alleen 
postfr Vanaf 12 et per Yvert Van 
elk land (40) is een gratis prijslijst 
(Yvnrs) aan te vragen R Houtkamp, 
Statendaalder 41 2353 TH Leider
dorp OP=OP' 

Albanië, Ver Europa, China, Tai
wan, Macau Stuur mancolijst naar J 
Kiers, Posthuisstr 7, 9728 MK Gro
ningen 

Profil motief/nieuwtjes voor handl / 
wederverk /verzamelaar Tel 02290 
47953, fax 02290-47953 Vraag 
onze lijsten 

Curasao luchtpost 18-25 en 45 52 
Posttris Opdruk Specimen RRR 
Gat (ƒ 675,-) Prijs ƒ 250,- Nigist 
tel 08891-76854 

Geen thema zonder poststukken 
Heel veel soorten, billijk en goed 
Zichtzending zonder koopplicht H 
Mennes, Rozenhofstr 22, 7439 AB 
Steenenkamer Tel 05700-16255 

'Stamp-Aid' Kantoorpost Nederl. 
1 kg Mix met 30% GRF (incl toe
slag) ƒ 35,-, I kgGRFdncl toeslag) 
ƒ 100.-, V2 kg f 60,- 5 kg KLF 
ƒ 25, - (porto + ver/ extra) Meer 
info SEF/Stamp-Aid Tel 02975-
40164, giro 4649344 

^ ^X^^mg^^^W^pB 

Frankeer-geld Ige postz Nederl. 
zonder gom G Brouwer, Postbus 
1359, 4700 BJ Roosendaal 

Pfr WWF-uitg Burundi 1983 
Mauritius blok 8 1978 Yoego-Sla-
vie vel eenden 1989 H de Vos, 
Groenendael 193 8271 EL IJssel-
muiden Tel 05202-17015 (na 18 00 
uur) Ruilen tegen WWF uitg mo 
gelijk 

Kleinrondstempels Nederland 
compleet op /egel F Pluym, Lv 
Meerderv 967 2564 AJ Den Haag 
Tel 070-3688710 ot 070-3548779 

U.S.A. precansels met plaatsnaam 
Kopen of ruilen T van der Kam, 
C/Bagdad 4, 03724 Moraira, Spanje 

Kinderbedankkaarten te koop ge 
vraaad H Thiel Meentzoom 37 
126 r XABIaricum 

Stadspost poststukken 25c-1.50 st 
E Horn, B B weg 4, 9551 TZ Sellin-
gen Tel 05992-2506 (+ porto ver 
goeding) 

Internationale antwoordcoupons 
Alle landen J Peters, Postbus 43 
6000 AA Weert 

Brieven-kaarten-msignes van de we
reld jamboree 1937 F Maarsen 
Box 1045 1780 EA Den Helder 

Firmaperforaties Kopen of ruilen 
voor posttns Zwitserland Blij met 
elk aanbod D Scheper, Hogeland 1 
2264 JX Leidschendam 

Firmaperforaties alle landen Koop 
of ruil Veel ruilmateriaal aanwezig 
W Manssen, Laan der VN 31, 3844 
AD Harderwijk Tel 03410-17980 

Frankeer-geldige postz. Neder). 
onafgew /z gom/Posttris 50-80% 
Ook blokken PZM, PZB Info brief 
op aanvraag Tel 02975-40164 

Stadspost poststukken enz 0.10-
ƒ 1 - p s t E Horn, BBweg 4, 9551 
TZSellmgen Tel 05992-2506 

Aangetekend Ned brieven Losse R 
stroken Molenaar, T Rohofstr 66 
7605 AW Almelo Tel 05490-
815959 

Stempel materiaal op poststuk/postw 
stuk Ned -Indie Tevens alles op ge
bied van zomerzegels Nederl Aanb 
P van Os, De Kupen 48, 7447 AM 
Hellendoom Tel 05486-55301 

Diversen 
Rondzendingen voor verenigingen 
Enorme keu/e tegen redelijke prij
zen Nederl en Kol West-Europa 
eet W Willems, Graaf v Burenstr 
59,7411 RV Deventer Tel 05700-
12800 

Ruilen: stuur mij 200 verschillende 
grootformaatzegels wereld Zelfde 
aantal en kwaliteit retour W van 
Uden, Zuidwal 40, 5211 JE Den 
Bosch 

Israël: postfnsse zegels met tab te 
koop en verzorging van abonnemen
ten Inl A Bouwense, tel 01100-
12762, Goes 

Filatelisten ver Zuidelijk Afrika ei
gen blad, veiling, bibliotheek, rond-
zendverkeer en bijeenkomsten 
FVZA, Postbus 33223, 3005 EE 
Rotterdam 

Verzamelaars van Engeland en 
Eng. Geb. Wordt lid van de studie
groep Britannia Ruild , Rondz , Vei
ling 8x jr , en eigen clubblad Secre
taris L van Dijk, Lek 54, 1703 KJ 
Heerhugowaard Tel 02207-11935 

Inkoop en verkoop Postzegels/mun 
ten/ban kb iljetten Bussumse Post/ 
munt handel. Kapelstraat 20 Bu^ 
sum 

->^-' 
BESTELBON NIEUWE COMPUTERPROGRAMMA'S D.B.C. 
SOFTWARE CATALOGUS (Shareware) Meer dan 2000 Mbi 
SUPER SHAREWAREPAKKET > 9 Mb op 3 x 3,5HD disksi 
FILATELIE (Postzegelverzamelingen - Nederlandstalig) 
NUMISMATIEK (Munten/bankbiljetten - Nederlandstalig) 
CHAMELEON (Zelf te configureren - Nederlandstalig) 
AUTOKOST (Autokosten betieer - Nederlandstalig) 
BELEGGEN (Aandelen/optie betieer- Nederlandstalig) 
BANKGIRO (Giro-/bankrekeningen - Nederlandstalig) 
DEMO S ALLE PROGRAMMA'S op een 3 5HD1 44 Mb disk 

o Gestort op giro 2548620 van DBC in Berkel (bon met inzenden) 
Bijgesloten o betaalkaart, o cheque, o Nederlandse postzegels 
o Stuur mi| de gratis folder toe Info Tel/fax 01891-16135 
Stuur deze bon naar de DBC, Postbus 267,2650 AG Berkel (ZH) 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

ƒ 4 
ƒ29 
/69 
/69 
f99 
(69 
f49 
f49 
ƒ 4 

FRANKEERGELDIGE ZEGELS 
van 70 landen gevraagd 

bv 

BELGIË •) 
BUND*) 
CANADA 
CYPRUS 
DK*) 
EILAND MAN 
FRANKRIJK 
FINN/AALAND 
GB 
GIBRALTAR 
GUE/JERSEY 
ITALIË •) 
JAPAN •) 

î ankoop 

3,80 
86,— 
77,— 

120,— 
19 — 

135 — 
23 50 
21,— 

200,— 
186 — 
185,— 

0 06 
1 — 

Ruil 

4 50 
104,— 
90 — 

140,— 
22,— 

159,— 
28 — 
24 50 

235 — 
218,— 
218,— 

0 07 
1 08 

bv 

LIECHT •) 
LUXEIulB 
MALTA *) 
MONACO 
NOORW •) 
OOSTENR * 
SAN M/VAT 

Aankoop 

78,— 
3 50 

330 — 
19 50 
17,— 
11,— 
0 05 

UNO GENEVE 26 — 
UNO NY 
UNO WIEN 
USA-) 
ZWEDEN 
ZWITSERL * 

70 — 
6,70 

112,— 
15,20 

) 9 4 . -

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-franl<een/vaarde 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 
Ruilpnjzen in HFL frankeerwaarde 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 



Philatelie oktober 1994 / 807 

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

MAILORDER OP MAAT VOOR DE FILATELIST 
Rodenryseweg 28A, 2651 BV Berkel en Rodenrijs 

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

PHILAPOST op de FEPA POSTIJ 
Standnummer 97 **De Statenhal' 

"DE NA-ZOMER-WONDER'DOOS-1994 " ƒ 9 9 , -
Spanning en avontuur in deze ca 3 kg wegende doos voor slechts 
ƒ 99 - De winkelwaarde van deze doos ligt vele malen hoger dan dit 
bedrag en is het paradijs voor de verzamelaar die van snuffelen en 
sorteren houdt 

Een "ROUTEBESCHRIJVING": 
U opent de doos en als eerste vindt u een kilobaal kilowaar wereld 
mix Winkelwaarde ƒ 39,-. U graaft verder en vindt 250 gram 
papiervrije zegels met veel motief winkelwaarde ƒ 29,- + GRATIS 
postfnsse complete uitgifte Walvissen van Bulgarije 
Dan het unieke vel met 30 zegels Dinosaurussen en Prehistorische 
dieren En ook nog een mapje met maar liefst 100 verschillende 
blokken van de gehele wereld Winkelwaarde ƒ 100,-. 
Ook een sortenng kaartjes met postfnsse complete senes van voor 
namelijk Engelse gebieden Wmkelwaarde ƒ 75,- , is een echte top 
per Deze vier bedragen samen vertegenwoordigen al een winkel 
waarde van/ 243,-. 

En dan is de doos verder opgevuld met 
1 Twee voordruk albums inclusief bijbehorende series en 
blokken in TOTAAL 27 UITGAVEN ! 2. Een insteekkaart met 
daarop complete gestempelde motiefsenes ' 3. Zes uitgiften met de 
Helden van Walt Disney ' 4. Aziatische dne dimensionale postzegels 
(uniek) ' 5. Velletjes sterrenbeelden en componisten ' 6. Tien zakjes 
vol postzegels van de gehele wereld ' 7 Een rondzendboekje ' 8. Een 
tandingsraeter' 9. Een pincet' 10. Honderd verschillende postzegels 
van Nederland en een orginele complete ongeopende rol postzegels 
Uniek I 

+ GRATIS WAARDECOUPON VAN ƒ 2 5 -

!!! BESTEL NU EN BEL 0 1 8 9 1 - 1 5 0 9 9 !!! 

" DE-SUPER-WONDER-DOOS " ƒ 2 4 9 , -
Een volle overzichtelijke doos met allure U zult zich een schatgraver 
wanen die zojuist een goudader heeft aangeboord m zn eigen 
huiskamer Albums verzamelingen kilowaar complete vellen 
veldelen postfnsse complete senes motief pakketjes zakjes 
envelopjes en kaartjes Het zit er allemaal in' 
We zetten het voor u op een njtje 
1) 1 Kilogram wereldmix kilowaar 
2) Baaltje papiervnje kilowaar (90% grootformaat) 
3) Een overvol luxe 32 pagina s tellend msteekalbum met landen 

van A tot Z Alles in complete senes veel motief en veel postfns 
Zeer hoge cataloguswaarde 
(Cuba Grenadines of St Vincent Libena Tanzania Lesotho 
Uganda Kenia het oude Rusland Honganje Bulganje Tsjaad 
Mozambiek Belize Sahara Togo Korea Israel Vietnam 
Mongolië Polen Roemenie St Tome Fillippijnen Guinee) 

4) Postzegels in zakjes van Groot Brittanie Nieuw Zeeland 
Australië Malawi Canada India U S A Brazilië Chili Cuba 
Argentinië Japan Nederland Israel Italië België Duitsland 
(waarbij postfns Deutsche Reich in blokjes en los) Franknjk 
Oostennjk Polen Roemenie Noorwegen Iran Pakistan Turkije 
Portugal Egypte Bangladesh 

5) Een prachtige verzamehng van 1000 verschillende postzegels van 
België alles netjes opgestoken op albumbladen 

6) 100 zakjes (ja u leest het goed') en kaarten met verschillende 
motiefzegels en senes 

7) Luxe Leuchturm Band en supplementen 
8) Luxe mappen met opdruk Nederland en Stamps 

Last but not least-
Extra: 12 prachtige GRATIS telefoonkaarten 

• ♦ • • PHILAPOST 1 JAAR • Hr • • 

" WINKELTJEINEENDOOS" ƒ 4 9 9 , -

Assortiment van 
• 8 verschillende soorten kilowaar 
• V2 kg papiervnj off paper Kilowaar 
• 15 verschillende motief samenstellingen 
• 1000 verschillende grootformaat motief postzegels van de gehele 

wereld 
• 2000 verschillende grootformaat motief postzegels van de gehele 

wereld 
• Stockboeken en collecties met complete senes 

- Complete jaargangen - Blokken - Postfns - Gestempeld - Motief 
• Gouddruk blokje cataloguswaarde ƒ 140 -
• Zilverdruk blokje cataloguswaarde ƒ 105 -
• Schoenendoos met ongesorteerde zakjes envelopjes kaartjes 

FDC s/etc 
BIJBEHOREN ACCESSOIRES STOCKBOEKEN 
Leuchturm albums supplementen 4 nngsbanden met opdruk 
Stamps en Nederland en nog veel meer 

Het kan niet op !!! 
+ GRATIS WAARDECOUPON VAN ƒ 2 5 -

!!! B E S T E L NU E N BEL 0 1 8 9 1 - 1 5 0 9 9 !!! 

Voor snelle beslissers zijn er extra bijlagen 
Alles voor het ongelooflijke lage bedrag van ƒ 249,-

+ GRATIS WAARDECOUPON VAN ƒ 2 5 , -

!!! B E S T E L NU E N BEL 0 1 8 9 1 - 1 5 0 9 9 !!! 

• • • • PHILAPOST LID NVPH • • 

• FEPA-3-IN-1" ƒ 7 4 7 , — 
P R I J S K R A K B R !!! 

(N)ooit gevlogen'^ Dan heeft u nu de kans van uw leven' 
'DE NA-ZOMER-WONDER-DOOS-1994' 
3 Kilo Doos postzegels op de absolute bodempnjs 
DE SUPER-WONDERDOOS' 
10 lülo Doos Postzegels overzichtelijk 
samengesteld voor de echte genieter 
•WINKELTJE-m-EEN-DOOS' 
U wilt zich toch ook een keer een echte handelaar m 
postzegels voelen Vertil u niet aan dit 3 m 1 pakket 
Een overvloed aan matenaal 'II 
ALLES LOS GEKOCHT 
3 IN 1 KOFmNG 
FEPA-3-in-l! Nu! Voor U! 
+ 1 EXTRA waardecoupon 
Totaal ƒ 25,-+ ƒ25,- + ƒ25, 
FEPA 3 in 1 korting 
Uw voordeel is dus maar liefst' 

ƒ 9 9 -

ƒ 249 , -

+ ƒ 499, -
ƒ 847,-

- ƒ 100 -
ƒ 747,-

= ƒ 100,-
+ ƒ 100,-

waardecouponnen 
3 in 1 voordeel 

+ ƒ 25 

ƒ 2 0 0 ; -

!!! BESTEL NU EN BEL 0 1 8 9 1 - 1 5 0 9 9 !!! 

EuTopost De Dieze 
Nieuwstraat 3 

5211 NL- s Hertogenbosch 
Tel 073 132157 Fax 073 147589 

Bezoek de Regiobeurs van Postzegelvereniging 
De Maasmond in het Cultureel Centrum 

'DE STOEP' op 2 9 oktober. 
Voor informatie bel 0 1 8 1 9 - 1 5 5 7 5 

EuTopost Tilburg 
Hoefstraat 9 

5046 BA-Tilburg 
Tel 013 362761 

Bank ABN AMRO 50 36 69 0 8 3 T n v Philapost Giro 3 0 2 5 9 5 t n v Philapost K v K Delft 35724 
Philapost IS een initiatief van Phila B V Post s v p n a a r Pos tbus 96 2650 AB Berkel en Rodenrijs | j j % 
Levenngsvoorwaarden Betaling b innen 14 dagen met bijgesloten acceptgiro Bij te late betaling 'säü, 
wordt ƒ 10 - administrat iekosten in rekening gebracht Phila B V accepteert credi tcards Geef n a a m 
k a a r t n u m m e r en vervaldatum door bij u w bestelling 

g - - .< 
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EEN BETERE WERELD 
BEGINT IN 'T KLEIN 

De Verenigde Naties zetten zich in voor een betere samenleving. Als neutrale organisatie spelen 
ze een belangrijke rol op vele fronten: vrede en veiligheid, gezondheid, milieu, mensenrechten, 
cultuurbehoud... 

De Verenigde Naties zetelen in New York, Geneve en Wenen. Als enige organisatie mogen zij, naast de 
landelijke posterijen, postzegels uitgeven in de Verenigde Staten, Zwitserland en Oostenrijk. De zegels symbolise

ren de inspanningen van de VN ■ ^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ H H p B B p i H H p ^ ^ ^ H v'^^'' ^^'^ betere wereld. Zij worden 
geïllustreerd door vooraanstaande ^ ^ H M S y n S t M ^ É y C y J ^ M f l ^ ^ ^ H kunstenaars. Zo tekende de Neder

lander Braldt Braids voor de (in H ^ p ^ ^ ^ R ^ ^ ^ R ^ ^ ^ ^ S ^ I middels bekroonde) serie 'Clean 
Oceans'. De opbrengst van de ^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i l zegelverkoop komt ten goede aan 
het werk van de VN. 

Deze unieke zegels kunt U verzamelen. DAVO heeft er een speciaal album voor. Via onderstaande bon kunt U een 
gratis pakket aanvragen met informatie over de VN, de FEPAPosttentoonstelling die dit najaar in Den Haag wordt 
gehouden (mét VNstand), enkele zegels van de VN, en bovendien een kortingsbon voor een schitterend DAVOalbum. 

DAVO ALBUMS 
Mr. H.F. de Boerlaan 21151 
Postbus 411, 7400 AK Deventer 
Tel. 0570030304 
Fax. 0570037368 

r. 
Stuur mij het informatiepakket met de gratis zegels en de kortingsbon: 

I naam: 
I adres: 
I pc/plaats: 
1 (In gefrankeerde enveloppe sturen naar DAVO, postbus 411, 7400 AK Deventer) 
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