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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 
internationaal het best georiënteerd 

A LONDON 

Inzendingen voor de volgende veiling zijn nog mogelijk tot en met december, wij bieden U 
twee mogelijkheden: 

CONTANTE BETALING 
of realisatie via onze internationale 

VEILINGEN 
Voor vrijblijvende taxatie of advies kunt u altijd contact met onze experts opnemen. 

Rokin 60 - Amsterdam-C. - 020-6230261 - Fax 6242380 - Postadres: Postbus 3950 -1001 AT AMSTERDAM 

Door overmaking van ƒ 12,50 op giro 461000 ontvangt u de catalogus 
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hetliHIiMladres 
Mailorder op maat voor de filatelist 

Zaterdag 19 november OPEN DAG met Trekking FEPA 
prijsvraag: 'WIE WINT DE OVERVOLLE HUTKOFFER 

MET 100.000 POSTZEGELS' 
10 EXTRA PRIJZEN WORDEN VERLOOT ONDER DE 

AANWEZIGEN 

Het 
postzegel

warenhuis uit 
Berkel en Rodenrijs 

01891-15099 

Kantoor: 
Rodenrijseweg 28-a, 
Berkel en Rodenrijs 

WAANZIN VRAAG 
NU ONZE 

GRATIS KLEU-
RENFOLDER 

AAN 
WrAPOST KOMT NU MET SPECTACULAIRE RENFI 
ANBIEDINGEN! I 

• Philapost is mailorder op maat voor de filatelis. 
• Phi lapost staat voor kwal i te i t en serv ice 
• Phi lapost heeft de a l ieraantrekkel i jks te aanbiedingen 
• Phi lapost staat op elk terre in k laar voor haar k lanten 

LAATSTE 
NIEUWS 

ABSOLUTE BODEMPRIJZEN 
AANBIEDINGEN UIT ONZE 
KLEURENFOLDER 

1. STOCKBOEKEN: de allerbeste kwaliteit insteekboeken in alle soorten en maten, zonder merk, voor absolute 
bodemprijzen. Alleen te bestellen via onze folder ƒ 

2. BLOKKENCOLLECTIE: 300 verschillende blokken van de gehele wereld in 3 luxe insteekboeken ƒ 109,-
3. RUSLANDCOLLECTIE: complete jaargangen en blokken in 5 luxe insteekboeken ƒ 139,-
4. KOFFER: een overvolle koffer met postzegels op kaartjes, in zakjes en boeken met vele bijlagen ƒ 89,-
5. WONDERDOOS: onze nieuwste versie van de 3 Kg na-zomer-wonderdoos ƒ 99,-
6. SUPER-WONDER-DOOS: een overzichtelijke schatgraverspartij met allure ƒ 249,-
7. WINKELTJE-IN-EEN-DOOS: propvolle doos voor semi-handelaar ƒ 499,-
8. WINKEL-OP-EEN-PALLET: een goudader aan materiaal, genoeg voor een maand regen ƒ 999,-
9. TELEFOONKAARTEN: super-wereld-mix van de speciale 'BIEGEL' kilobaai ƒ 149,-

10. LANDENSAMENSTELLINGEN: klein assortiment, vooral Scandiavië 1000-2000-3000 verschillende en een 
eenmalige wereldcollectie van A tot Z in 'kromme' aantallen voor zeer scherpe prijzen 

Graag vestigen wij uw aandacht op ons assortiment kerst- en nieuwjaarskaarten met echte postfrisse 
postzegels. Vraag onze kleurenfolder vandaag nog aan en bel 01891-15099 

GEEF PHILAPOST ARTIKELEN OF PHILA WAARDEBONNEN MET SINTERKLAAS EN KERSTMIS 

BEL liH;tiiBMit!t!l of FAX iiii;tiiPiinm of SCHRIJF POSTBUS 96 2650 AB 
BERKEL EN RODENRIJS 

LEVERINGSVOORWAARDEN 
Betaling è contant bij afhalen. Op rekening betaling met bijgesloten acceptgiro binnen 14 dagen. Bij te late betaling en orders 

beneden de ƒ 100,- wordt ƒ 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Prijzen zijn inclusief verzendkosten. Levering zolang de 
voorraad strekt. Prijswijzigingen voorbehouden.Ingeschreven bij de K.v.K. Delft onder nummer 35724. ABN-AMRO Bank 

P.36.69.083. Postbank 302.595 ten name van Philapost. Philapost, Phila Telecard en Phila Card zijn handelsnamen van Phila B.V. 
1 Philapost accepteert ook betaling met creditcards. Geef naam, kaartnummer en vervaldatum door bij uw bestelling. 
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^Rristmas 

[^Guernsey 
'Post Office 

Q7ri8tmas 1994 

1 1 j ; ^ ' ^ ' 

New Zealand Post t3 

Qpristmas 199,̂  ISLE OF n\M 
POST« 
OFFICE 

JERSEY 

VRAACf ER NAAR BUT JJW HANDELAAR 
of schrijf naar: P.O.Box 184, NL - 3300 AD Dordrecht 
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MOTIEVEN 
Prïisliisten gratis op aanvraag: 

I. Dieren 2. Planten 
3' Spoorvi^egen 4> Padvinderij 
5. Sciiepen 6. Lucht-ZRuimtevaart 
7. Schilderijen/Kunst 8. Sport/Olympiaden 

OVERZEE - BLOKKEN 
(meer dan 5000 versciiillende velletjes) 

l ijsten van verschillende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
(velletjes van West en Oost} 

DUITSLAND 
A. Bondsrepubliek 
C. DDR 

B. Berlijn 
D. Duitse Rijk 

GERO GONSER 
An der Clemenskirche XX 

D - 48143 Münster, Duitsland 
Tel.: O049 251 45Z75 Fax: 0049 251 4^718 

NIEUWVERSCHENEN: 
MACHIN CATALOGUS 
De 5e editie van deze catalogus met alle verschillende 
\^achin-zegels Groot Brittannië Is zojuist verschenen, 
slaast de 2554 losse zegels, die waarde voor waarde op een 
3verzichtelijke wijze zijn opgenomen, zijn de rolstrippen, 
joekjesinhouden, komplete boekjes en regionale zegels van 
\Aan, Noord-lerland, Schotland en Wales opgenomen. 
De catalogus telt 128 pagina's en kost ƒ 30,- (per post 
oegezonden ƒ 35,- door overmaking op onze 
jostbankrekening onder vermelding van Machin catalogus). 

lENMARK STAMP BOOKLETS 
CATALOGUE 
)e 4e editie van deze catalogus met alle postzegelboekjes 
an Denemarl<en, Faroer en Groenland is zojuist 
ersehenen. 
'eel nieuwe boekjes, evenals veel nieuwe ontdekkingen en 
anvulllingen in de oudere boekjes, zijn opgenomen. De 
atalogus is in het Engels en prijzen zijn in Deense Kronen. 
)e catalogus telt 144 pagina's en kost ƒ 47,50 (per post 
jegezonden ƒ 52,50 door overmaking op onze 
ostbankrekening onder vermelding van Denmark Stamp 
looklets Catalogue). 

Postzegelhandel Boomstamps 

mfm 
Grote Markt 1 - Postbus 1532 - 8001 BM Zwolle 

Tel. 038-213838 (fax 038-226330) 
Postbank 3931929 
KvK Zwolle 50798 
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tête-beche 
6 1 b " 
6 1 c " 
8 1 " 
82 /83" 
84 /86" 
87/89" 
90 /94" 
9 5 " 
9 6 " 
9 7 " 
9 8 " 
9 9 " 
1 0 0 " 
1 0 1 " 
102/03" 
1 0 4 " 
1 0 5 " 
1 0 6 " 
107/09" 
110/13" 
114/20" 
121/28" 
1 2 9 " 
1 3 0 " 
1 3 1 " 
129 /31 " 
+ Cert. 
132/33" 
134/35" 
136/38" 
139/40" 
141/43" 
144/48" 
149/62" 
163/65A* 
163/65B* 
166/68" 
169/76" 
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177/98" 
199/02" 
203/07" 
2 0 8 / 1 1 " 
212/19" 
217A" 
220/23" 
2 2 4 " 
225/28" 
2 2 9 / 3 1 " 
232/35" 
236/37" 
238/39" 
240/43" 
244/47" 
2 4 8 / 5 1 " 
252/55" 
2 5 6 " 
257/60" 
261/64" 
265/66" 
267/68" 
2 6 9 " 
270/73" 
274/77" 
2 7 8 " 
279/82" 
283/86" 
287/88" 
289/92" 
293/95" 
296/99" 
300/04" 
305/09" 
310/12" 
313/17" 
318/22" 
323/24" 
325/26" 
3 2 7 / 3 1 " 
332/45" 
336f" 

175,— 
750,— 
125,— 
42,50 

650,— 
49,50 
28,— 
50,— 
52,50 

125,— 
225,— 
600,— 

1200,— 
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850,— 
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22,50 

275,— 
1200,— 
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225,— 
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57,— 
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135,— 
140,— 
350,— 
140,— 

90,— 
45,— 

205,— 
140,— 

90,— 
105,— 

50,— 
130,— 
145,— 
110,— 
135,— 

95,— 
24,— 
75,— 
18,— 
58,— 
50,— 
55,— 
16,— 
48,— 
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22,50 
32,50 
50,— 
32,50 
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Prijsactief 
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346/49" 625,— 
332V/37V" 4,50 
350/55" 49,50 
356/73" 195,— 
371 l o s " 50,— 
372 l o s " 60,— 
373 l o s " 55,— 
356a/d" 98,— 
374/78" 18,— 
3 7 9 / 9 1 " 10,— 
379a/d" 9,50 
392/96" 6,50 
3 9 7 / 0 1 " 3,— 
402/03" 9,50 
402/03B" 275,— 
404+422" 0,50 
422f " 25,— 
4 0 5 / 2 1 " 3,50 
423/27" 1,50 
428/42" 12,50 
444/48" 2,50 
449/53" 4,50 
454/59" 5,— 
460/68" 14,— 
462 l o s " 12,— 
469/73" 5,— 
474/89" 175,— 
487/89(3) " 75,— 
490/94" 1 1 , — 
495/99" 7,50 
500/03" 10,— 
504/05" 4 ,— 
506/07" 5,50 
508/12" 9,— 
513/17" 2 1 , — 
518/33" 350,— 
534/37" 1250,— 
5 3 8 / 4 1 " 20,— 
542/43" 14,— 
544/48" 25,— 
5 4 9 " 4 ,— 
550/55" 68,— 
556/60" 98,— 
561/62" 13,— 
563/67" 35,— 
568/72" 39,50 
573/77" 29,50 
5 7 8 / 8 1 " 33,50 
5 8 2 " 3,50 
583/87" 24,— 
5 8 8 / 9 1 " 12,— 
592/95" 85,— 
596/00" 17,50 
6 0 1 " 1 , — 
602/06" 29,50 
6 0 7 / 1 1 " 18,— 
612/16" 25,— 
617/36" 17,50 
637/40" 45,— 
465/634b 
fosfor" 19,— 
641/45" 38,— 
6 4 6 " 4 ,— 
647/48" 6,— 
649/53" 20,— 
6 5 4 " 2 ,— 
655/59" 24,— 
6 6 0 " 2,50 
661/65" 16,— 
666/70" 22,— 
671/75" 49,50 
676/80" 17,— 
681/82" 62,50 
683/87" 17,— 
688/92" 19,— 
693/94" 8,— 
695/99" 12,— 
7 0 0 / 0 1 " 10,— 
702/06" 20,— 
7 0 7 / 1 1 " 22,— 
7 1 2 " 2,— 
712b " 17,50 
712 fkeur " 650,— 
712bf keur " 675,— 

713/14" 
715/19" 
7 2 0 / 2 1 " 
722/26" 
727/28" 
729/30" 
731/35" 
736/37" 
738/42" 
743/44" 
745/46" 
747 /51 " 
752/56" 
757/58" 
759/63" 
764/65" 
766/70" 
771/73" 
774/76" 
777/78" 
779/83" 
784/85" 
786/90" 
7 9 1 " 
792/94" 
795/99" 
8 0 0 / 0 1 " 
802/06" 
807/10" 
811+835" 
812/15" 
816/19" 
820+829" 
830/34" 
836/38" 
8 3 9 " 
840 /41 " 
842/46" 
847/48" 
849/53" 
8 5 4 " 
856/57" 
8 5 8 " 
859/63" 
870/74" 
8 7 5 " 
877 /81 " 
882/83" 
884/85" 
886/88" 
886/88 VEL-
889/93" 
894/98" 
8 9 9 " 
901/05" 
906/07" 
909 /11 " 
912/16" 
9 1 7 " 
918/19" 
920/24" 
925/26" 
927/29" 
930+931" 
932/36" 
9 3 7 " 
9 3 9 " 
939a " 
9 4 0 " 
941/58" 
952/58b" 
fosfor 
978/82" 
9 8 3 " 
1 0 0 1 " 
1024" 
1042" 
1052/54" 
1052 paar" 
1307/08B" 
1307/08B" 
met nummer 
1307/08B" 
strippen 5x 

2,— 
15,— 

2,— 
19,— 

4,— 
3,— 

12,50 
5,50 

19,— 
10,— 
4,50 

20,— 
12,— 

0,70 
8,75 
2,50 
9,— 
4,50 

14,— 
2,— 
8,— 
2,— 
9,90 
2 ,— 
1 , — 
6,— 
2 ,— 
5,— 
2,— 
0,40 
3,— 
2,— 
0,50 
4 ,— 
2,— 
3,— 
1 , — 
3,50 
0,75 
3,50 

38,— 
1,25 
5,— 
3,50 
3,50 
5,— 
3,— 
2,50 
3,50 
9,50 

• 99,50 
3,— 
4,50 
8,— 
4,90 
2,— 
2,50 
6,50 

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

14,— 
3,50 
6,50 
1,75 

32,50 

27,50 
7,— 

25,— 
18,— 
12,50 
15,— 
14,— 
25,— 
30,— 

45,— 

144,— 

Postfris, losse 
waarden en niet 
aangeboden zegels 
meest leverbaar 
gaarne mancolijst. 
boekjes 
1293" 7,50 
1305" 7,50 
1328" 7,50 
1352" 7,50 
1375" 7,50 
1384" 7,50 
1402" 7,50 
1427" 7,50 
1447" 7,50 
1 4 7 1 " 7,50 
1524" 9,50 
1535" 9,50 
1560" 9,50 
Spec, prijs per 
jaargang: 
1970" 40,— 
1 9 7 1 " 35,— 
1972" 30,— 
1973" 30,— 
1974" 39,— 
1975 " 15,— 
1976" 33,— 
1977" 17,— 
1978" 14,— 
1979" 12,50 
1980" 15,— 
1 9 8 1 " 92,— 
1982" 16,— 
1983" 25,— 
1984" 29,— 
1985" 28,— 
1986" 29,50 
1987" 55,— 
1988" 38,— 
1989 " 34,— 
1990" 36,— 
1 9 9 1 " 75,— 
1 9 9 2 " 53,— 
1993" 70,— 
Onze jaargangen 
Zijn incl. carnet 
kerstvellen echter 
niet. Kerstboekje/ 
Kerstvellen 
PB.37 18,— 
1419a 16,— 
1439a 19,50 
1461a 15,— 
1487a 15,— 
1542/43a 15,— 
Roltandirg 
1/18" - , — 
1 9 / 3 1 " 525,— 
33 /56" 675,— 
57 /70 " 350,— 
71 /73" 410,— 
74 /77" 170,— 
7 8 / 8 1 " 85,— 
82/85" - , — 
86 /89" 105,— 
90 /93 " 150,— 
94 /97" 150,— 
9 8 / 0 1 " 135,— 
ook losse waarden. 

Nieuwe prijslijst 
automaatboekjes + 
prijslijst FDC 
gratis op aanvraag. 
Luchtpost 

1/3" 275,— 
6 / 8 " 105,— 
9 " 105,— 
12/13" 750,— 
Porto 
80 /06" 78,— 
80a/105a" 300,— 

Alle aangeboden zegels zijn posttris zonder plakker, org. gom met volle garantie 
van echtheid, duurdere soorten desgewenst met foto-certificaat van echtheid, kosten 
hiervan tr 
ƒ 500, - . / 
opdracht. 

overleg. Aanbod geldig voor zover de voorraad strekt. Bi| opdracht boven 
2% korting. Postgiro 271040. Porto extra, echter franco vanaf ƒ 250,-

J.H. ACKERMANN 
R0SENDAEL2-1121HH LANDSIVIEER- TEL. 02908-23966 
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BOSCH & KEUNING, Postbus 1, 3740 AÄ BAARN 
Bremstraat 11,3742 RDBÄARNTel: 02154-82211 

INHOUD 
Ackermann 
Alexander 
Apeldoornse Postz handel 
Bi|l V d 
Boomstamps 
Brabantse Postz en Muntenveiling 
Bredentiof 
Brum Veilingen de 
China Philatelie 
Christmas 1994 
Davo 
DBC 
Filatel Ver IJssel & Lekstreek 
Frankpost 
Friesland Postz veiling 
Gero Gonser 
Graaft de 
Haarlem van 
Hoes 
Hollands Glorie 
Hollandse Postz & Muntenveiling de 
Hoogvliet 

813 846 
834 
834 
862 
813 
818 
869 
873 
852 
812 

831 888 
886 
818 
819 
834 
813 
842 
829 
814 

848 849 
830 
841 

Houv^er de 
Hoven vd 
Importa 
In peg 
Keizershof 
Kienhorst 
Leopardi 
Limburg Postz veiling 
Lindner 
Lode»;i]k 
Lokven van 
MPO 88 
Mastrigt van 
Meinhardt 
Meurs 
Mirko Franke 
Nederlandse Postz veiling de 
Nieuwelink 
Niis de 
NVPH winkeliers 
Parnassus 
Peters Theo 

830 
830 
863 
841 
846 
868 
821 
868 
830 
833 
852 
841 
834 
847 
841 
852 
810 
846 
868 
819 
852 
887 

Phila 
Phileurope 
Postbeeld 
Posthoorn (België) de 
Posthoorn de 
Postzegel de 
Poszegelhoes t 
Poveia 
Profil 
Rietdiik 
Ruiter de 
Sandafayre 
Stamp Aid 
Tolhuizen 
Toor van 
Trefpunt het 
Venrayse Postz handel de 
Vliet van 
Voorstraat de 
Walser 
Wien 
Zwitserse PTT 

811 
886 
879 
867 
821 
879 
867 
879 
852 
847 
831 
821 
818 
830 
879 
867 
867 
873 
818 
833 
818 
857 

O N Z E 1 6 6 S T E V E I L I N G Z A L W O R D E N G E H O U D E N O P 9 E N 1 0 D E C E M B E R 
Uit de diverse nalatenschappen en overige inzendingen welke ons werden toevertrouwd hebben wij een hele 
mooie veiling kunnen samenstellen. Deze veiling bevat o.a.: 
1. Gespecialiseerde, uitgebreide collectie plaatnrs Jubileum 1923 van de heer V.H.C.J. Thaels. 
2. Gespecialiseerde collectie Tsjechoslowakije van wijlen de heer H. Schaller en voortgezet door de heer Prof. 

Dr. C.J. Bouwkamp. Deze collectie bevat b.v. ook de muziekblokken en vele andere mooie collecties. 
3. De vele malen bekroonde tentoonstellingscollectie Zwitserland Ver. Naties 1947-1969 van wijlen de heer 

L.A.J.M. Molkenboer. In deze verzameling bevinden zich b.v. 3 cpl. series 'Nations Unies Office Europeen'. 
4. Ruim 250 kavels Nederland emissie 1852. 
5. PIm 150 stuks ABEL TASMAN luchtpostbrieven. 
6. Collecties en partijen fiscaalzegels Nederland e.a. landen. 
7. Mooie afd. portzegels Curagao en Suriname. 
8. Interessante engros- en doublettenpartijen Nederland e.a. 

Kortom, voor verzamelaars en handelaren wederom de moeite waard Tilburg te bezoeken. 

Mocht u nog met 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) 

. z^. 

Hf! 4000,- T Hf! 3000,- Hfl 5000,-

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

Beëdigd Makelaar 
en Taxateur 
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71e jaargang, november 1994 
nummer 823 

Het Maandblad Philatelie, waarin opgeno
men De Philatelist, is een uitgave van de 
onafhankelijke Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Den Haag. 
In dit maandblad zijn - buiten verant
woordelijkheid van de redactie - de offici
ële mededelingen van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen opge
nomen. 

'Philatelie' verschijnt In de tweede helft 
van elke maand, uitgezonderd juli 

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

Advertentie-acquisitie: Bosch & Keuning 
Postbus 1,3740 AA Baarn. 
Telefoon 02154-82341 
Telefax 02154-11431 

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

Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen moeten worden opge
geven aan de secretaris van de vereniging 
of afdeling waarvan de ontvanger lid is. 
Alleen individuele abonnees (zij die het 
blad rechtstreeks aan de Stichting beta
len) zenden een adreswijziging naar de 
administrateur (adres: zie boven). 

Abonnementen 
Er zijn twee wijzen van abonneren: 
1. een coliechefabonnementmonange-
sloten verenigingen: het abonnement 
voor leden is in de contnbutie inbegrepen 
2. een individueel abonnement Het abon
nementsgeld moet bij vooruitbetaling 
worden overgemaakt: 
a. binnen Nederland f 36.- op giro 
5005485 van de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Dordrecht; 
b voor België Bfr 750.- op giro 000-
0350882-33 van de penningmeester van 
het maandblad Philatelie te Brussel; 
c in het buitenland f 62 50 (incl. port) op 
dezelfde rekening als vermeld onder 2a. 
Als het abonnement op 1 april of 1 juli in
gaat moet een evenredig bedrag tot het 
eind van het jaar worden gestort. Abon
nementen per 1 oktober zijn slechts mo
gelijk m combinatie met een abonnement 
op de daaropvolgende jaargang. 

Opzegging abonnement 
Een individueel abonnement kan per 31 
december worden beëindigd door een 
schriftelijke opzegging die uiterliß op 30 
novemberb'ij de administrateur moet zijn. 

Losse nummers 
Losse nummers van de lopende jaargang 
kunnen worden besteld door overmaking 
van ƒ 4.50 per nummer (inclusief porto) 
op postgiro 5005485 te Dordrecht onder 
vermelding van de gewenste nummers. 
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Roelotsstraat 31,2596 VK Den Haag 
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verveelvoudigd of openbaar gemaakt zon
der toestemming van de hoofdredactie. 

Oplage ISSN-nummer 
53.000 exemplaren 0166-3437 

jwyïï 
Lid van de Internationale uitgevers
vereniging van postzegeicatalogi en 
postzegeltijdschriften ASCA T 

In dit nummer 
Onlangs werd de wereld opgeschrikt door alarmerende 
berichten uit India, in welk land een van de afschrik
wekkendste ziekten die de mens kent was uitgebroken: 
de pest. In dit nummer laat dr. T.H. Slem zien dat de 
pest al meer dan drieduizend jaar in de geschiedenis
boekjes voorkomt 

822/823/824/825/820/827/820/829 
Thomas Leeflang sprak onlangs met de bekende Ne
derlandse graveur Sem Hartz. Dat leverde een boeiend 
interview op: over het peil van de postzegelkunst in 
Nederland, over de oorlogsactiviteiten van de graficus 
en niet te vergeten het verdwenen diadeempje van 
koningin Juliana: een soort 'geheim van Soestdijk' dus 

858/859 
Over jubilea gesproken: bijna was het 'Philatelie' ont
gaan dat het deze maand een eeuw geleden is dat de 
eerste postzegel met een afbeelding van een padde
stoel verscheen. Gelukkig zorgt de heer G. de Keizer 
uit Poortugaal ervoor dat zijn verzamelgebied - de 
mycofilatelie - de aandacht krijgt die het verdient 

864/865/866/867 

En verder: 

Geheim 816 
Wat hadden we de Blauwe Mauri
tius graag in ons oktobernummer 
opgenomen - maar ja: het PTT 
Museum hield het (uiterst) geheim 

Catalogus 832 
l\la de eerdere 'prijsmatige' recen
sie wordt de nieuwe NVPH-catalo-
gus nu ook inhoudelijk bekeken 

Brons 860 
Thematisch panorama - wat vliegt 
de tijd - viert deze maand zijn 
bronzen jubileum. Dat vraagt om 
een terugblik! 

Volledige inhoudsopgave: 

Uit de wereld van de filatelie 816/817 
Verzamelgebied Nederland 820/821 
Pest! De geschiedenis van een gevreesde ziekte 822 t/m829 
Speciale Catalogus NVPH1995 832/833 
Stadspost: het stiefkind van de filatelie (slot) 835 t/m 839 
Wij lazen voor u 840/841 
Verenigingsnieuws 843/844/845/846 
Agenda van filatelistische gebeurtenissen 850/851 
Postwaardestukken 853/854/855 
Bondspagina 856 
Graficus Sem hartz en zijn Geheim van Juliana 858/859 
Brons voor de rubriek Thematisch panorama' 860/861 
Uit de brievenbus 861 
Luchtpostnieuws 862 
Honderd jaar mycophilatelie 864/865/866/867 
De koers van Coerts 870/871 
Zeestraat 82,'s-Gravenhage 872 
Nieuwe uitgiften 874/875/876/877/878/879 
Nieuwepostzegelboekjes 880/881 
Thematisch panorama 882/883/884/885 
Kleine annonces 886 
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Uit de wereld van 
de filatelie 

PTT Museum verwerft in diepste geheim 
ongestempelde Blauwe Mauritius 

Postzegels één van de 'bijproduicten' 
op tentoonstelling 's Rijks Munt 

Het gebeurt maar zelden, maar 
op 10 oktober was het raak: alle 
media - kranten, radio, televisie, 
teletekst - brachten die dag 
filatelistisch 'voorpaginanieuws'. 
Die middag werd bekend 
gemaakt dat het PTT Museum 
erin was geslaagd, de vierde en 
laatste beschikbare ongestem
pelde Blauwe MauritiusXe 
kopen. De tot de verbeelding 
sprekende zegel - in de Michel-
catalogus voor een miljoen mark 
genoteerd - was tot en met 30 
oktober jl. in het PTT Museum te 
bezichtigen; in getemperd licht, 
achter dik glas en geflankeerd 
door twee potige bewakers. 
Het PTT Museum heeft niet be
kend gemaakt van wie en voor 
hoeveel geld de Blauwe Mauritius 

werd gekocht; dit op verzoek van 
de vorige eigenaar. In het volgende 
nummer van 'Philatelie' hopen we 
op de spectaculaire aankoop van 
het PTT Museum terug te komen. 

Conservator filatellistische verzamelingen drs C F C G Boissevain wijst de 
genodigden op de onthullingsplechtigheid op de karaktenstieke trekjes van de 
'Nederlandse' Blauwe Mauritius 

PTT Post introduceert pakketzegels en 
pakketzegelboekjes 
PTT Post introduceert per 1 ja
nuari a.s. voor de frankering van 
pakketten aparte pakketzegels. 
Dat meldt de personeelskrant 
van Koninklijke PTT Nederland 
nv, KPN Nieuwsblad. 
Deze pakketzegels zijn per ge-
wichtstrap, los en in boekjes, 
verkrijgbaar op het postkantoor. 
Bij aankoop van tien zegels geeft 
PTT Post een korting van vijftig 
cent per zegel. 
Het versturen van pakjes tot 1 
kilo wordt volgend jaar een gul
den duurder; het tarief wordt 

f 7.50. In sommige hogere ge
wichtsklassen zal sprake zijn van 
een tariefverlaging. Het is vanaf 
1 januari a.s. ook mogelijk pak
ketten te versturen tussen de 10 
en 25 kilo. 
Het verzenden van een brief naar 
het buitenland wordt op 1 janua
ri eveneens duurder: 1 gulden, in 
plaats van 90 cent. Ook het ver
zenden van kaarten naar bestem
mingen buiten Europa wordt een 
dubbeltje duurder. De prijs voor 
het versturen van deze post bin
nen Nederland blijft ongewijzigd. 

's Rijks Munt produceert méér 
dan circulatiemunten alleen. De 
oprichting van de Stichting Het 
Nederlands Muntmuseum en de 
verzelfstandiging van 's Rijks 
Munt op 1 juli 1994 werden aan
gegrepen om een tentoonstelling 
in te richten over de 
'bijprodukten' van deze instel
ling. Onder de naam De onbe
kende kant van 's Rijks Munt -
de bijprodukten 1814-1994 
staan bijprodukten zoals keur
en waarborgstempels, droog- en 
inktstempels en het rijwielbelas-
tingplaatje in de schijnwerpers. 
Het staatsmuntbedrijf 's Rijks 
Munt heet na de verzelfstandi
ging op 1 juli De Nederlandse 
Muntnv. De Stichting Het Ne
derlands Muntmuseum is op die 
datum opgericht om de collec
ties van het Museum van 's Rijks 
Munt te beheren. De tentoonstel
ling over de bijprodukten in de 
periode 1814-1994 laat onder 
andere de zogenaamde keur- of 
waarborgstempels zien die op 
voorwerpen van goud, zilver en 
platina worden aangebracht om 
het gehalte van het gebruikte 
edelmetaal te garanderen. Bij 's 
Rijks Munt worden nog meer 
stempels vervaardigd. Al sinds 
1836 worden stempels voor het 
IJkwezen geproduceerd voor de 
keuring van gewichten, meet- en 
weegtoestellen. Ten behoeve van 
het zegelrecht, een vorm van be
lasting die wordt geheven op het 
opstellen van rechtsgeldige do
cumenten, zijn tussen 1847 en 
1972 zowel droog- als inktstem
pels vervaardigd. Als bewijs van 

betaling van de 'wegenbelasting 
voor fietsen' werd het rijwielbe-
lastingplaatje uitgegeven. De 
plaatjes zijn tussen 1924 en 
1941 bij 's Rijks Munt vervaar
digd. In opdracht van de PTT zijn 
tussen 1865 en 1969 vele tien
duizenden metalen poststempels 
afgeleverd. Zij variëren van een
voudige blokstempels tot bijzon
der ingewikkelde 
'typenraderstempels' met instel
bare datum - en uurkarakters. 
Dit is maar een greep uit de col
lectie. Te zien zijn bijvoorbeeld 
ook militaire emblemen, versier
selen die bij de Nederlandse rid
derorden behoren, betaalpennin-
gen voor gevangenissen, inrich
tingsgeld, boordgeld, automaat-
en kantine penningen, legitima
tiepenningen, gereedschapspen
ningen en reclamepenningen, 
gas- en electriciteitspenningen, 
speldjes, sleutelhangers, draai-
wieltjes voor petroleumbranders 
comprimeerstempels voor het 
industrieel persen van poeders 
(pepermuntstempels en zeep-
stempels) en hondepenningen. 
Natuurlijk ontbreken ook de eer
ste Nederlandse postzegels niet' 
die zijn immers bij 's Rijks Munt 
gedrukt. 

De tentoonstelling is tot en met 
31 maart 1995 op werkdagen te 
bezichtigen tussen 10 en 16 uur. 
De toegang is gratis. Bezoekers 
kunnen voor één gulden zelf op 
een authentieke muntpers een 
penning slaan. 
Het Nederlands Muntmuseum is 
gevestigd aan de Leidseweg 90 
te Utrecht. 

De onbekende kant van s Rijks Munt bijprodukten zoals de eerste Nederlandse en Neder
lands-Indische postzegels 
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Emissieprogramma PTT Post 1995: geen 
postzegelboekje, wel drie velletjes 

Complete kabinet 
bestelt zegels 
staatssecretaris Erica Terpstra 
van Volksgezondheid Welzijn en 
Sport had op 27 september jl 
een leuke verrassing voor de 
Stichting Kinderpostzegels Ne
derland De bewindsvrouwe, die 
was uitgenodigd om de eerste 
bestelling kinderpostzegels m 
Nederland te plaatsen bleek 
haar taak met licht te hebben op
gevat Mevrouw Terpstra liet m 
Den Haag alle ministers een be-
stelkaart invullen en presenteer
de deze tijdens een officiële bij
eenkomst m het Archeon \e Al
phen aan den Rijn aan de Stich
ting Kinderpostzegels Nederland 
Die toonde zich verheugd over 
deze belangrijke bestelling, die 
alleen al als handtekeningenver
zameling een aardige waarde 
vertegenwoordigde 

aSÊJu aop m 'vt\ 

i JMr M* 
Mevrouw Terpstra vult onder het waakzaam 
oog van een aantal sctioolkinderen een gi 
gantische bestelkaart m ze gaf daarmee tiet 
officiële startschot voor de verkoop van de 
Kinderpostzegels 1994 

Van vijf pfennig 
naarDIVI13.100 
l\lu er steeds meer poststukken 
verzameld worden, zit de prijs 
van bepaalde moeilijk verkrijgba
re stukken sterk m de lift Een 
(/oorbeeld daarvan is de Duitse 
Mona-Lisazegel uit 1952 Door 
de ongebruikelijke waarde - een 
?egel van 5 pfennig had alleen zin 
/oor de frankenng van een 
idresverificatie (Anschriftenpru-
fung) werd de zegel bijna met 
/oor zijn oorspronkelijke doel ge
bruikt In plaats daarvan werd de 
!egel op drukwerken geplakt 
hetgeen een overfrankering van 
ïen pfennig betekende) of in aan-
allen op stukken geplakt 
Dp de 72ste veiling van het Duit
se veilingbedrijf Ladewig werd 
ien correct gefrankeerd stuk met 
Ie Mona-Lisazegel ingezet op 

Oostenrijk: 
nu ook giro 
De Oostenrijkse postadmimstra-
tie beschikt sinds kort over een 
Nederlandse Postbankrekening 
Voor betalingen aan de Briefmar-
kenversandstellevan de Öster
reichische Postkan voortaan ge
bruik worden gemaakt van reke
ning 6728560 (Amsterdam) 

Geen 'Zehneitiogen' 
inSAFE-album 
De Duitse albumfabrikant SAFE 
heeft een standpunt ingenomen 
inzake de veelbesproken Zehner
bogen ó\e de Bundespost sinds 
oktober jl uitgeeft In Duitsland 
wordt volop gediscussieerd over 
deze velletjes-van-tien, verzame
laars menen dat het sierlijke ui
terlijk van de velletjes hen ertoe 
dwingt, ze compleet m hun col
lecties op te nemen Daarmee 
wordt de portemonnee van de 
Duitsland-verzamelaars - die 
toch al onder druk staat sinds 
de samenvoeging van de 
emissieprogramma's van de bei
de Duitslanden - nog eens extra 
belast 
SAFE heeft nu meegedeeld dat 
de velletjes met in de voordruk-
albums van het bedrijf zullen 
worden opgenomen Er is 
slechts plaats voor een losse ze
gel uit elke Zehnerbogen Verza
melaars die toch velletjes-van-
tien in hun albums willen onder
brengen zijn aangewezen op de 
blanco albumbladen die SAFE le
vert 

3 000 mark en toegeslagen voor 
13 100 mark De opbrengst 
maakte in ieder geval duidelijk 
dat de notering in Michel's Brie
fe-Katalog 1993/94-5 500 mark 
- enigszins achterhaald was Dat 
Michel daarvan ook wel door
drongen was blijkt uit de zojuist 
verschenen editie 1994/95 van 
de Briefe-Katalog daarin noteert 
een Einzelfrankaturvan nummer 
148 inmiddels 11 000 mark 

De Mona Lisazegel als enkelfrankermg op 
een correct gefrankeerde brief of kaart levert 
een topstuk uit de moderne filatelie op 

PTT Post geeft volgend jaar drie
endertig verschillende postze
gels uit, waaronder zegels ter 
gelegenheid van de achttiende 
Wereldjamboree die in Amster
dam wordt georganiseerd en een 
zegel ter gelegenheid van Sail 
Amsterdam 95 Twee postzegels 
worden gewijd aan honderd jaar 
Nederlands Cabaret 
Het emissieprogramma van 
1995 kost de Nederland-verza
melaar m totaal f 44 90 (inclusief 
losse zegels uit standaardvellet
jes en complete velletjes gele-
genheidszegels, maar exclusief 
de kortingzegel) Opmerkelijk is 
dat PTT Post in 1995 geen post-
zegelboekje op het emissiepro
gramma heeft staan 
Het emissieprogramma voor ko
mend jaar ziet er als volgt uit 

2 januari: 
Standaardvelletjes met tien post
zegels van een gulden (brieven 
binnen Europa tot en met 20 
gram) Waarde tienmaal 1 gul
den (prijs van het velletje f 10 -) 

17 januari: 
Een postzegel ter ere van de 
drukker/kunstenaar W/V Werk
man waarde 80 cent een post
zegel naar aanleiding van de her
opening van Museum Mesdag 
en de restauratie van Panorama 
Mesdag beide in Den Haag, 
waarde 80 cent en een postze
gel met een afbeelding van de 
Blauwe Mauritius waarde 80 
cent (prijs van de serie f 2 40) 

31 januari: 
Verrassingspostzegels, velletje 
met tien zegels ter gelegenheid 
van Valentijnsdag Waarden 
tienmaal 70 cent (prijs van het 
velletje f 7 -) 

28 februari: 
Vier postzegels ter gelegenheid 
van het Jaar van de Film betrek
king hebbend op de ontwikkeling 
van de film m de afgelopen hon
derd jaar Waarden 70 en 80 
cent en f 1 - en f 1 60 (prijs van 
de serie f 4 10) 

21 maart: 
Een postzegel ter gelegenheid 
van het Mahlerfeest dat van 1 
tot 17 mei in Amsterdam wordt 
gehouden Hiermee wordt de 
Mahlertraditie in het Amster
dams Concertgebouw voortge
zet Waarde 80 cent 

28 maart: 
Twee postzegels een naar aan
leiding van het honderdjarig be
staan van het Nederlands Insti
tuut van Registeraccountants 
(NIVRA) en een ter gelegenheid 
van het honderdjarig bestaan 
van het Nederlands Verbond van 

Ondernemers en Bouwnijverheid 
(NVOB) Waarden tweemaal 80 
cent (prijs van de serie f 1 60) 

11 april: 
Drie Ouderenpostzegels met toe
slag alsmede een velletje The
ma 'Ouderen en Vervoer' Waar
den 70+35,80+40 en 100+45 
cent (prijs van de serie f3 70) 
Samenstelling velletje tweemaal 
70+35 cent, driemaal 80+40 cent 
en eenmaal 100+45 cent (prijs 
van het velletje f 7 15) 

3 mei: 
Drie postzegels, waarvan twee 
gewijd aan de Tweede Wereld
oorlog ('Oorlog en bevrijding') 
en een aan de oprichting van de 
Verenigde Naties (m 1995 vijftie 
jaar geleden) Waarden driemaal 
80 cent (prijs van de serie 
f 2 40). 

22 mei: 
Een velletje van tien Sterren
beeldpostzegels voor geboorten 
en verjaardagen Tienmaal 70 
cent (prijs van het velletje f 7 -) 

6 juni: 
Twee postzegels, éen gewijd aan 
de in Nederland te houden acht
tiende Wereldjamboree en een 
aan Sail Amsterdam 95 Waar
den 70 en 80 cent (prijs van de 
serie f 1 50) 

5 september: 
Drie postzegels en een blokje op 
het thema Natuuren Milieu (the
ma 'Nederlandse roofvogels') 
Waarden zegels van 70, 80 en 
100 cent en een blokje van f 1 60 
(prijs van de serie f410) 

26 september: 
Drie postzegels van Nederlandse 
Nobelprijswinnaars, gewijd aan 
P W J Debye, F Zernike en 
J Tinbergen Waarden driemaal 
80 cent (prijs van de serie 
f2 40) 

17 oktober: 
Twee postzegels ter gelegenheid 
van Honderd jaar Nederlands Ca
baret Waarden 70 en 80 cent (-
prijs van de serie f 1 50) 

15 november: 
Drie Kinderpostzegels en een 
velletje (thema Kind en 
fantasie') Waarden zegels 
70+35, 80+40 en 100+45 cent (-
prijs van de serie f 3 70) Sa
menstelling velletje tweemaal 
70+35 cent, driemaal 80+40 cent 
en eenmaal 100+45 cent (prijs 
van het velletje f 7 15) 

November/december: 
Onder voorbehoud Kortingsze-
gelvelletje, samenstelling en 
waarde nog met bekend 
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SINTERKLAAS 
EN 

KERST AKTIE 

(de helft cadeau) 

'STAMP-AID' 
Kantoorpost Nederland 
met o.a. het nieuwste materiaal en 

absoluut ondoorzocht 
5 Kg. Grootformaat 
(incl. Veel Toeslag) 

ƒ 250,-
+ porto en verzekering ad ƒ 14,-

Bovendien gaat ook deze 
opbrengst, als altijd, naar goede 

doelen, o.a. Foster Parents, Artsen 
zonder Grenzen, Hartstichting, 

Greenpeace enz. 
Maximaal 1 bestelling per 

persoon; geen handel. 

'Stamp Aid' is de postzegelhulpaktie 
van de vrijwilligersorganisatie 

Stichting Electronica en Filatelie, 
Brunei 67, 

1422 RJ Uithoorn, 
tel. en fax: 02975-40164; 

giro 46.49.344 

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. 

Inl ichtingen: 

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 mogelijk. 
Bij grote partijen komen wij eventueel aan huis 
taxeren 

Zaterdag 26 en zondag 27 november 1994 
29e CAPELSE POSTZEGELBEURS 

S^» 6eun4y o*K tUet te t*Ui4£Kf 
Capelle aan den IJssel indeTrefterp Marsdiep 1 

* Vele handelaren met voor elk wat wils 
* Geheel vernieuwde Dubbelt|eshoek 
* Gezellige koffiebar De zaal is geheel vernieuwdl 
* Toegang gratis 
* Nu heel makkelijk te bereiken EINDPUNT METRO 
* Ook ruime parkeergelegenheid 

Openingsti|den beide dagen van 10 00 -17 00 uur 
Tafelhuur slechts ƒ 55, pertafel voor beide dagen 

Voonn l i ch t ingen 

Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek 
Tel 01803 17897 (Hr W T Rath) 

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 

POSTZEGOH/UWa - VBUNBHIUS „DE VOORSTRAAT" 
WO 30nov 18 30 22 00 Alg Verzamelbeurs 

tevens Kijkavond v/d 
Veiling van 07 dec 

dl 06 dec 09 00 20 00 Kiikdag 
WO 07 dec 09 00 18 50 Kijkdag 
WO 07 dec 19 00 Aanvang v/d Veiling 
do 08 dec 10 00 16 30 Naveiling 

za 10 dec 13 00 17 00 Postzegel en Tele 
foonkaarten Beurs 

vr 16 dec 16 30 Sluting vd Scnrift 
Telefoonkaarten Veiling 

WO 28 dec 18 30 22 00 Algemene Verzamelbeurs 
tevens Ki|kavond v/d 
Veiling van 04 lan 1995 

Inlichtingen voor tafelreservering of veilingcatalogus 
tel . 038 - 211045 fax 038-233805 Voorstraat 23 8011 MK Zwolle 
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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 

^y WIE VINDT DE DUURSTE ZEGEL! jy 

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 vajüc 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. 

ÜSUPERSTUNTÜ 

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

Nederland gebruikt 
Cat./Nr. Cat. waarde 
45 ƒ 25.00 
97 ƒ 75.00 
98 ƒ 55.00 

104/105 ƒ575.00 
134/135 ƒ 95.00 
136/138 ƒ300.00 
149/165 ƒ 41.00 
607/611 ƒ 27.50 
602/606 ƒ 46.00 
LP 12/13 ƒ650.00 

BIEDEN U AAN 
van 15 november t/m 15 december 

Onze prijs 
ƒ 12.50 
ƒ 37.50 
ƒ 20.00 
ƒ 300.00 
ƒ 47.50 
ƒ 175.00 
ƒ 20.00 
ƒ 13.50 
ƒ 22.50 
ƒ 350.00 

Bestellingen per postbank is mogelijk met vermelding van serie Nr 

U bent van harte welkom in d 
Bekijk bovenstaande zegels of het andere 

FRANS JONEN G KEISER & ZOON 
GRAVENSTRAAT 30 PASSAGE 25 

AMSTERDAM DEN HAAG 
TEL 020-6231319 TEL 070-3462339 

POSTBANK 3121427 POSTBANK 4262 

EINDHOVENSE POSTZH 
VRIJSTRAAT 46A 

EINDHOVEN 
TEL 040-446987 
BANK 444241450 

Nederland postfris 
Cat./Nr. 
110-113 
144/148 
169/176 
252/255 
274/277 
332/345 
379a/d 
683/687 
688/692 
LP 6/8 

B hieronder vermei 
moois dat in onze 

LEIDSE POSTZH 

Cat. waarde 
ƒ 47.50 
ƒ 180.00 
ƒ 37.50 
ƒ 145.00 
ƒ 250.00 
ƒ 57.00 
ƒ 19.00 
ƒ 35.00 
ƒ 38.50 
ƒ160.00 

de winkels 

Onze prijs 
ƒ 30.00 
ƒ 125.00 
ƒ 25.00 
ƒ 100.00 
ƒ175.00 
ƒ 35.00 
ƒ 9.00 
ƒ 17.50 
ƒ 19.50 
ƒ 125.00 

winkels in voorraad is 

JAN RIET 
VROUWENSTEEG 3 MINREBROEDERSTRAAT 4 

LEIDEN UTRECHT 
TEL 071-123233 TEL 030-316838 

POSTBANK 4083049 POSTBANK 371645 

W MEURS 
NIEUWSTRAAT 5 
WAGENINGEN 

TEL 08370-14318 
POSTBANK 966389 
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Veiiamelgebied 
Nederland 

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

De jaarlijkse eindejaarsverrassing: 
de kortingzegels van PTT Post 
Wat krijgen we ditmaal te zien op de 
jaarlijks terugkerende kortingzegels? Net 
als een aantal malen eerder het geval 
was gaat het om een een blok van twin
tig zegels van 55 cent met een totaal be
drag van f 11.-. Was het formaat van de 
zegels vorig jaar ruitvormig, dit jaar zijn 
we terug bij een vierkante zegel, om 
exact te zijn: bij een zegel van 29.0 bij 
29.0 millimeter. 

Algemene gegevens 
Er zijn twee zegeltypen: 

a. de waarde-aanduiding '55' en 
'Nederland' tegen een rode achtergrond, 
een ster uitgespaard in groen met een 
kaars uitgespaard in paars; 

b. de waarde-aanduiding '55' en 
'Nederland' tegen een groene achter
grond, een asterisk uitgespaard in paars 
met een kerstboom uitgespaard in rood. 

Variant b. staat in het blok gekanteld met 
de basis naar links. 
De zegels zijn als volgt gegroepeerd, 
waarbij de kleuraanduidingen voor de 

achtergrond van het waardecijfer als uit
gangspunt zijn genomen: 

Eerste zegelrij: 
groen, rood, groen, rood, groen 

Tweede zegelrij: 
rood, groen, rood, groen, rood 

Tekstbaan: 
een vijf zegels brede baan voor de zwar
te tekst over de hele breedte:, luidend 
Deze decemberpostzegels zijn voldoen
de om uw kerst- en nieuwjaarskaarten 
[een kaart of een kaart in een open en
velop] in december 1994 binnen Neder
land te versturen. Uw kaart moet recht
hoekig van vorm zijn [niet vierkant]; niet 
zwaarder dan 50 gram; niet kleiner dan 9 
bij 14 cm en niet groter dan 16.2 bij 
23.5 cm. In alle andere gevallen moet u 
bijfrankeren tot het normale tarief Als u 
altijd de postcode gebruikt en tijdig post, 
zorgen wij en/oor dat uw kaarten op tijd 
worden bezorgd. Heeft u vragen, bel dan 
gratis PTT Post Klantenservice 06-0417. 
Enkele woorden van de tekst op deze 
baan zijn in rood gedrukt: 50, 9 bij 14, 

P Deze decemberpostzegels zijn voldBende am uw kersl- en nwnwjaarskaarlen {een 
haart of een haan in een open envelopj in december 1994 binnen Nederland te 

verscaren. Uw kaart moet rechthoekig van vorm zijn f niet vierkant); niet zwaarder 
dan ia gram; niet Meiner dan 9 bij 14 cm en niet groter dan 16.2 bij z%^ cm. 

ïn alle andere gevallen moet u bijfrankeren lat hel normale tarief. Ms n altijd de 
postcode gebruiitt en tijdig post. zorgen wij er voor dat uw haarten op tijd worden 

bezorgd. Heeft 11 vragen, bel dan gratis PTT Post Klantenservice: sé-e^ïj 

16.2 bij 23.5 en 06-0417. De tekst is dit 
jaar vrijwel gelijk aan die van vorig jaar, 
met enkele toevoegingen betreffende de 
vorm en de minimale afmeting. 

Derde zegelrij: 
gelijk aan de tweede zegelrij 

Vierde zegelrij: 
gelijk aan de eerste zegelrij 

De ontwerper van de kortingzegels van 
1994 is van Max Kisman uit Amsterdam. 

De zegels uit de blokken worden niet los 
verkocht, en de duur van de actie is zo
als gewoonlijk beperkt tot de maand de
cember. De uitgiftedatum is dit jaar be
paald op 29 november. 

Druktechnische bijzonderheden 
De zegels zijn gedrukt in drukvellen ter 
grootte van driemaal vier blokken die in 
vijfkleuren rasterdiepdruk op de Goebel-
pers werden vervaardigd. De gebruikte 
kleuren zijn rood, geel, groen, zwart en 
paarsblauw. De drukrichting voor het 
blok is B(oven). 

Rasters 
De cilinders zijn gegraveerd met de Heil 
Helio-Klischograph. De diagonalen van 
het raster maken een hoek van 40 gra
den bij de zwarte cilinder, van 50 graden 
bij de gele cilinder, van 60 graden bij de 
paarsblauwe cilinder en van 30 graden 
bij de rode en de groene cilinder. Als we 
het aantal rasterpunten langs de zijran-
den tellen levert dat de volgende resulta
ten op: 

Kleur 

rood 
groen 
geel 
zwart 
paarsblauw 

Punten 
horizontaal 
7 per mm 
7 per mm 
7 per mm 

12 per mm 
10 per mm 

Punten 
verticaal 
10 per mm 
10 per mm 
6 per mm 

15 per mm 
6 per mm 

Velrandbijzonderheden 
Op de rechterrand van het drukvel zijn 
drie balken te zien, elk bestaand uit ze
ven blokjes die qua intensiteit van de 
kleur van boven naar beneden afnemen. 
Bruin (groen en zwart gemengd) onder 
elkaar naast blok 3. Een restantje bruin 
rechts onderaan, naast blok 12. 
Paskruizen vinden we rechtsonder naast 
blok 6 en rechtsboven naast blok 9. De 
overeenkomstige paskruizen aan de lin
kerkant Zijn op de modelvellen afgesne
den; ze zijn wel aanwezig op de stadia-
vellen. 
Horizontale registerbalken vinden we op 
het rechtervel, en wel als volgt: rood, 
zwart, groen, rood, paarsblauw, geel, 
rood en schuin rood van boven naar be
neden naast blok 12. Links van blok 10 
is een horizontale paarsblauwe balk te 
zien. Daaronder, ter hoogte van zegelrij 
4 van blok 10 zien we op enkele niet 
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voor akkoord getekende geperforeerde 
vellen een gespoten zwart nummer tus
sen asterisken met de basis naar rechts: 
204 en 205. 
Op de stadiavellen staan ze eveneens 
maar dan de nummers 099, 188, 245 evi 
295. Het gaat hier niet om de van order
nummer, drukdatum en veltelnummers 
voorziene loketvellen in rasterdiepdruk, 
maar om een interne controle bij Joh. 
Enschedé en Zonen. 
De modelvellen van PTTordernummer 
7520 werden voor akkoord getekend op 
31 augustus 1994. 

Perforatie 
Voor de blokken is een speciale scheer
perforaattrommel gemaakt. Het aantal tan
den van de zegels is voor alle vier de zij
den gelijk: twintig. De gebruikte perforatie
maat is 13.8. Aan de boven en onderkant 
van het blok loopt de perforatie door, aan 
de zijkanten loopt de tanding drie gaten 
door. De blokken zijn op het drukvel ge
groepeerd in vier horizontale rijen van drie 
blokken. Tussen de blokken zitten onbe
drukte 'zegeltjes' met 7 tanden horizon
taal/20 tanden verticaal, respectievelijk 20 
tanden horizontaal/7 tanden verticaal. 

Papier en gom 
Het papier is fosforescent rasterdiep
drukpapier van Harrison and Sons, 
HS 1630/7%, dat onder ultraviolet licht 
aan de beeldzijde wit oplicht en nalicht 
(fosforesceert) en dat aan de gomzijde 
niet oplicht en dof blijft. 
Het papierdoorzicht is lllp T met glans
diagonalen 60/40. 
De gom is door Joh. Enschedé aange
bracht: D2b. 

DE POSTHOORN 
ALKMAARS RIH^T 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 

The Answer to 
a prayer 

Looking for the one thing that's missing from your ƒ|/| 
collection^ That verv special stamp or cover^ Our Postal Bid JQ 
Catalogue features 2,500 Lots, accumulations and 
specialised choice stamps and covers every month for you to explore in 
the comfort of your own armchair The easiest and most secure way to buy from 
anywhere in the world 

# The world's biggest and best • 20 years careful customer service 
# Honest and entertaining # Total refund guarantees • All goods insured m transit 
9 24 hour Bidline, phone or fax # No buyer premiums # No credit card charges 

Write or Phone Today. 

SANDAPAYRt, \ I 7, Knutstord, I ' k WA16 8XN 
Telephone 44 "^ÓS 6^^3214 Fax 44 %5 6^163' 

::r M's N A O . C OI 

.EOPARDI 

turn 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

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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Pest! De geschiedenis van 
een gevreesde ziel(te 
Eind september werd de wereld opgeschrikt door berich
ten dat in India een pestepidemie was uitgebroken. 
Dr. T.H. Siem beschrijft in het nu volgende artikel de ge
schiedenis van de pest, een ziekte die - zoals hij schrijft -
waarschijnlijk nooit helemaal zal verdwijnen. 

Dezieicte 
Pest wordt veroorzaakt door 
een bacterie, Yersinia pestis, 
genoemd naar de ontdekker: 
de Zwitserse bacterioloog An
dre Yersin (afbeelding 1). De 

1 Andre Yersin, de ontdekker van de 
pestbactene Yersinia pestis 

bacterie circuleert onder klei
ne knaagdieren, met name 
ratten (afbeelding 2). De pest-
bacterie kan op de mens wor
den overgebracht door de rat-
tevlo, Xenopsylla cheopsis. 
Pest manifesteert zich dan 
door zwellingen van de lokale 
lymfeklieren, met name in de 
lies: de zogenaamde builen
pest. De kans op overbren
ging van builenpest van mens 
op mens is te verwaarlozen. 
Risico voor builenpest treedt 
met name op wanneer de 
mens in nauw contact komt 
met ratten. 

Een andere situatie ontstaat 
als de pestbacterie via de 
bloedbaan de longen bereikt. 
Met het hoesten van de 
patiënt kunnen talrijke be
smette druppeltjes in de lucht 
worden verspreid. De be
smettelijkheid van longpest is 
vergelijkbaar met die van ma
zelen en influenza. Longpest 
kan snel om zich heen grijpen 
en heeft een hoge mortaliteit. 

De vroege 
geschiedenis 
De oudste beschrijving van 
een onmiskenbare pestepide
mie vinden we in de Bijbel, in 
het boek Samuel, waarin 
wordt beschreven hoe de Is
raëlieten in hun verlangen 
naar een oven/vinning op de 
Filistijnen de Ark des Ver-
bonds meevoerden naar het 
slagveld. Toen de slag verlo
ren werd, namen de Filistij
nen de Ark in triomf mee naar 
Asdod. De triomf van de Filis
tijnen was echter van korte 
duur, want 'Zwaar drukte de 
hand des Heren op de Asdo-
dieten en Hij verbijsterde hen: 
Hij sloeg hen met builen, zo
wel Asdod als het omliggende 
gebied' (1 Samuel 5: 6). 
Dit moet zich ongeveer 1150 
voor Christus hebben afge-

Mffftï 
AUX 
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a la S. A. 
Etablissement« 

AEROXON 
76, Rue Léopeld, Mallne» 

Vraagt prijs 
aan de N. V. 
Etablissementen 

AEROXON 
76, Leopoldstraat 
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3 Asdod, waar ruim dneduizend jaar 
geleden de vroegst beschreven pest
epidemie plaats vond 

speeld, ruim 3000 jaar gele
den. Waarschijnlijk werd de 
onmiskenbare builenpest 
aangevoerd door ratten op 
één van de schepen, die ook 
nu nog de haven van Asdod 
{afbeelding 3) binnenvaren. 
Pestepidemieën spelen zich 
gelukkig meestal af in een be
perkt gebied. Driemaal in de 
wereldgeschiedenis werd de 
beschaafde wereld echter ge
geseld door pestpandemieën 
waarbij de pest zich ver over 
landsgrenzen heen uitbreidde 
en continenten omspande. 

De eerste 
pestpandemie 
De eerste pestpandemie 
staat bekend als de grote 
plaag van Justinianus. De 
epidemie begon in Egypte in 
540. In de lente van 541 werd 
de pest, waarschijnlijk door 
graanschepen, overgebracht 
naar Byzantium, de hoofdstad 
van het Oostromeinse Rijk. 
Vier maanden lang werd de 
stad door de pest geteisterd. 
Op het hoogtepunt van de 
epidemie vielen er duizenden 
doden per dag. Er waren zo

veel doden dat er geen tijd 
was om ze te begraven. Lij
ken werden op schepen gela
den, die men liet afdrijven in 
zee. 
Gedurende de daaropvolgen
de vijftig jaar werd het Ro
meinse Rijk door golven van 
pestepidemieën overspoeld. 
Rome werd bereikt in het jaar 
590. Volgens de overlevering 
leidde paus Gregorius de 
Grote op het hoogtepunt van 
de epidemie een processie 
naar de Sint Pieter om te bid
den voor verlossing van de 
vreselijke plaag. Toen hij op 
de brug van Hadrianus de ri
vier de Tiber overstak zag hij 
op het mausoleum van Hadri
anus (afbeelding 4) de aarts-

4 Het mausoleum van Hadnanus, ook 
bekend als de Engelenburcht 

engel Michael (afbeelding 5), 
die een bebloed zwaard te
rugschoot in de schede. Op 
dat moment kwam de plaag 
tot staan. Nu nog wordt in 
Rome het mausoleum van 
Hadrianus de Engelenburcht 
(Castello San Angeld) ge
noemd. Er bovenop is een 
herdenkingskapel met het 
standbeeld van de aartsengel 
(afbeelding 6). 

De tweede 
pestpandemie 
De tweede pestpandemie 
staat bekend als de Zwarte 
Dood. In oktober 1347 ver
scheen een vloot van dertien 
Genuese galeien, afkomstig 
van de Zwarte Zee, in de ha
ven van Messina met ver
scheidene zieken aan boord. 
ZIJ kregen geen toestemming 

* 

' J 

'^• •' /^Hi f O 1 

f, 

2 Ratten op de achterzijde van een Belgische giro-envelop (1935) 5 Italiaans portvnjdom-stempel met afbeelding van aartsengel Michael 
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6 Vaticaans postwaardestuk (1982) met een oude kaart van Rome Rechtsonder is 
het Castello S Angelo te zien met bovenop het standbeeld van de aartsengel Mi
chael met het zwaard in de hand 

de legende deed hij op zijn 
pelgrimstocht naar Rome ver
scheidene Italiaanse steden 
aan die getroffen waren door 
de pest. Onvermoeibaar en 
met gevaar voor eigen leven 
verzorgde hij de pestlijders. 
Uiteindelijk werd hij in Piacen-
za zelf ziek en sleepte zich 
buiten de stad om te sterven. 
Op wonderbaarlijke wijze 
bleef hij echter gespaard door 
een engel die hem verzorgde 
en een hond die hem brood 
bracht. Sint Rochus wordt in 
de regel afgebeeld in pel-
grimskleding met de pel
grimsstaf, een engel en een 
hond, soms samen met de 
andere pestheiligen: Sint Se-
bastiaan en de Moeder Gods 

te blijven maar waren lang 
genoeg voor anker geweest 
om de pest aan land te bren
gen. Vanuit Siciliè breidde de 
ziekte zich uit naar Italië en 
vervolgens naar de rest van 
Europa, met rampzalige ge
volgen. In ruim dne jaar tijds 
stierf naar schatting één kwart 
van de 100 miljoen Europea
nen. Sommige steden, zoals 
het trotse Florence, verloren 
de helft van hun inwoners. 
Omdat men merkte dat in de 
steden de meeste slachtof
fers vielen, vluchtten velen 
naar het platteland. Boccac
cio (afbeelding 7) beschreef 

wmmw^^^^ 
EffüBUpFRAK^aSE 

PETRARQH 

Links 9 Petrarca voorspelde dat komende generaties de ernst van de Zwarte 
Dood zouden onderschatten Midden 10 Sint Sebastiaan, beschermheilige tegen 
de pest Rechts 11 Sint Rochus, de meest bekende pestheilige, afgebeeld in pel-
grimskleding en met de pelgnmsstaf wijzend naar een pestbuil in zijn lies, samen 
met Sint Sebastiaan en de Moeder Gods 

(afbeelding 11). 
Sint Rochus groeide uit tot 
een belangrijke heilige en zijn 
verering is wijd verspreid. We 
vinden zijn naam terug in 
plaatsnamen zoals San Ro-
que (afbeelding 12) en St Ro-
chus/St. Rok (afbeelding 13), 
in namen van ziekenhuizen 
zowel in vroeger tijden: Laza
retto San Rocco di Livorno 
(afbeelding 14) als in onze 
tijd: Centre Chirurgical Saint-
Roch (afbeelding 75), en -
niet te vergeten - als merk
naam voor pijnstillende pillen: 
Pilules St Roch (afbeelding 
16). 
De rijke en machtige stad Ve
netië vond dat zij wel enige 
extra bescherming tegen de 
pest kon gebruiken en wist te 
bewerkstelligen dat de over
blijfselen van Sint Rochus in 
1485 van zijn geboortestad 
Montpellier naar Venetië wer
den overgebracht. In de prak
tijk bleek deze bescherming 
toch niet waterdicht. 

Hieronder (van boven naar beneden) 
12 Sint Rochus als plaatsnaam San 
Roque in Spanje, 13 Sint Rochus als 
plaatsnaam St Rochus/SI Rok in Oos-
tenrijk-Hongarije, 14 Sint Rochus als 
naam vooreen quarantaine-ziekenhuis 
een bnef (1836) met het handstempel 
en het zwarte zegel van het Lazzeretto 
San Rocco di Livorno 

gQaETA^fWZI°N«E<BÄNT.E»A'eiCHIEBl 

-- ---------7 Boccaccio, auteur van de Decamero-
ne, dat zich afspeelt tijdens een pest
epidemie 

in Zijn Decamerone gedetail
leerd de symptomen van bui
lenpest. De vertellers in zijn 
verhalenbundel zijn welge
stelde personen die - op de 
vlucht voor een pestepidemie 

• naar het platteland zijn uit
geweken. 

ÄV1GNON 
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8 Avignon met het Pausenpaleis en de 
nvier de Rhone 

In Avignon (afbeelding 8) was 
de sterfte zo groot dat paus 
Clemens VI de Rhone conse
creerde, zodat de lijken daar
in mochten worden gewor
pen, als was het in gewijde 
aarde. 
Men heeft de neiging de ernst 
van de Zwarte Dood te onder

schatten. Petrarca (afbeel
ding 9), die in Avignon woon
de en zijn geliefde Laura in 
april 1348 aan de pest ver
loor, voorspelde al dat ko
mende generaties ongelovig 
zouden reageren, dat zij zich 
de lege huizen, de verlaten 
steden, de overvolle graven 
en de alom heersende, vrese
lijke stilte van de dood niet 
zouden kunnen voorstellen. 
Na ruim drie jaar ebde de 
Zwarte Dood af, maar nog 
eeuwen daarna zou Europa 
door heftige pestepidemieën 
worden opgeschnkt. 

Sint Rochus 
In tijden van rampspoed 
neemt men al gauw zijn toe
vlucht tot bovennatuurlijke 
hulp. Velen zochten in hun 
vertwijfeling hun hoop in be
schermheiligen zoals Sint Se
bastiaan (afbeelding 10). Hij 
was het immers die in de der
de eeuw de pijlen van de Ro
meinen overleefde. Velen ge
loofden namelijk dat de pest 
werd veroorzaakt door de pij
len van Gods wrakende en
gelen. 
Later ontstond de verering 
van de meest bekende pest
heilige. Sint Rochus. Volgens 

r C / : v_ . /. 
^ / / / / 

1'. 
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Geheel boven 15 Sint Rochus als naam voor een modern chirurgisch centrum 
Centre Chirurgical Sa;nf-Roch Boven 16 Sint Rochus als merknaam voor een 
pijnstiller. Pilules S( Roch (reclame op een Belgische Publibel-kaart, 1935) 

Quarantaine 
In de Venetiaanse stad Ragu-
sa werden in 1377 reizigers 
uit besmette gebieden voor 
het eerst verplicht gedurende 
dertig dagen {trentinigiorni) 
afgezonderd te blijven. Later 
werd deze periode verlengd 
tot veertig dagen (quaranti gi
orni). Hiervan is ons moderne 
woord quarantaine afgeleid. 
Rond 1730 introduceerde 
onze landgenoot Gerard van 
Swieten (afbeelding 17), de 
lijfarts van keizerin Maria The
resia, het principe van de cor
don sanitaire, een impone
rend lange keten van quaran
taine-stations op het vaste

land, opgesteld aan de grens 
met het Ottomaanse Rijk en 
de Donau-monarchieén Mol
davië en Walachije. Het 
grootste quarantaine-station 

was Semlin (afbeeiding 18), 
gelegen aan de Donau, vlak 
tegenover het huidige Belgra
do. Dit quarantaine-station 
werd in 1730 geopend en is 
ruim 140 jaar in gebruik ge
weest. Deze maatregelen van 
het Habsburgse Rijk, die een 
barrière vormden tegen het 
continue pestgevaar uit het 
Oosten, hebben er zeker toe 
bijgedragen dat de pest na 
1750 in Europa geen belang
rijke rol meer heeft gespeeld. 
In navolging van Oostenrijk-
Hongarije werd door ver
scheidene andere landen een 
cordon sanitaire ingesteld. 
Rond 1870 - nogal aan de 
late kant - stelde ook het Ot
tomaanse Rijk een cordon sa
nitaire in van ongeveer 100 
quarantaine-stations in ha-
venplaatsen (afbeelding 19). 
Omstreeks 1900 was door in
ternationale samenwerking 
een wereldwijd net van qua
rantainestations in havens 
opgezet (afbeelding 20). 

De pest en de post 
Het voortschrijden van een 
pestepidemie verliep vaak 
langs de normale handels- en 
reizigerswegen. Aangezien 
de wijze waarop dit gebeurde 
onduidelijk was, begonnen de 

van post. Tijdens epidemieën 
werden brieven met een stok 
overhandigd (afbeeiding 21). 
Bovendien begon men brie-

21 Overhandigen van een bnef met de 
stok tijdens een epidemie 

ven te desinfecteren, hetgeen 
meestal plaats vond in de 
quarantainestations waar de 
brieven het land binnen kwa
men. Voor het desinfecteren 
paste men verscheidene me
thoden toe. Eenvoudige me
thoden waren de onderdom
peling in azijn en de toepas
sing van droge hitte (blake
ren). Hiermee werd weliswaar 
de buitenkant van de brief als 
schoon beschouwd, maar 
men twijfelde toch of het bin
nenin wel goed zat (afbeel
ding 22, de tekst Netto di fuo-
ra e sporco di dentro betekent 
'Schoon van buiten, maar bin
nen vuil'). Men vond dit op 

19 Bnef (ca 1890) met het negatieve intaglio handstempel 
van het Ottomaanse quarantaine-station aan de Dardanellen 

20 Bnef uit 1907, die op weg van Sunname naar de Panama 
Kanaalzone het quarantaine-station aan de ingang van het 
Panama-kanaal moest passeren en daar van een handstem
pel werd voorzien 

Hierboven 17 Gerard 
van Swieten, lijfarts van 
keizenn Mana-Theresia, 
die het pnncipe van de 
cordon sanitaire introdu
ceerde Rechts 18 Een 
gedesinfecteerde bnef 
(1735) met het intacte 
zegel van het quarantai
ne-station in Semlin 

gezondheidsautoriteiten de 
voorzorgsmaatregelen tegen 
introductie van pest uit te 
breiden met voorschriften ten 
aanzien van de behandeling 

vele plaatsen niet grondig ge
noeg, waarbij gekozen werd 
voor ontsmetting met carbol-
zuur- of zwaveldampen. Om 
er zeker van te zijn dat de 
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22 Brief (1816) met het handstempel Wefto di fuora e sporco di dentro ('Schoon 
van buiten, maar binnen vuil') ten teken dat de bnef is gedesinfecteerd 
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23 Desinfectie door het Centrale Quarantaine Station in Skulani van het Moldavi
sche vorstendom De brief werd geopend om de dampen beter toegang te geven 
tot de binnenkant Na afloop van het desinfectieproces werd de bnef gesloten met 
het zegel van het quarantainestation en bovendien nog voorzien van een zwart ne
gatief stempel met een Roemeense tekst in cynllisch schrift Pee Pravlenija Sku
linskago Centr Karantma (Directiezegel van het het Centrale Quarantaine Station 
in Skulani) 

Buurtbewoners beschuldig
den hem echter de huizen 
met pestgif te besmeuren. Op 
last van de gemeenteraad 
werd hij gemarteld om achter 
de waarheid te komen. 
Piazza wist twee rondes van 
het arsenaal aan martelingen 
te weerstaan, maar was bij de 
derde ronde gebroken. Hij 
werd tot de marteldood ver
oordeeld, zijn bezittingen wer
den verkocht en zijn huis tot 
op de grond verbrand. Op die 
plek werd een herdenkings
kolom opgericht. Deze ge
beurtenis, een gruwelijk voor
beeld waartoe onwetendheid 
en bijgeloof in tijden van 
rampspoed kunnen leiden, is 
door Alessandro ManzonI {af
beelding 26) beschreven in 
zijn Storia della Colonna Infa
me. Het verhaal is als appen
dix toegevoegd aan de Tos

werd het transport van vracht 
tot een minimum beperkt en 
onder strikte controle gesteld 
(afbeelding 27). 

The Great Plague 
In 1665/66 werd Londen ge
troffen door de ernstigste 
pestepidemie van de zeven
tiende eeuw, die bekend zou 
worden als Ttie Great Plague. 
Londen had indertijd naar 
schatting 460 duizend inwo
ners. In de zomer van 1665 
overleden naar schatting 70 
duizend personen aan de 
pest, 30 duizend in een 
maand. Er waren geen 
doodskisten genoeg om de 
doden te begraven. Daniel 
Defoe {afbeelding 28) zou la
ter in zijn Journal of the Pla
gue Vear schrijven: They 

dampen ook de binnenzijde 
van de brief zouden bereiken, 
werden sneden in de brief 
aangebracht. Een alternatief 
was de brief te openen en 
deze na de behandeling weer 
te sluiten met het zegel van 
het quarantainestation {af
beelding 23). 
Rond 1870 werd duidelijk dat 
het briefverkeer bij het ver
spreiden van infectieziekten 
geen rol speelt, en raakte de 
desinfectie van bneven in on
bruik. 

De pest in Italië 
Vanaf ca 1550 was de pest 
niet meer continu in Italië 
aanwezig. Niettemin werd de 
ziekte enige malen opnieuw 
ingevoerd, hetgeen leidde tot 
ernstige epidemieën. Carlo 
Borromeo {afbeelding 24) 
werd als aartsbisschop van 
Milaan in 1576 geconfron
teerd met een ernstige pest
epidemie. Hij bleef in de ge
troffen stad de epidemie be
strijden, terwijl de gemeente
raad en talrijke andere auto
riteiten de stad waren ont
vlucht. Deze epidemie, die in 
totaal 18 duizend slachtof
fers eiste, staat daarom be
kend als de peste di San 
Carlo. 
In 16301631 werd Milaan op
nieuw getroffen door een ver
nietigende pestepidemie {af
beelding 25). Het dodental 

Links 24 Carlo 
Borromeo, aarts
bisschop van Mi
laan, die tijdens 
de pestepidemie 
van 1576 in de 
stad bleef om lei
ding te geven 
aan de bestrij
ding van de pest 
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25 Een bnef uit Milaan (1630) tijdens de pesfe di 
Manzoniana Duidelijk zijn de schroeiplekken te zien 
op de plek waar de brief met de tang werd aangevat 
om deze ter desinfectie boven het vuur te houden 

26 Alessandro Man
zoni, die zijn meester
werk I promessi sposi 
deels liet afspelen tegen 
de achtergrond van de 
grote pestepidemie van 
1630 in Milaan 

wordt geschat op 86 duizend, 
ongeveer 60 procent van de 
bevolking. Een ramp van een 
dergelijke omvang wekt bijna 
onvermijdelijk irrationele reac
ties op. Men zocht en vond 
een zondebok. Guglieimo 
Piazza, een ambtenaar van 
de gezondheidsdienst, maak
te tijdens de epidemie inspec
tierondes langs de getroffen 
huizen in de stad. Als punctu
eel ambtenaar maakte hij 
aantekeningen in zijn boekje, 
waarbij hij zijn met inkt bevuil
de handen aan de muur van 
de huizen afveegde zoals hij 
dat altijd gewoon was ge
weest. 

caanse versie van zijn mees
ten/verk / promessi sposi, dat 
zich deels tegen de achter
grond van de pestepidemie 
van 1630 afspeelt. Om die re
den noemt men de betreffen
de pestepidemie in Italië de 
peste Manzoniana. 
Een andere zwaar getroffen 
stad was Venetië. Het hoog
tepunt van de epidemie werd 
bereikt in november 1630. Al
leen al in die maand laten de 
bevolkingsregisters een do
dental van 16 duizend zien. 
De epidemie eiste uiteindelijk 
46 duizend slachtoffers op 
een totale bevolking van 143 
duizend. Tijdens de epidemie 

]' 

'■ 

i* 

"

R.PROIINAPosUäANi 

'[ 

; 

Links 28 Da
niel Defoe, 
auteur van 
Journey of 
the Plague 
Year 

died in heaps and were bu
ried in heaps'. Toen de epide
mie in februari 1666 wegeb
de, waren er bijna 100 dui
zend slachtoffers gevallen. 
In augustus 1665 werd de 
pest via een doos kleren 
overgebracht naar het kleine 
dorp Eyam in de Midlands 
{afbeelding 29). Normaal zou

29 Gelegenheidsstempel ter herden
king dat dne eeuwen geleden het dorp 
Eyam zich opofferde om de versprei
ding van een pestepidemie te voorko
men 

Nos Prouiforcs Salucis Vcnetwrum . 
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27a/b Invoervergunning, tevens vrachtbrief, in maart 1630 afgegeven door de Gezondheidsdienst in Venetië Op de achterzij
de werd door de tussenstations ondenweg bij de controle elke keer de datum en een handstempel van kurk aangebracht, zodat 
de hele vrachtroute kon worden afgelezen Een voorbeeld van waterdichte ambtenarij in de zeventiende eeuwi 
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den velen het dorp zijn ont
vlucht. De predikant William 
Mompesson riep de inwoners 
echter bij elkaar en wees hen 
erop dat de epidemie zich op 
die manier verder zou ver
spreiden. Daardoor zouden 
nog veel meer slachtoffers 
vallen. Op zijn voorspraak be
sloten de inwoners uiteindelijk 
te blijven en de epidemie over 
zich heen te laten gaan. 
Tachtig procent van de bevol
king overleed, waaronder de 
vrouw van de predikant, maar 
de epidemie verspreidde zich 
niet. Tijdens de epidemie 
hield de predikant elke zon
dag een dienst in de open 
lucht. Op dezelfde plek wordt 
op de laatste zondag in au
gustus nog steeds een dienst 
gehouden ter nagedachtenis 
van deze moedige daad van 
zelfopoffering, ruim drie eeu
wen geleden. 

De laatste grote 
pestepidemie in 
Europa 
In de achttiende eeuw functio
neerde in alle Europese ha
vens het systeem van quaran
taine. Het laks toepassen van 
dit systeem leidde tot één van 
de laatste grote pestepidemie
ën van Europa: de Peste de 
Marseille. Het schip 'De Grote 
St. Antoine' onder kapitein 
Chataud vertrok uit PortSaid, 
terwijl in Syrië een pestepide
mie woedde. Ondenweg over
leden de scheepschirurgijn, 
zes bemanningsleden en een 
passagier aan de pest. Met 
een nieuwe scheepschirurgijn 
aan boord bereikte het schip 
op 25 mei 1720 de eindbe
stemming: Marseille. De kapi
tein meldde dat zeven perso
nen aan boord onder verdach
te omstandigheden waren 
overleden. Zijn schip had vol
gens de geldende voorschrif
ten bij het ver verwijderde He 
de Jarre de volle quarantaine
tijd moeten doorbrengen. In 
plaats daarvan mocht hij voor 
een korte quarantaineperiode 
voor de kust blijven. In deze 
periode begon de bemanning 
goederen naar het vaste land 
te smokkelen. Pas toen de 
pest oversloeg naar de stad 
kwamen de autoriteiten in be
weging. Men stak het schip in 
brand en liet het volledig uit
branden. De onschuldige kapi
tein werd voor vele jaren naar 
de gevangenis gestuurd. Het 
was echter te laat. In Marseille 
was inmiddels een heftige 
pestepidemie uitgebroken. Ve
len vluchtten in paniek de stad 
uit en verspreidden de ziekte 
langs de kust (afbeelding 30), 
naar de Provence en de Lan

■té 

31 Partciulier postwaardestuk (1937) 
waaruit de jodenhaat blijkt, die voor een 
deel haar wortels heeft in de donkere 
tijden van de Zwarte Dood 

30 Een bnef (1722), ten tijde van de peste de Marseille verzonden van Monaco 
naar Marseille Zoals al de bneven uit deze tijd wordt in de inhoud uitgebreid inge
gaan op het contagion Er zijn weinig bneven uit deze tijd bewaard gebleven omdat 
deze, ondanks de zware desinfectie door onderdompeling in azijn, toch als gevaar
lijk werden beschouwd 

guedoc. De epidemie duurde 
drie jaar. Het dodental wordt 
geschat op 80 duizend. 

De vele facetten 
van de pest 
De pest heeft een grote in
vloed gehad op de sociale en 
culturele geschiedenis van 
Europa. Vele historici zijn van 
mening dat de jodenhaat in 
latere eeuwen (afbeelding 31) 
zijn wortels heeft in de donke
re tijden van de Zwarte Dood: 
een periode waarin sluime
rende gevoelens in een sfeer 
van massale volksangst ge
makkelijk konden omslaan in 
volkshaat jegens weerloze 
personen en minderheids
groepen. 
In een geheel andere sfeer 
ligt de legende van de rat
tenvanger van Hameien (af
beelding 32), die waar
schijnlijk beschouwd moet 
worden als een aangepast 
verhaal van een pestepide
mie. Het verhaal mag als 
bekend worden veronder
steld. Minder bekend is dat 
Hameien in 1348 door de 
pest werd geteisterd, en mo
gelijk opnieuw in 1361. Het 
werkelijke verhaal van de 
rattenvanger van Hameien 
is waarschijnlijk dat de stad 
inderdaad op een gegeven 
moment getroffen werd door 
een rattenplaag. De stad liet 
daarom een rattenvanger 
komen: in de Middeleeuwen 
een bekende schilderachti
ge figuur. Kort daarop be
gonnen de ratten te sterven. 
Er ontstond ruzie over de af
rekening en de rattenvanger 
verliet wraakzwerend de 
stad. Intussen waren de kin
deren druk bezig geweest 
de kadavers van de ratten 
op te ruimen en in de rivier 
de Weser te werpen. Bloot
gesteld aan ratten liepen de 
kinderen een infectie op en 

32 De rattenvanger van Hameien het 
aangepaste verhaal van een pestepide
mie 
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stierven massaal aan de 
pest. 
Een pestepidemie bezien als 
een macabere dans van de 
dood vinden wij terug in mu
ziekstukken als Totentanz 
van Liszt en Danse macabre 
(afbeelding 33) van Saint
Saens. 
Toen het Beierse dorp Ober
ammergau in 1633 door een 
pestepidemie werd getroffen 
(afbeelding 34) zochten de 
inwoners een uitweg in het 
afleggen van een gelofte. Als 
uitvloeisel van deze gelofte 

33 Danse macabre een muzikale visie 
op de Zwarte Dood 
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35 Nog steeds worden elke tien jaar de 
Passiespelen in Oberammergau uitge
voerd als uitvloeisel van een gelofte 
van de bevolking wanneer zij voor de 
pest zou worden gespaard 

werd in 1634 voor het eerst 
een Passiespel uitgevoerd 
en tot op de dag van van
daag wordt dit elke tien jaar 
herhaald (afbeelding 35). 

De derde 
pestpandemie 
De moderne geschiedenis van 
de pest begint met het uitbre
ken van de derde pestpande
mie, die doorgaat tot de dag 
van vandaag. De oorsprong 
van deze pandemie lag in Chi
na, van waaruit de pest in 1894 
oversloeg naar Hongkong. De 
Zwitser André Yersin, opgeleid 
in het Institut Pasteur'm Parijs, 
was op dat moment werkzaam 
in Frans IndoChina (afbeel
ding 36). Op de benchten van 
de grote pestepidemie reisde 
hij op verzoek van de Franse 
autonteiten naar Hongkong. 
Een maand na zijn aankomst 
ontdekte Yersin de venwekker 
van de pest, die hij naar zijn 
leermeester Pasteur Pasteurel
la pestis noemde, maar later 
zou worden omgedoopt tot 
Yersinia pestis. 

Links 34 De pest in 
Oberammergau op 
een noodbankbiljet 
dat in 1921 in Obe
rammergau werd uit
gegeven Het jaartal 
1634 hennnert aan 
het jaar waann voor 
het eerst de Passie
spelen in de stad 
werden uitgevoerd 
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36 Andre Yersin reisde in 1894 van 
Frans IndoChina naar Hongkong en 
ontdekte daar de verwekker van de 
pest 

De pest in India 
Vanuit Hongkong werd de 
pest per schip in 1896 over
gebracht naar Bombay. Van 
daaruit verspreidde de ziek
te zich geleidelijk naar an
dere delen van westelijk en 
noordelijk India, in 1907 
waren er al twee miljoen 
doden geregistreerd. Op 
het hoogtepunt van de epi
demie in 19041905 vielen 
er 1.3 miljoen slachtoffers 
in één jaar. De epidemie in 
India duurde voort tot in de 
jaren twintig. 
De derde pestpandemie heeft 
India onevenredig hard ge
troffen. Van de 13.2 miljoen 
doden die wereldwijd in de 
penode 1894 tot 1938 zijn ge
registreerd, vielen er 12.5 mil
joen in India. Toch is deze 
grote epidemie niet te verge
lijken met de Zwarte Dood in 
Europa. Er waren relatief wei
nig gevallen van longpest en 
grote delen van India bleven 
door de pest onberoerd. 
De Bntse autoriteiten namen 
strenge maatregelen. In 
Bombay werden zieken en 
verdachte gevallen gecon
centreerd in afgezonderde 
kampen die ingericht waren 
als pestziekenhuizen {af
beelding 37). Daarnaast 
werd een uitgebreid sys
teem opgezet voor het op
sporen van verdachte geval
len onder reizigers (afbeel
ding 38). 
De pestpandemie zou zich 
verder naar het Westen uit
breiden: over land naar 
Perzié {afbeelding 39) en 
per schip naar Alexandrié in 
Egypte {afbeelding 40). 

Over de Stille 
Oceaan 
In november 1899 brachten 
twee schepen de pest uit 
Hongkong naar Honolulu op 
net eiland Oahu in Hawaii. 
Dp 12 december 1899 werd 

37 Prentbriefkaart met een foto van een pestziekenfiuis tijdens de pestepidemie 
van Bombay (18941897) 

maal gesteld bij een Chine
se man. De autoriteiten na
men geen halve maatrege
len. De hele Chinese wijk 
werd onder quarantaine ge
plaatst, verdachte huizen 

werden afgebrand en de 
post gedesinfecteerd {af
beelding 41). De pest zou 
nog tien jaar op het eiland 
blijven hangen en uiteinde
lijk 187 doden veroorzaken. 

Schepen brachten de pest 
ook verder naar San Fran
cisco. Er was een kleine 
epidemie m Chinatown in 
1901, die weinig aandacht 
kreeg. Op 18 april 1906 
werd San Francisco echter 
getroffen door een aardbe
ving, die een groot deel van 
de stad vernielde en felle 
branden veroorzaakte {af
beelding 42). Een jaar later 
was de stad nog steeds één 
groot vluchtelingenkamp 
met voorraadschuren waar 
open zakken graan zo maar 
op de grond lagen; een ide
ale omgeving voor ratten. 
Dit leidde tot een pestepi
demie van 205 gevallen 
met 88 doden: mondiaal 
gezien geen grote epidemie 
maar de grootste in de ge
schiedenis van de Verenig
de Staten. 

India Service Post Card. 
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39 Een bnef van Perzie (1899) die op weg naar de Verenig
de Staten in Odessa werd gedesinfecteerd vanwege de tieer
sende pestepidemie Violet handstempel OBEZZARAJENO 
(gezuiverd) 

40 Een briefkaart uit Alexandne (juli 1899), die in Malta werd 
gedesinfecteerd en voorzien van het fiandstempel Disinfec
ted Lazaretto Malta in blauw In de zomer van 1899 heerste 
een pestepidemie die bekend staat als La Peste d'Alexandne 
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41 Sneven uit Honolulu, verzonden in de penode december 
1899apnl 1900 tonen twee afgeknipte hoeken Dergelijke 
brieven werden wegens de heersende pestepidemie gedu
rende dne uur aan zwaveldampen blootgesteld De hoeken 
werden afgeknipt om de penetratie van de dampen te bevor
deren 

42 Op 18 apnl 1906 werd San Francisco getroffen door een 
krachtige aardbeving die een groot deel van de stad  waar
onder het postkantoor  vernietigde Bneven uit deze penode 
konden ongefrankeerd worden verzonden (no stamps) De 
aardbeving zou een jaar later leiden tot de ernstigste pestepi
demie in de geschiedenis van de Verenigde Staten 
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Pestbestrijding en 
-behandeling 
De ontdekking van de ver
wekker en de wijze waarop 
deze op de mens wordt over
gebracht, maakte het moge
lijk in onze eeuw systema
tisch te gaan werken aan de 
bestrijding van de pest. Rond 
1900 kwam het grootste ge
vaar van ratten in graansilo's 
op het land (afbeelding 43) en 
in laadruimten van schepen. 
Het systeem van quarantaine 
is voor schepen daarom lang 
gehandhaafd [afbeelding 44). 
Tegen het einde van de vori
ge eeuw kwam de sanitaire 
beweging op gang waarin 
werd gestreefd naar verbete
ring van het algemeen hygië
nisch niveau. Met speciale 
tentoonstellingen werd het 
publiek over hygiëne geïnfor
meerd {afbeelding 45). In huis 
dienden ratten en ander on
gedierte te worden bestreden 
{afbeelding 46), want 'Rein
heid is Gezondheid' {afbeel
ding 47) 
Wellicht als gevolg van deze 
bestrijding verplaatste het 
probleem van de pest zich 
naar het platteland. In 1937 
organiseerde de Volkenbond 
een conferentie, speciaal ge
wijd aan de hygiëne op het 
platteland {afbeelding 48). Dit 
geeft ook aan dat men de be
strijding van pest steeds meer 
ging zien als een internatio
naal probleem. 
Inventarisatie van de Wereld
gezondheidsorganisatie heeft 
duidelijk gemaakt dat pest he
den ten dage nog steeds cir
culeert onder kleine knaag
dieren: de zogenaamde syl-
vatische pest. Verspreid over 
de wereld zijn diverse haar
den bekend. Eén van die 
haarden is het Zuidwesten 
van de Verenigde Staten 
waar de pestbacterie o.a. cir-

%mA To Quaraotïn« 
44 Quarantaine van schepen werd nog in 1947 toegepast Een bnef uit Newfound
land verzonden naar een pasagier van de Queen Elizabeth in de haven van New 
York Op de achterzijde twee handstempels, aangebracht door de postkamer van 
de rederij {Cunard White Star Line), waaronder Senf To Quarantine 

culeert onder squirrels (Ame
rikaanse eekhoorns): Sper-
mophilus variegatus (afbeel
ding 49). 
Sinds de Tweede Wereldoor
log heeft door de ontdekking 

een vaccin. Tijdens de pest
epidemie in Bombay ontwik
kelde Waldemar Haffkine (af
beelding 51) een vaccin van 
dode pestbactenen. Daarmee 
spoot hij eerst zichzelf in, en 

ven/olgens eenieder die lang 
genoeg stilstond. Het vaccin 
had vervelende bijwerkingen, 
maar de mortaliteit van pest 
daalde hierdoor met 20 tot 30 
procent. 
In Nederlands-Indië ontwik
kelde onze landgenoot Otten 
een pestvaccin, gebaseerd 
op een levende verzwakte 
stam. Dit vaccin had minder 
bijwerkingen en bracht het 
aantal gevallen van pest tot 
op eentiende terug. 
Met het ingaan van het anti-
bioticum-tijdperk (afbeelding 
52) is behandeling van pest 
niet alleen mogelijk, maar ook 
zeer doeltreffend geworden. 

Opnieuw India 
In september 1994 werd de 
wereld opgeschrikt door de 
melding van gevallen van een 
pestepidemie in India. Na 
tientallen jaren lang geslui
merd te hebben sloeg de pest 
opnieuw en onverwacht toe: 
het is een patroon dat uit de 

, _ zyij. triiNNEijvNa .̂o.E^9^^Nv^JC; 0. 
jNTfRN.HYQ!£NCAUiiTCLLUNGz.5R,EiDE.NlSJJ. 

ffATS.SoUfl/S 
PUNAISES. M/TES 

Puces Poux ^ou^•mls Cafapds, Mouches, 
MoüsLiques , Lrmaces Taupes, efcc 

Mmi gratuit .TOBTIS- 21 H „ A R,„„ ,» ,„ p^iWn ^ 

45 Duits particulier postwaardestuk, in 1911 uitgegeven 
ter gelegenheid van de Hygiene tentoonstelling in Dres
den 

46 Frans postzegelboekje uit de jaren twintig met op de kaft 
reclame voor een bestrijdingsmiddel tegen ratten en ander 
ongedierte 

van het DDT (afbeelding 50) 
bij actuele pestepidemieën de 
bestrijding van ratten voor 
een belangrijk deel plaats ge
maakt voor de bestrijding van 
de rattevlo. 
Een benadenng van de ande
re kant is het ontwikkelen van 

PROPHETE VAUT SÄNTE 
ifi m ^ 
REINHEID !? GfZONDHEID 

47 Een aansporing voor het grote publiek 'Reinheid is Gezondheid' 

nO'lTOBAfl KAPTO'lhA 
n O l U T O B A I C A P T K A 
nAlUTOBAfl hAPTKA 

* » 11 S - li U I' s 
P O S T A K A R T U 

C A R T E P u b T A L E 

PER LUCHTPOST 
PAR AVION 

THE LEAGUE OF NATIONS 
RURAL HYGIENE CONFERENCE 

A A N T E E K E N E N BANDOENG - 3 1 3 AUGIJST 1 ?37 - NÏTHESLANDS INDIES 

THE SALVATION ARMY - CHILD WELFARE POSTAGE STAMPS 

43 Ratten houden zich qraaq op in graansilo's in havens Russisch postwaarde
stuk (1932) 

48 Aangetekende bnef (1937) met speciaal stempel ter gelegenheid van de confe
rentie die door de Volkenbond werd georganiseerd, gewijd aan de hygiene van het 
platteland 
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49 Aangetekende brief (1931) met een Fancy Cancellation van Squirrel, Idaho 

Koude 
oorlog 
In onze tijd heeft men tijdens 
de koude oorlog bewust inge
speeld op de angst voor pest
epidemieën door bacteriologi
sche oorlogvoering in de pro-
paganda-oorlog te betrekken. 
Het IS echter zeer de vraag of 
een eventueel bactenologisch 
oorlogswapen voor een mili
taire operatie ook maar enigs
zins effectief is. 

Af . 
B 

50 DDT IS een stof met een krachtige 
insecten-dodende werking 

xrnssT I N D I A 

(S)-5,NTIBIC r 

Bicivo fi'̂ ur 

A, 

lo 38 CTJ 

r 

E SPAN A 
eil 

52 Voor de behandeling van pest zijn thans verscheidene antibiotica beschikbaar 

51 Waldemar Haffkine ontwikkelde een 
pestvaccin van dode pestbacterien 

ruim 3000-jange geschiede
nis van deze ziekte zo be
kend IS geworden. Oude her-
innenngen en angsten keren 
terug. Op het moment dat dit 
artikel wordt geschreven, is 
de epidemie ruim een week 
oud Wanneer dit artikel wordt 
gelezen, zal duidelijk gewor
den zijn of de epidemie door 
efficiënte maatregelen onder 
controle is gekomen, of dat 
de epidemie zich heeft uitge
breid en zoals in het verleden 
aanleiding heeft gegeven tot 
paniek en nutteloze maatre
gelen. 
In elk geval hennnert deze 
epidemie ons eraan dat pest 
nog steeds aanwezig is en 
waarschijnlijk nooit geheel zal 
verdwijnen 

Dr. T.H. Siem 
arts-microbioloog 

Al het getoonde materiaal stamt 
uit de collectie van de auteur Hier
onder zijn twee stukken {afbeel
dingen 34 en 37) die met geschikt 
zijn om te worden opgenomen in 
thematische inzendingen m de 
concurrentieklasse 

Geraadpleegde bronnen: 
De Bijbel Nederlandsch Bijbelge
nootschap, Amsterdam, 1962 
F F Cartwright Disease and Histo
ry New Amencan Library, New 
York, 1974 

Roberts Gottfned The Black 
Death, Natural and Human Disas
ter in Medieval Europe, Macmillan 
Publishing Co , inc , New York, 
1983 
C T Gregg Plague' The shocking 
story of a dread disease in Ameri
ca today Charles Scnbner's Sons, 
New York, 1978 
J Hadfield, Ed The Shell Guide 
to England, Book Club Associates, 
London, 1975 
K F Kiple, Ed The Cambridge 
World History of Human Disease, 
Cambndge University Press, 1993 
C Melchers Das grosze Buch der 
Heiligen Sudwest Verlag, Mün
chen, 1978 
K F Meijer Disinfected Mail The 
Gossip Printery Inc , Holton, 1962 
The Pest Anatomized tentoonstel
lingscatalogus, Wellcome Institute 
for the History of Medicine, Lon
don 1985 
Venezia e la Peste, tentoonstel
lingscatalogus Marsilio Editori, 
Venezia, 1979 
H Zinsser Rats, Lice and History 
Herdruk Macmillan Publishers 
Ltd, London, 1985 

Noot: 
BIJ de samenstelling van dit artikel 
maakte de auteur gedeeltelijk ge
bruik van een eerder verschenen 
publikatie. De zwarte dood, die als 
artikel in de catalogus van Hertog-
post 85 werd opgenomen Red. 

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 incl kleine landen 
3 FINLAND met boekieszeqels zeer nieuw 
4 ZWEDEN met boekieszeqels en HW's 
5 NOORWEGEN veel HW's 
6 DENEMARKEN veel nieuw 
7 PAR OER zeldzaam mooi 
8 IJSLAND schitterend, enorme cat waarde 
9 IJSLAND PTT 1994 verzegeld 

10 ENGELAND zonder kerst, met HWs 
11 IERLAND zeer mooie sorterinq 
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 NEDERLAND met toeslag 
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 USA kort geknipt en dus zeer veel zegels 
26 JAPAN werkeliik fantastisch assortiment 

100 GR 
f -,-
f -,-
f 12,-
i 14,-
f 16,-
f 14,-
ƒ 120,-
f 60,-
f — 
f 10,-
f 15,-
/ 20,-
f 17,-
f 30 -
f 50,-
f 14,-
f 10,-
f 10,-
f 15,-
f 35,-
f 90,-
f 18,-
f 10-
ƒ 20,-
/ 12 -
1 3 0 , -

250 GR 
f 40,-
f 50,-
ƒ 28 -
f 30,-
f 38,-
ƒ 30 -
f -,-
f140,-
f 2 9 5 -
f 22,-
f 35,-
f 45,-
/ 40,-
f 75,-
f120,-
f 32,-
f 23,-
f 24,-
f 35 -
f 80,-
f -,-
f 4 4 -
f 22,-
f 45,-
f 28 -
ƒ 70,-

1KG 
f 1 4 0 -
f190,-
f lOO-
f 1 1 0 -
f150,-
f l I O -
f — 
f550,-
f -,-
f 85-
f140,-
f170,-
f 150,-
f290,-
f -,-
f125,-
f 90,-
f 90,-
f 140,-
f 3 1 0 -
f -,-
f -,-
f 80 -
f175,-
fiio,-
ƒ275,-

MISSIEWAAR (groot- en kleinformaat) 
Ml FINLAND met veel grootformaat 
M2 ZWEDEN zeer gevarieerd 
M3 DENEMARKEN met hoger Kr -waarden 
M4 NOORWEGEN nieuw en met leel HW s 
M5 ENGELAND met buitenland e,n HW's 
M6 IERLAND prachtig assortiment 
M7 DUITSLAND rechtstreeks van de missie 
M8 BELGIË nieuw in het assortiment 
M9 USA onuitgezocht op coilnummers 
MIO AUSTRALIË zeer nieuw, veel .grootformaat 
M i l CANADA prachtige variatie 
Ml 2 TSJECHIEiïSJECHO-SLOWAKUE voomi gelegenh 

500 GR 
ƒ30-
ƒ35,-
f30,-
f35,-
f15,-
f30,-
f25,-
f35 -
f15,-
f30,-
f30 -
ƒ30,-

1KG 
ƒ60,-
ƒ65,-
f60 -
f65,-
f30,-
f60,-
f45,-
f65,-
f 30 -
f60,-
f60,-
ƒ60,-

5 KG 
ƒ275,-
ƒ310,-
f275,-
f310,-
f140,-
f295,-
f215,-
f310,-
f 1 4 0 -
f275,-
f275,-
ƒ275,-

NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. 
Levering uitsluitend onder rembours of vooruitbetaling op 
gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. 
Prijzen incl. porto, excl. rembours - wijzigingen voorbe
houden. Bij aankoop van minimaal 3 soorten 5% korting 
bij aankoop boven ƒ 100,- en 10% boven ƒ 400,- . 
Geen bestelling onder ƒ 50,- . 

Tel. 080-777730 Fax 080-730735 Postbus 330,6500 AH NUMEGEN 

Postzegelhandel J. V A N H A A K L E M 
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LINDNER 
Wlj rullen Uw oude 
postzegelalbums in 

ffl 'äaktk 

verzamelaars. 
Laat Uw verzameling postzegels 

Neem ons 
aanbad eens 
goed onder 
de loupe... 

opnieuw tot leven komen. 
/ *̂  

Alles voor de verzamelaar 

Veiling nr. 38 
wordt gehouden op 

10 DECEMBER 1994 
te ALKMAAR 

Kijkdagen in Amsterdam - Den Haag 
Casthcum en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag. 

Herculesstraat 29 
1076 RZ Amsterdam 

Tel. 020-6712914 

I S R A E L 
STUNTVERKOOP 
portfris fulltab. 

STUNTVERKOOP 
Neder land en Overzee 
b i jna al les vanaf 
33y3% ca ta loguswaarde 

Jaargangen compleet met blokken zonder luchtpost 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

ƒ 50,— 
ƒ 12,50 
ƒ 15 , -
ƒ 2,25 
ƒ 130,— 
ƒ 5 , -
ƒ 8,50 
ƒ 75,— 
ƒ 22,50 
ƒ 27,50 
ƒ 40,— 
ƒ 35,— 
ƒ 31,50 
ƒ 26,— 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

ƒ 10,-
ƒ 7,E 
ƒ 17,£ 
ƒ 27,E 
ƒ 40,-
ƒ 30,-
ƒ 26,£ 
ƒ 6,E 
ƒ 9,-
ƒ 14-
ƒ 18,-
ƒ 24,-
ƒ 15,-
ƒ 22,-

LP 1953/56 - ƒ 195,— 
LP 1960/61 - ƒ 45 , — 
LP 1963 - ƒ 12,— 
LP 1968 - ƒ 5,— 
Prijzen vrijblijvend 
Al het andere en losse 
senespnjs op aanvrage 
Onbekende adressen bij 
vooruitbetaling ook 
F D C prijs op aan
vrage 

1981 - ƒ 
1982 - ƒ 
1983 - ƒ 
1984 - ƒ 
1985 - ƒ 
1986 - ƒ 
1987 - ƒ 
1988 - ƒ 
1989 - ƒ 
1990 - ƒ 
1991 - ƒ 
1992 - ƒ 
1993 - ƒ 

24,50 
40,— 
60,— 
47,50 
70,— 
75,— 
67,50 
60,— 
90,— 
70,— 
70,— 
75,— 
55 — 

INSTEEKBOEKEN 23x30 5, dubbele schutbladen, linnenversterkt, 64 pag , dubbel-
scharnierend, 4 kleuren Boven ƒ 200,— portovnj 
wit, 16 pag 
wit, 32 pag 
wit, 64 pag 

17,-
11,— 
22,50 

zwart, 16 pag 
zwart 32 pag 
zwart 64 pag 

8,50 
14,— 
32,— 

met fabrieksgarantie 

Postzegelhandel Tolhuizen lid N.V.P H 
Folkingestr.35, 9711 JT Groningen, Tel 050-131577, Giro 837103 

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 

Koop veilig, vertrouwd 
en tegen scherpe prijzen 
bij Nederlands 
grootste speciaalbedrijf 

• Grote sortering geteste en 
goedgekeurde DATA SAFES 

• Speciale kasten voor het veilig 
opbergen van postzegel- en 
muntenalbums. 

• Enorme voorraden privé 
brandkasten. 

• Brandvrije archtefdeuren. 
• Vloer-en muurkluizen. 
• Groteen kleine kantoor-

brandkasten. 
Altijd ± 500stuks voorradig. 
OOK OCCASIONS. 

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

Onze grote showroom is dagelijks geopend van 
09.00-16.00 uur en op zaterdag van 09.00-12.00 uur. 

Vervoer- en servicedienst door het gehele land. 

BRANDKASTENFABRIEK 
N A v.tl. HOVEN en ZONEN B.V. 

Bedri j fs terrein Ziedewi j no. 1. hoek Gebroken Meeldijk 
Barendrecht - tel . 01806-12988 (4 l i jnen) Telefax 01806-20158 
Voor België: DROWA, Grote Baan 196, 2770 Nieuwkerke. Tel. 03775 - 4096 



Philatelie november 1994 / 831 
i_-«Êi¥mmei'-. 

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 

Bezoek onze stand tIJdeMs de 
fSFATOST: standmwmer 151 

i 

HOE 
KRIJGEN 

WEU 
OVER DE 
STREEP?i 

MUNT- EN POSTZEGELHANDEL 

D E RUITER 
Vraag onze gratis 

Nieuwe 
prijslijst aan! 

(incl. gratis serie postzegels, 1 per adres) 

inkoop 
verkoop 

taxaties 

Industrieweg 13 3286 BW 
Postbus 7080 3286 ZH 
KLAASWAAL 
Tel 01864 1366 
Fax 01864 - 1890 

Kantoor aan huis / bezoek 
alleen na telefonische afspraak 
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Speciale Catalogus NVPH: 
mag het een kolommetje meer zijn? 
In de loop van september jl. verscheen de 54ste editie van 
de Speciale Catalogus van de NVPH. Voor veel verzame
laars is de verschijning van de 'Speciale' een soort 'ijkmo
ment', waarnaar met enige spanning wordt uitgekeken. 
Onze medewerker R.C. Bakhuizen van den Brink be
spreekt hieronder, in hoeverre de hooggespannen ver
wachtingen worden ingelost. 

De eerste indruk van de nieu
we catalogus is dat op enkele 
plaatsen de zaken grondig 
zijn omgegooid. Voor het 
overige bleef de catalogus 
ongewijzigd. De verhoging 
van de verkoopprijs van de 
catalogus is in ieder geval 
één van die veranderingen: 
het boekwerkje ging van 21 
naar 24 gulden (1993: 576 
pagina's; 1994:612). 

Technische gegevens 
Wat de in de catalogus ver
melde perforatiematen be
treft, zijn bestaande kleine 
foutjes verbeterd. Er zijn uiter
aard ook weer nieuwe fouten 
bijgekomen. 
Storend is dat al gedurende 

enkele jaren de Nederlandse 
kinderzegels onvoldoende 
worden uitgewerkt. Bij de Ne
derlandse kinderzegels van 
1989, 1990,1991,1992 en 
1993 behoort een uitsplitsing 
van tandingen zoals bij de 
Kinderzegels van 1986 wordt 
gehanteerd: met A- en B-
nummers. De Y-kam zegels 
zijn afkomstig van loketvellen, 
de G-kam zegels uit de blok
jes van 1989,1990 en 1991 
en de zegels met tanding 
13y2:14 uit de blokjes van 
1992 en 1993; dit geldt voor 
alle waarden. 
De catalogus maakt zich er
van af door de afwijkende 
perforatiemaat bij de blokjes 
te vermelden. De vorig jaar 

genoemde (type)fouten zijn 
nu verbeterd. De aanduiding 
voor de Y-kam is op een aan
tal plaatsen onjuist (13:12% in 
plaats van 13y4:12y4); dit 
komt onder meer voor bij de 
emissies Nobelprijzen en PTT 
(1993) en Luchtvaart en Zo
mer (1994). De zegels uit de 
zojuist verschenen Fepapost-
blokjes wijken qua tanding af 
van de velzegels; een juiste, 
overzichtelijke opstelling mo
gen we volgend jaar venwach-
ten. Iets anders dat eigenlijk 
bij deze zegels best had kun
nen worden geregeld (en dat 
geldt ook voor de Filacept-ze-
gels van 1988) is dat - nu de 
uitgifte van het blokje ruim 
van te voren bekend was -
ook een aansluitend catalo
gusnummer had kunnen wor
den gereserveerd! Bij de 
langlopende emissies wordt 
een aantal nummers vrijge
houden voor aanvullingen; 
sommige daarvan zijn nooit 
gebruikt omdat de emissie 

niet 'doorliep'. 

Postzegelboekjes 
Een hele vooruitgang is de 
gewijzigde opstelling van de 
postzegelboekjes en de com
binaties daaruit. Na elk boek
je worden nu alle mogelijke 
combinaties opgesomd en 
van een doorlopende num
mering voorzien. Als in een 
boekje een combinatie zit die 
ook bij een eerder boekje 
voorkwam dan wordt de com
binatie herhaald maar met het 
al eerder toegekende num
mer. 
De noteringen voor de afzon
derlijke waarden uit bijvoor
beeld een zomerzegelboekje 
geven op het eerste gezicht 
een vreemd beeld. Bij twee 
als het om het aantal getande 
zijden gaat verschillende ze
gels staat de tweezijdig onge
tande versie tweemaal zo 
hoog genoteerd als de driezij-
dig ongetande; dit ondanks 
het feit dat beide versies even 

NVPH-catalogus stapje voor stapje vooruit . 
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vaak in de boekjes voorko
men. De 'logica' hierachter is 
dat de tweezijdig ongetande 
zegel in comtDinatie met een 
andere nominale waarde 
voorkomt en daardoor minder 
vaak 'vrijgezel' zal zijn dan 
zijn rechterbuurman! 
Bij de opstelling van complete 
boekjes wordt bij de boekjes 
1 en 2 geen onderscheid ge
maakt tussen handmatig en 
machinaal vervaardigde 
exemplaren en bij boekje 4 
maakt de NVPHcatalogus 
geen verschil tussen een ze
gelinhoud met een brede, 
respectievelijk een smalle 
marge. Daarentegen wordt bij 
boekje 3 wel het bestaan van 
een versie zonder en een ver
sie met tekst gemeld. Een af
stemming op De Rooy's Kata
logus Postzegel en Auto
maatboekjes Nederland die 
de diverse verschillen wèl 
meldt  zou niets hebben ge
kost. Jammer van deze ge
miste kans! 

Verkochte aantallen 
Zoals gebruikelijk heeft PTT 
Zegelwaarden en Filatelie 
ook dit jaar weer verkoopcij
fers van bijzondere uitgiften 
(in dit geval die van 1992) vrij
gegeven. Waar in de vorige 
editie nog oplagen werden 
vermeld zijn nu de verkochte 
aantallen te zien  behalve bij 
de zegels met toeslag! Wie 
de oplagen in de vorige editie 
van de zegels uit 1992 verge
lijkt met de verkochte aantal
len zal merken dat grofweg 
zo'n vijftien procent onver
kocht blijft. En dat tenwijl de 
verzamelaar al enkele dagen 
na de verschijning aan het lo
ket 'nee, uitverkocht' te horen 
krijgt! Een enkele zegel doet 
het kennelijk erg goed: de 
emissie 'Eenwording Europa' 
had een oplage van 17 mil
joen, waarvan er 16.998.300 
verkocht blijken te zijn! 
Slechts 1.700 exemplaren of
wel 17 vellen van 100 zegels 
waren niet meer te slijten. In
teressant is ook het aantal 

verkochte rolzegels van de 
zegel van 80 cent 'Expo Se
villa': slechts 375.000. Dat is 
dus een aanrader voor de ru
briek De koers van Coertsl 
Het OiympischeSpelenblok 
werd slecht verkocht: maar 
liefst dertig procent van de 
vier miljoen blokken bleek on
verkoopbaar. 

Buitenbeentjes 
De automaatstroken, die in 
de vorige Speciale Catalogus 
nog een vrij prominente 
plaats hadden achter de com
binaties uit postzegelboekjes, 
zijn in deze uitgave terug te 
vinden achter de Telegram
zegels (pag. 266). 
De bijlage van Fred Reed 
over haifrondstempels is ge
prolongeerd. Nieuw zijn de 
noteringen voor halfrond en 
rondfrancostempels van Ne
derlandslndië op de emissies 
1864, 1868 en 1870, een bij
drage van drs. Edwin Voer
man (pagina 313 tot en met 
316). 

Registers 
Het werk aan de registers ach
terin is weer opgepakt na het 
overlijden van de oorspronke
lijke samensteller dr. H.G. Her
mans. Een nieuw onderdeel is 
het register van fotografen. 
Helaas worden alleen diè fo
tografen vermeld die in de cat
alogus bij de emissiegegevens 
genoemd worden. Er zijn 
echter méér fotografen bij de 
totstandkoming van Neder
landse zegels betrokken ge
weest. Als daar onderzoek 
naar zou zijn gedaan, zou Vin
cent Mentzel de eer hebben 
gekregen die hem toekomt bij 
de emissies Beatrix en Beatrix
inversie. Nu staat er slechts 
één zegel op zijn naam en dat 
is echt te weinig. 
Overigens is bij de vermel
ding van de Beatrixinversie
zegels in de catalogus de vol
gende informatie toegevoegd: 
Publicatie van de zegelaf
beelding (inversie) niet toege
staan i.v.m. beeldrecht. Dit is 

niet juist; publikatie is toege
staan, maar je moet er wel 
voor betalen... 

Standaarduitdrukkingen 
In het kader van de nieuwe 
ISO 9413 norm voor filatelisti
sche publikaties is de termi
nologie in de nieuwe NVPH
catalogus op sommige plaat
sen al aangepast. De geves
tigde term 'eofilatelie' heeft 
het veld moeten ruimen voor 
het monstrum Voorposthisto
riefilatelie. De kinderzegel
blokken heten nu velletjes en 
bevatten een blok van x ze
gels van y cent etc. 

Noteringen 
In het septembernummer van 
'Philatelie' heeft collega Ger
ne Coerts de prijzen in de 
nieuwe Speciale Catalogus al 
kritisch bekeken. Ik beperk 
me tot enkele eigen observa
ties. 
De kreet voor postfrisse ze
gels van vóór 1940 gelden, 
ook waar niet al vermeld, ho
gere prijzen is op de bladzij
den van na 1940 bijna overal 
weggehaald. De vrij gekomen 
ruimte is nog niet benut; hier 
en daar werd de oude tekst 
vervangen door een nieuwe 
(pagina 175) of bleef de tekst 
onveranderd (pagina's 493 en 
545) op plaatsen waar het 
niet meer relevant is. 
Als een aparte prijsnotering 
voor postfrisse zegels (met 
originele gom?) zinnig is, 
waarom wordt die dan niet 
voor alle vooroorlogse fran
keerseries verstrekt? 
In deze uitgave van de catalo
gus zijn de emissies Lebeau 
en Veth naar drie kolommen 
uitgebreid. Waarom werd dit 
niet ook gedaan bij nummer 
R32, de 71/2 cent Veth met 
driegaats vierzijdige roltan
ding? 
Bij Nederlandse zegels van 
na 1940 moeten prijsverande
ringen met een loep worden 
gezocht. De aanpassingen bij 
de Wilhelminaserie in het 
type Hartz zijn door Coerts al 

vermeld. Wie de overige be
kijkt vraagt zich af wat nu ei
genlijk de bedoeling ervan is. 
De Europazegel van 12 cent 
uit 1962 zakt van f 0.75 naar 
f 0.25  altijd al gedacht dat 
het kilowaar was. De Thor
beckezegel uit 1972 gaat van 
drie kwartjes naar een gulden. 
Heeft het aantreden van een 
paars kabinet misschien de 
vraag naar liberalen vergroot? 
Enkele maanden geleden 
meldde de rubriek De koers 
van Coerts dat een groot aan
tal bijzondere uitgiften uit de 
jaren 19471959 voor veel la
gere prijzen (25 tot 33 procent 
van de catalogusprijs) werden 
aangeboden. Zie daarvoor 
'Philatelie' van februari 1994, 
pagina 112, en ook de adver
tentie op pagina 85. Als dat 
zo is, dan hadden we hiervan 
toch op z'n minst iets in de 
prijzen mogen terugvinden? 
Volgens de chaostheorie 
veroorzaakt een fladderende 
vlinder in China een orkaan in 
het Caribisch gebied  voor 
Nederland en Overzee gaat 
dat kennelijk niet op... 
Aan de prijzen van zegels 
van Nederlands NieuwGui
nea is zowaar iets veranderd. 
Enkele zegels die f 0.30 of 
f 0.35 'deden' zijn opgetrok
ken naar f 0.50! BijdeUN
TEAzegels worden de nomi
nale waarden van de zegels 
nu weer vermeld. 

Tot besluit 
De ingrijpendste verandering 
die de vierenvijftigste editie 
van de Speciale Catalogus 
van de NVPH te bieden heeft 
is de nieuwe opstelling van de 
combinaties uit postzegel
boekjes. In een eerdere editie 
werd de opstelling van zegels 
met roltanding al verbeterd. 
Verder is het verheugend dat 
weer aan de registers wordt 
gewerkt. Zo gaan we stap 
voor stap vooruit. Kortom, we 
mogen met gespannen ver
wachtingen uitkijken naar de 
volgende editie van de catalo
gus! 

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 

Postzegelhandel een telefoontje. 
Lodewijk Bel ons even vrijblijvend. 

Tel. 0346550618 Wij bezoeken door heel Nederland 
b.Q.q. 0652861008 , , . ̂  > ,.,■■ . x 

Postbus 294 (̂ f̂  daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
3600 AG Maarssen bezoek aan huis. 

MANCOLIJSTENSERVICE 
ZwitserlandLiechtensteinOostenrijk

FrankrijkDuitslandUNOEuropaMotieven 
* Luxe kwaliteit vanaf 40% Yvert/Michel. ' * 

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

verkrijgbaar tegen toezending van fI. 2,in zegels. ^r 
Aankoop tegen topprijzen. 

HANS P. WALSER 
Postfach 754/NP 

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

Lid: APHV; ZPVW; IFSDA; APS 
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Postzegelveiiing Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr P.J. Troelstraweg 89 
8916 ON Leeuwarden 

Onze 61 e veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 26 november a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deunwaarder J. Venema. 
In onze 61e veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
62e veiling worden ingeleverd. 
Wij zoeken nog goede collecties en voorraadpartijen voor 
onze veilingen in 1995. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 24 nov. van 13.00-21.00 
vrijdag 25 nov. van 13.00-22.00 
zaterdag 26 nov. van 08.00-12.00 

Onze volgende veiling zal worden gehouden medio februari 
1995 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 058-122096 

fax. 058-129180 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 

De Apeldoomse 
Postzegelliandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdheden. 

Korenstraat 104 — 7311 LP Apeldoorn 
Tel . (055) 21 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.00-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 

WEST-EUROPA 
POSTFRIS 

GRATIS PRIJSLIJSTEN 
TEVENS AANBIEDINGEN VAN LANDEN-

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

EN VER. EUROPA. 

POSTZEGELHANDKL ALEXANDER CV. 
\ REDEM. DE \ RIESSTRAA F 96 - ;3()6? ZL ROriERDAM 

TEL. 010 - 4203044 - FAX 010 - 4567104 

Lev r- ^ °°''- S A F P W T P'^3'! 

'f^oe Dan/J ^PPSf'saf Oni;. '̂ ^(errDerfc-

Grote Pro« c; 

Stofkap Nr. 9887 n f l ' ^ ° 
u , ^r. 9891 PI ^^'^0 

| ;JFE Neder/and - - A a s ; ; « - -
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Stadspost: het Stiefkind 
van de f ilateiie (slot) 
In het september- en oktobernummer van 'Philatelie' be
handelde de auteur van de nu volgende bijdrage, de heer 
E. Horn uit Sellingen, achtereenvolgens de gevolgen van 
de poststakingen Engeland en Nederland. Hij vergat niet, 
daarbij te wijzen op de voetangels en klemmen die de se
rieuze verzamelaar van stadspost te wachten staan. In het 
derde en laatste deel van zijn artikelenreeks neemt de heer 
Horn de relatie tussen PTT en stadspost in de periode na 
1983 onder de loep. 

Inleiding 
De 'gedwongen' samenwer
king tussen de staats- en de 
stadspost kan niet erg hecht 
en actief worden genoemd. 
De clientèle verwacht van de 
stadspostdiensten onder an
dere dat de buiten het gebied 
van de stadspost vallende 
zendingen van 'staats'zegels 
worden voorzien en verzon
den. 
Uiteraard komt er ook stads-
post in het PTT-circuit terecht 
(en omgekeerd). De PTT 
houdt dergelijke post meestal 
vast, waarbij zendingen kun
nen verdwijnen. Ook worden 
de afzenders van stadspost 
soms benaderd, want de con
currentie prikt kennelijk toch 
wel een beetje. 
Maar er slipt (gelukkig) ook 
wel eens wat door, en dan is 
er sprake van een (zij het on
gewilde) samenwerking tus
sen PTT en stadspost. Daar
mee komen we dan bij een 
interessant filatelistlsch ver
schijnsel. 
De PTT-medewerkers mogen 
geen enkele stempeling of 
iets dergelijks op de stads
postzegels aanbrengen, uit
gezonderd de bekende port-
kaart. Dat er desondanks 
toch wel eens van deze regel 
wordt afgeweken is duidelijk. 
De volgende situaties kunnen 
zich onder meer voordoen: 

PTT-verwerking van stads-
post zonder opmerking op 
de stukken (zie de afbeel
dingen 1 tot en met 6); 
PTT-verwerking van stads-
post met opmerking op de 
stukken zonder porto {af
beelding 7); 
PTT-ven«erking van stads-
post met opmerking op de 
stukken met porto (afbeel
ding 8 toten met 14); 
Stadspost-naheff ingen, 
geen strafport zijnde (af
beeldingen 15 en 16. 

Portheffing en 
dergelijke 
Als we het over portheffing en 
de overige behandeling van 
stadspoststukken hebben kan 
een groot aantal varianten 
voorkomen: 

1. Gebruik van stadspostze
gels als toeslag ten behoeve 
van een puzzle op een post-
waardestuk of brief die van 
een PTT-zegel is voorzien 
(afbeelding 1). 
De Streekpost Uithuizen had 
een eigen reclameblad met 
daarin een puzzel, waarvan 
de toeslag voor een 'goed 
doel' was bestemd. In dit ge
val is van 'onrechtmatig ge
bruik' of 'schade' geen spra
ke: beide zegels zitten voor 
het juiste doel op een post
stuk. 

2. Gebruik van stadspostze
gels in strijd met de wettelijke 
voorschriften, ten nadele van 
de PTT. 
Iedereen mag zegels drukken 
en/of uitgeven, respectievelijk 
verkopen, maar: er mag geen 
verwarring ontstaan met van 
staatswege uitgegeven ze
gels: het woord 'Nederland' 
mag er niet op voorkomen en 
het gebruik van de afbeelding 
van het staatshoofd is aan de 
concessiehouder (in dit geval 
PTT) voorbehouden. 

De heer Schalekamp (Stads-
post Leeuwarden, 1970) 
overtrad deze regels bewust 
(afbeelding 2} met onder an
dere de zegel Nederland Blij 
in plaats van Vrijen zijn Thor-
beckezegel, die een parafra
se bevat op Thorbecke's uit
spraak Er is meer dan voor
heen in de wereld te doen, 
namelijk Er is meer dan voor
heen aan de PTT te voldoen. 

3. Poststukken met stads
postzegels vervoerd door de 
PTT. 

In dit geval voldoen de ge
plakte stadszegels aan de 
wettelijke voorschriften, ze 
zijn handmatig of machinaal 
door de PTT gestempeld en 
verwerkt (afbeelding 3) en 
zonder portoverhoging be
zorgd, een en ander uiteraard 
wel in strijd met de geldende 
bed rijf svoorsch riften. 

4. Poststukken met zowel 
PTT- als stadspostzegels, 
vervoerd door de PTT (ge
deeltelijk ten nadele van PTT). 
In deze categorie gaat het om 
post die van PTT- en stads
postzegels zijn voorzien die 
samen het juiste tarief vor
men, die vervolgens door de 
PTT (tegen de voorschriften 
in) worden gestempeld en (al
weer tegen de voorschriften 
in) zonder portheffing worden 
bezorgd (afbeelding 4). 

5. Poststukken voorzien van 
zegels met het voor beide 
vervoerssystemen juiste tarief 
en door de PTT bezorgd. 
Poststukken die buiten de be-
stelregio van een stadspost
dienst moeten worden be
zorgd kunnen door die stads-
post worden voorzien van 
PTT-zegels, waarna de des
betreffende stukken in het 
normale PTT-circuit terecht
komen. Stadsposten brengen 
deze dienstverlening soms bij 
de verzender in rekening (zie 
afbeelding 5); gebeurt dat niet 
dan is de 'schade' voor de be
trokken stadspostdienst. 

6. Post op het traject-heen 
door een Stadspost vervoerd 
en op het traject-terug door 
PTT. 

In dit geval gaat het om post 
(al dan niet van een zegel 
voorzien) die wordt aangele
verd bij een Stadspost en die 
door die Stadspost ook wordt 
bezorgd. Als de geadresseer
de de zending via de PTT re
tourneert volgt in strijd met de 
voorschriften een stempeling 
door PTT. In dit voorbeeld 
werd geen porto geheven (re
tourzending, afbeelding 6). 

7. Stadspost via PTT ver
voerd met PTT-aantekenin-
gen, zonder portoheffing. 
We hebben het hier over post 
die door de verzender van 
stadspostzegels wordt voor
zien en die in plaats van per 
stadspost per PTT wordt ver
zonden. De PTT kan derge
lijke stukken (in strijd met de 
voorschriften) tóch verwer
ken, de post van aantekenin
gen voorzien (ook in strijd met 
de voorschriften) en geen 
porto innen (alweer in strijd 
met de voorschriften). Zie af
beelding 7. 

8. Stadspost met PTT-stem-
peling en PTT-aantekenin-
gen; 'T'-aanduiding zonder 
port-naheffingskaart. 
Hier gaat het om stadspost 
die, nadat de PTT er aan te 
pas is gekomen, zonder port-
naheffingskaart terug gaat 
naar de desbetreffende stads
postdienst, waar men het port 
voldoet (afbeelding 8). 

9. Stadspost met een porto
aanduiding in geld die met 
PTT-aantekeningen retour af
zender gaat, zonder port-na
heffingskaart. 

BRIEFKAART 

9 9 So et 0,il^^^ 41 2 e i 

1 PTT-bnefkaart met een stadspostzegel Delfzijl als toeslag voor de oplossing van 
een puzzel voor streekpost Uithuizen 
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/fcjótxPt. Üxju. l.^. / . ézTTx^Cc. 

2. Brief 1973 met stadspostzegel van 15 cent 'Nederland Blij'; door de PTT ge
stempeld zonder dat de 'vreemde eend' werd opgemerkt 
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4. Details van poststukken met zowel PTT als stadspostzegels, vervoerd door de 
PTT (gedeeltelijk ten nadele van PTT): Sittard, Groningen en Den Boscti 

3. Details van poststukken met stadspostzegels die werden vervoerd door de PTT 
in de periode 19721992; Leeuwarden, Den Helder, Venio, Haarlem, Sittard, Arn
hem, Eindhoven en Groningen 

5. Details van poststukken, voorzien van zegels met het voor beide vervoerssyste
men juiste tarief (door PTT bezorgd); Haarlem, Den Helder en Utrecht 

Vi 
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UTRECHT 

Kolom' ojJzovudOT 
6. Details van poststukken die op de 
heenweg door een Stadspost werden 
vervoerd en op het trajectterug door 
PTT; LelystadZwolle; Utrecht; Den 
HelderHaarlem en HaarlemHaarlem 
PTT en Stadspostverwerking 
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7 Details van met stadspostzegels gefrankeerde poststukken die door PTT w/erden 
vervoerd (voorzien van PTTaantekeningen, maar zonder portotieffing). Hoogeveen 
(handstempeling) en Den Bosch (machinale stempeling) 

het PTTcircuit gebracht (af
beelding 10). Een opmerking 
bij het afgebeelde stuk: ook 
deze laatste bezorging in Sit
tard was reglementair gezien 
weer onjuist, want behalve 
het Straf port had ook het nor
male briefport nog moeten 
worden voldaan (Sittard). Op 
het poststuk van Eindhoven is 
een en ander juist uitgevoerd; 
daar is de brief terecht be
zorgd. 

11. Stadspostverzending met 
PTTaantekening en porthef
fing via een portnaheffings
kaart (afbeelding 11). 

Van enige uniforme behande
ling is dus geen sprake; ofwel 

er zijn geen exacte voorschrif
ten ofwel men kent ze niet, in 
welk geval men de voorschrif
ten niet uitvoert. 

Ook in de jaren zeventig kwa
men deze praktijken uiteraard 
voor. De heer A.W.W. Hattink 
van Stadspost Apeldoorn 1 
had als enige in Nederland 
exacte afspraken gemaakt, 
hetgeen resulteerde in een 
acht jaar geldende regeling 
met het postkantoor in Apel
doorn over de afhandeling 
van met port belaste stukken 
(afbeeldingen 12 en 13). Wie 
hierover meer wil lezen kan 
terecht bij publikatie van de 
heer Hattink over de Stads
post Apeldoorn in de periode 

Dit zijn poststukken die van 
een PTTstempeling zijn 
voorzien en verder een T 
aanduiding vertonen, als
mede een portbedrag. Ze 
gaan (tegen de voorschrif
ten in) zonder portnahef
fingskaart retour afzender, 
die het bedrag moet vol
doen (afbeelding 9). 

10. Zoals 9, echter met na
heffing in PTTzegels (door 
afzender te plakken) en op
nieuw in het PTTcircuit ge
bracht. 
Het gaat om poststukken, 
voorzien van stadspostze
gels die in het PTTcircuit 
worden gebracht, waar ze 
van PTTaantekeningen en 
een te betalen portobedrag 
worden voorzien. De stuk
ken gaan retour afzender, 
worden door de afzender 
alsnog gefrankeerd met 
PTTzegels en opnieuw in 

uO. ( ^ ^ 
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8 Stadspostzegels met PTTstempeling en PTTaantekeningen: (portheffing van stadsposteigenaar): Nijmegen, Zwolle, Den 
Helder en Bergen op Zoom (Belgisch T'stempel) 

9 Stadspoststukken met een porto
aanduiding in geld, met PTTaanteke
ningen retour afzender gezonden (zon
der portnaheffingskaart) Haarlem, 
HeldenMaasbree en Almelo 

19691983 (zie 'Literatuur'). 
Een beperkt aantal stukken 
met de in de bewuste publika
tie getoonde PostaliasXem
peis is bewaard gebleven. 
Uit de klassieke stadspostpe
riode is één stadspoststuk 
van de Rotterdamsche Be
stelcentrale bekend met een 
portzegel (NVPHnummer 69, 
datum 19041937, afbeel
ding 14). 
De omgekeerde situatie 
stadspoststukken met een te
kort schietende stadspost
frankering en aangevuld met 
PTTfrankering  komt uiter
aard ook voor, alleen wordt 
door de stadspost geen straf
port geheven. Een voorbeeld 
is afbeelding 15: dit stuk, dat 
werd voorzien van een zegel 
van de stadspost Vlaardin
genSchiedam van 40 cent 
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(1983), werd met een PTT
zegel van vijf cent op het juis
te tarief gebracht. 
Het gebruik van portzegels tij
dens de Engelse poststaking 
van november 1970 door 
Stadspost Amsterdam (zie af
levering 1, 'Philatelie' van 
september jl., pagina 651, af
beelding 19/20) mag niet wor
den venward met het In reke
ning brengen van strafport. 
De Stadspost Vlaardingen
Schiedam gebruikte als enige 
dienst portnaheffingskaarten 
die werden toegepast als er 
sprake was van onderfranke
ring {afbeelding 16). Ook hier 
was er van strafport geen 
sprake. 
Zo blijkt: ook een onderbelicht 
onderdeel van de Nederland
se postgeschiedenis heeft 
(vele) Interessante aspecten; 
belangrijk voor onderzoek en 
registratie. 

Naschrift 
In 'Philatelie' van april 1987 
(pagina 265) schreven de he
ren Cley en Van Roosmalen 
onder andere het volgende: 

De moderne Nederlandse 
stadspost hoort wel degelijk 
thuis in het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie. 
Een historisch artikel over 
moderne stadspost zou het 
begin moeten zijn van een 
eventuele verandering van 
het beleid van het maand
blad. 

Het zal na dit drieluik over 
Nederlandse stadspost wel 
duidelijk zijn dat ik deze stel
ling onderschrijf. Ik hoop dan 
ook dat met deze bijdrage 
een aanzet is gegeven zoals 
door de heren Cleij en Van 
Roosmalen is bedoeld. 
De beide heren schreven ver
der onder andere: 

Het signaleren van verderfe
lijk maakwerk is misschien 
hard nodig om de filatelist te 
begeleiden bij het beoordelen 
van wat verzamelwaardig is. 

Op deze stelling wil ik wat ge
nuanceerder reageren. De 
opvatting van de heren Cleij 
en Van Roosmalen is volgens 
mij in zoverre onjuist, dat ook 
de in dit verband eerder ge
memoreerde 'nep'stadspost
zegels voor iemand best ver
zamelwaardig kunnen zijn, 
net als het geval is met kerst
zegels, sluitzegels, spoorze
gels en belastingzegels. 
Voor de door Cleij en Van 
Roosmalen gewenste 'sig
naalfunctie' is de in aflevering 
twee genoemde vereniging 
(de Studiegroep Particuliere 
Postbezorging) in ieder geval 
niet geschikt, en niet alleen 
vanwege de geschetste ne
gatieve activiteiten. Een an
dere indicatie hiervoor is het 
feit dat in de SPPcatalogus 
veel door stadspostdiensten 
uitgegeven en gebruikte ze
gels n/ef voorkomen, en veel 
nietgebruikte zegels daaren
tegen weer wel. Dit lijkt op 

uitsluitend bestemd voor Inzending 
KINDERBIJSUGUJST 

V.R-K.W*1S84 

Voor adrssssn zie ommezIjdB 

r^luutnd btsK.id .oor in?uiJing 

lanvraagformuhcr Kinderbijslag 
ô  r adressen ^IL omr^L7i)dc 

€̂;̂ '̂ 

retourjlïSfb. 
fetour l'ex- -c.teu' 

Pr ~> 
^ ^ c 

een gebrek aan kennis van 
zaken te wijzen of  erger nog 
 op het bewust verstrekken 
van onjuiste informatie. Dit is 
niet alleen heel venwarrend, 
maar het is ook niet erg be
vorderlijk voor het toch al zo 
kwetsbare 'imago' van de 
stadspost. 
Als u toch wat licht in de duis
ternis verlangt kunt u bij de 
auteur van dit artikel een 
overzicht opvragen van zoge
naamde nepstadspostze
gels .̂ En als u geïnteresseerd 
bent in het 'werken' van de 
Nederlandse stadspostdien
sten, en ook wilt meewerken 
aan het onderzoeken, regis
treren en uitwisselen van ge
gevens  met als uiteindelijk 
doel de publikatie van deze 
gegevens  schrijf dan ook 
een kaartje aan ondergete
kende. 
Tot slot wil ik nog mijn dank 
uitspreken aan de heren 
A.W.W. Hattink, Joh. Lage
man en A.S. Eerland, die aan 

de totstandkoming van deze 
artikelenserie hebben meege
werkt. 
E. Hom Sr., Sellingen 

Noot: 
'■ Schrijf een brief aan E Horn Sr., 
Burgemeester Buiskoolweg 4, 
9551 TZ Sellingen en sluit f 1 .
aan frankeergeldige postzegels 
bij U ontvangt dan het bedoelde 
overzicht 

Literatuur/bronvermelding: 
Stadspost Apeldoorn 19691983 
en een onhuiiiende blik in de post
operationele periode door A.W.W 
Hattink, ISBN 9073229014 
Nederlandse Stadspostdiensten 
18651967door E. Horn Sr , ISBN 
9080169218 
Catalogus Stadspostzegels Ne
derland 18961990 door E Hom 
Stadspost  wel of met in het 
Maandblad'^, ingezonden brief van 
J F Cleij en J.A.G M van Roos
malen in 'Philatelie' van apnl 1987, 
pagina 265 
Catalogus Stadspostzegels Ne
derland, uitgave Studiegroep Par
ticuliere Postbezorging 

^_^ t utrecht 
Sweelinckstr 6 
Telefoon 030  32 12 12 \j.u 

bgg Oaä5517 3 3 ' 

Ouders van , , / / / 

11 Stadspostverzending met PTTaantekening en portheffing met behulp van een 
portnaheffingskaart Port en strafportnahetfing via kaart van afzender Assen en 
Utrecht 

10 Voorbeelden van stadspoststukken met een naheffing in PTTzegels (door de 
afzender te plakken) en daarna opnieuw in het PTTcircuit gebracht port en straf
portnaheffing door verzender en nafrankenng Sittard en Eindhoven 

.. , ♦ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l £ S 3 6 % ^  < ó ^ 

■Z'27128^ 

L. KNOOK 
Art» 

— v̂ô  

.+ h 
P,uLclooi\vs 

12 Stadspost Apeldoorn PTTretour van 2 december 1971 met een stempel Terug 
ätzenderen een Pos(a//astempel ('Te betalen 40 cent port') 
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fsTKANtQOR AW MIO 
POSTBUS 9 9 1 0 0 ^ ^ 
73(ftJT«<' AP8POORN 

„ . ^  ^ ^ ^ ^ ^■^^^/l^J^i 

13 Door de PTT Apeldoorn en de Stadspost Apeldoorn venwerkt poststuk met als 
intioud een porto verrekeningskaart 

NEL BENSCHOP 

Uit EEN BOOM IN DE WIND 
© La Reviere & Voorhoeve Zwolle 

IVOCl.^ 

15 Voorbeeld van een stadspoststuk met onderfrankenng (Vlaardingen Schiiedam 
40 cent) aangevuld met een PTT zegel (5 cent type Crouwel) 

Q Oe door i 
■ce laaj gefrankeerd. 

□ Het aantal door u aangeboden poststul« 
te laag om te faktureren. 

Q Bedrag: =5#tfSv"' - '^ t̂ <C 

WIJ verzoel en u d.m-v, het plakl-en van 5tadspo::l-
zegels op deze kaart, het verschuldigde bedrag 
aan ons te voldoen-
U kunt de 1 aart inleveren bij een onzer filialen, 
alwaar de zegels te verkrijgen zijn. 

16 Porto naheffingskaart van de Stadspost VlaardingenSchiedam de geadres 
seerde (het Kerkelijk Bureau van de Gereformeerde Kerk in Vlaardingen) bleek zes 
stukken van een bepaalde zending ondergefrankeerd te hebben aangeboden (vijf
maal f O 35 te w/einig en eenmaal f O 70) de kaart w/erd door het Kerkelijk Bureau 
voorzien van f 2 45 aan stadspostzegels 

DRUKWERK 

Den Heer 
Mevrouw 
Mejuf f r . 

14 Poststuk uit de klassieke stadspostperiode lokale brief van 19 apnl 1937 van de Rotterdamsche Bestel Centrale met een 
portzegel van 3 cent (NVPH nummer 69) 

Inf oimatie nog 
steeds welkom 
De auteur van het zquist afge
sloten dneluik over stadspost, 
de heer E Hom, is lezers bijzon
der erkentelijk als zij naar aanlei
ding van zijn artikelen zouden 
willen reageren, op en/of aan
merkingen en uiteraard ook 
kntiek zijn daarom van harte 
welkom 

Het ligt in de bedoeling te zijner 
tijd  waarschijnlijk in het voor
jaar van 1995  een reactie te 
geven op de op deze wijze ver
zamelde opmerkingen. 

Stuurt u dus gerust een bnef of 
bnefkaart aan 
E Hom, Burgemeester Buis
koolweg 4, 9551 TZ Sellingen 

Voor uw moeite alvast hartelijk 
danki 

Redactie Philatelie 
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Wij lazen 
vooru 
Lage waarden als 
hoogvliegers 
De keuze van een onderwerp 
of het motief voor gewone 
frankeerzegels wordt door 
vele factoren bepaald. Terwijl 
de hogere waarden meestal 
een min of meer geslaagd 
portret van het staatshoofd 
vertonen, zijn in Nederland de 
lagere waarden meestal de 
stiefkinderen van de post. 
Slechts één keer, In 1962, 
heeft men getracht met de 
drie landschapszegeltjes van 
4, 6 en 10 cent deze traditie 
te doorbreken: grafisch mooi 
ontworpen cijferzegels wer
den iets fantasievoller. 
Nee, dan onze Belgische bu
ren. Die pakken dat beter 
aan. De reeks zegels met af
beeldingen van inheemse vo
gels is in acht jaar tijds (de 
eerste zegels verschenen op 
30 september 1985) een 
doorslaand succes gewor
den. Niet alleen bij themati
sche verzamelaars - die te
genwoordig wat betreft nieu
we vogelzegels niet te klagen 
hebben - maar ook bij de tra
ditionele verzamelaars. De 
snelle opeenvolging van nieu
we tarieven, verschillen in 
gom, drukdata, papier en an
dere gegevens op velranden, 
maken dat van een emissie 

een aardig uitgebreide collec
tie kan worden opgebouwd. 
Het Franse blad Timbrosco-
pie heeft ze in de recente edi
ties van juli/augustus en sep
tember allemaal nog eens in 
beeld gebracht. Tot nu toe 
zijn er niet alleen 27 verschil
lende Belgische vogelzegels 
uitgegeven, maar er zijn ook 
zegels met voorafstempeling 
en enkele briefkaarten ver
schenen. 

Portvrijdom voor 
militairen 
Ofschoon de Franse legers al 
in de tweede helft van de ze
ventiende eeuw over een 
veldpostdienst beschikten, 
heeft het tot 1870 geduurd 
voordat er niet alleen voor de 
dienstpost maar ook voor de 
soldaten en zeelieden van de 
Franse strijdmacht portvrij
dom kwam. Van 1901 af leid
de dat tot een aantal opdruk
ken met de letters F.M. {Fran
chise Militaire) op frankeerze
gels en later ook tot speciale 
postzegels. Bovendien ver
scheen een zeer groot aantal 
speciale briefkaarten met 
portvrijdom voor militairen. 
Het Franse blad Echo de la 
Timbrologle van september 
bevat een uitvoerige studie 
van Gérard Fabrège over de 

Zegels met de opdruk of aanduiding 'F.M ' (Franchise Militaire) 

regels en voorschriften betref
fende deze portvrijdom, waar
bij ook het luchtpostrecht, dat 
veelal wel betaald moest wor
den, aan de orde komt. Aan
sluitend is een artikel van 
Lars Lindblad opgenomen 
over de veldpostdienst die de 
Zweedse blauwhelmen in 
Bosnië bedient. 

[ RfPUBLIQUE 
1 (.*(ii.i[iimf'3m>e 

1 si f ^ 

1"i^J ^^ 
1 !, 1 nrnvfc 
1 n ik 
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. FRANi^AISE 

kM 
in Frankrijk verscheen een heel groot 
aantal speciale briefkaarten met port
vrijdom voor militairen, dit zijn er twee 

Notities 

Belgische vogeltjes-sene met alleen postzegels, maar ook voorafstempelingen, 
postwaardestukken, velrandbijzonderheden en - uiteraard - interessante, eigentijd
se poststukken 

De Nederlandse Academie 
voor Filatelie brengt in het re
cent verschenen nummer 16 
van haar Notities het eerste 
deel van een studie over de 
particuliere lokaalpost in Zwe
den. Behalve de organisatie 
van de particuliere stadspost, 
haar zegels komen ook post
en waardestukken aan de 
orde in dit fraai geïllustreerde 
artikel van de hand van de 
heer J.L. Jvangean. De Ne
derlandse vervalsingen-ex-
pert H.W. van der Vlist heeft 
zijn speurtocht naar de be
ruchte Maier-vervalsingen 
voortgezet en kwam tot de 
conclusie dat deze vervaardi
ger van valse stempels daar
voor bneven uit het archief 
van de firma Ryck, Prediger & 
Co te Batavia heeft gebruikt. 

Tenslotte bevat dit nummer 
van de Notities een artikel 
van H.A. van Vught over de 
post in Zuid-Limburg en in het 
bijzonder Sittard in de periode 
1814-16, de tijd tussen de val 
van Napoleon en het moment 
dat de Nederlandse Konink
lijke Posterijen de zaken vast 
in handen kreeg. In Sittard, 
dat oorspronkelijk deel uit
maakte van het (Duitse) vor
stendom Gulik (nu Jtjiich) bij 
Aken, was in deze penode 
zowel de Thurn en Taxische 
post als de Franse post actief. 

Vals, en toch 
aantrekkelijk 
De Philatelie Exporter van 
september meldt dat de ver
valsingen van de zegel van 
24 p. in het type-Machin (ten 
nadele van de post) zó popu
lair zijn bij de verzamelaars 
dat er nu vervalsingen van de 
vervalsingen op de markt ge
signaleerd zijn. Een interes
sant klusje voor de keur
meesters! 

Lezen geeft plezier 
in het tweede nummer van 
het blad van Ruimtevaart Fi
latelie Nederland besteedt 
de voorzitter aandacht aan de 
eerste raketlancering in Ne
derland, in december 1934. 
Zowel van deze, als van twee 
volgende lanceringen van 
(proef)raketten konden af
beeldingen worden opgeno
men. 

Over dienstbrieven met ze
gel- en legeskosten bezwaard 
bevat De Postzak (Po. & Po.) 
van mei een bijdrage. De kos
ten waar het over gaat zijn 
door PTT afzonderlijk geïnd, 
boven het met portzegels ver
antwoorde tarief voor de (met 
gefrankeerde) brief. Een cu
rieus verschijnsel. 
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De klachten over het beleid 
van PTT vinden nog steeds 
hun weg naar de verenigings
bladen. Het betreft dan vooral 
de 'rel' over de zegels ter ge
legenheid van het Wereld
kampioenschap Voetballen 
en de zogenoemde Ecubrief. 
Onder andere de vereniging 
KerkradeA/aals (blad van mei 
en juli) neemt het PTTbeleid 
onder vuur. 

De ASNP  voluit de Ameri
can Society for Netherlands 
Philately  signaleert een 
nieuwe versie van het aante
kenstrookje van PTT Post bv 
Filatelie in Groningen. De 
tekst van het strookje  die 
ongewijzigd bleef  wordt nu 
met de karakteristieke letters 
van een inkjetprinter afge
drukt. 

R 
GN 

GRONINGEN 
PTT POST BM 

FILftlELIE 
3023 

Het nieuwe aantekenstrookje van PTT 
Post bv Filatelie in Groningen 

De Studiegroep Britannia 
laat in het augustusnummer 
een verzamelaar aan het 
woord die niet alleen be
schrijft hoe hij tot het verza
melen is gekomen, maar ook 
hoe hij een nieuw verzamel
gebied wist te vinden. Hij 
komt tot een aardige conclu
sie: er zijn duizenden moge
lijkheden; eenmaal een on
denwerp gekozen hebbend 
kan men een mooie verzame

ling opbouwen, die voor uren 
intens plezier zal zorgen. 

In het Bestuursbulletin van de 
Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars 
(NVPV) van september komt 
de geschiedenis van de Blue 
ßandmachinestempels uit 
1924 uitvoerig aan de orde. In 
hetzelfde nummer wordt een 
begin gemaakt met de plaat
sing van artikelen, die in de 
dit jaar weer gehouden 
schrijfwedstrijd zijn bekroond. 
Een suggestief verhaal is Het 
weer en de post. Het be
schrijft hoe sterk het weer van 
invloed was op het postver
voer in de strenge winter van 
1866/67. 

In Bondsnieuws nummer 
112 (juli) van de Belgische 
Koninklijke Landsbond  is 
een uitvoerig artikel te vinden 
over De Belgische militaire 
censuur bij het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog. 
Het stuk is met een aantal af
beeldingen verlucht. 

Bij Alphapost, het blad van 
de NVPV afdeling Alphen aan 
den Rijn zijn de 'doorlopers' 
weer actueel. In de loop van 
komende nummers zullen de 
diverse typen worden bespro
ken. Het blijft een aardig ver
zamelgebied. 

Onder de titel Zelfklevende 
postzegels, een geval apart 
beschrijft een van de leden 
van de Haarlemse vereniging 
Op Hoop van Zegels zijn er
varingen met zelfklevende ze

gels van diverse landen in en 
buiten Europa. Het 'afweek
systeem' van deze verzame
laar werkt in hoofdzaak met 
wasbenzine. 

Met de zegels van de Soeve
reine Orde van Malta wil het 
nog steeds niet vlotten. Er ko
men weliswaar jaarlijks nieu
we zegels uit, maar echt pos
taal kunnen die niet worden 
gebruikt. Voor het vervoer 
naar die verdragslanden zijn 
met Italiaanse zegels gefran
keerde buitenomslagen nodig. 
Pas na het openen van de 
buitenomslag kunnen de post
stukken in het desbetreffende 
land worden besteld. Dit meldt 
het Belgische blad De Post
zegel van september. 

Een grote verandering in de 
postdienst werd in de vorige 
eeuw veroorzaakt door de in
voering in Nederland van de 
zogenoemde Greeniv/c/7tijd. 
Een circulaire van het minis
terie van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid van 22 april 
1892 behelst de bijzonderhe
den daarvan. Tot die datum 
gold voor alle gemeenten een 
lokale tijd, die in mei 1892 
door een uniforme landelijke 
tijd werd vervangen, een tijd, 
die ook wel 'spoortijd' werd 
genoemd. Deze wetenschap 
is door De Postwagen, het 
blad van de Filatelistenvereni
ging Hilversum en Omstreken 
in het septembernummer ge
plaatst. 

Het Franse blad La Philatelie 
Fran9aise van september 

bevat een beschrijving van 
een thematische verzameling 
De nacht, die met bijzonder 
treffende stempels, zegels en 
brieven is geïllustreerd. Tot 
de verzameling behoort zelfs 
een brief uit Indonesië met 
een witte en een zwarte veer, 
een dringende brief pos ter
bang die ook 'snachts moest 
worden vervoerd. 

Uit het Duitse Bondsblad Phi
latelie kan een historische te
rugblik op 1944 worden ge
noemd. Daarin wordt ge
poogd een apolitiek en af
standelijk overzicht te geven 
van de post in het jaar waarin 
voor ons de bevrijding begon, 
maar voor Duitsland de ne
derlaag. Het artikel bestrijkt 
de post en de veldpost in 
Duitsland en diverse al dan 
niet bezette andere landen. 

In de bijlage Philatelie van de 
Zwitserse krant Neue Zür
cher Zeiting (begin septem
ber) wordt summier uitgelegd, 
hoe Liechtenstein na de tol
unie met Zwitserland over
stapte van de Oostenrijkse 
munt (de Heller) op de Zwit
serse (Rappen). Dit gebeurde 
op 1 februari 1922. De munt
wijziging had ook gevolgen 
voor de postzegels. Niet al
leen doken er vervalsingen 
op met de opdruk Konsorti
um, maar er waren ook enke
le nieuwe zegels nodig. 

POSTZEGELHANDEL W. MEURS 
Heeft een ruime keuze in EOfllatelie, punt en 
kleinrondstempels, zegels + fdc's Ned. + OG 
en zegels W. Europa. Een bezoek aan onze 
zaak is zeer de moeite waard. 
Ons adres is' 
Nieuwstraat 5  6701 DE Wageningen  t e l . 0837014318 

P O S X Z E G E L H A N D E L H O O G V L I E T 
T E L . O  I O  4 1 6 0  I 5 0 

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

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

B i n n e n b a n 263<=, 3 1 9 1 C G H o o g v l i e t R t . 
(Tussen Maxis en Albert Heijn) 

M . R . O . 
M U N T  P O S T Z E G E L B E U R S 

b a n k b i l j e t t e n + ( b e p e r k t ) t e i e f o o n t t a a r t e n ! 
Onderstaande beurzen van: 1016 uur! 

26 november 
"BLAUWE ZAAL" 

LEEUWARDEN (v.h. Frieslandhal) 
, F.E. Centrum, Hehconweg 42 

27 november ETTENLEUR 
"DE NOBELAER", A. v. Berchemlaan 2 

3 december GRONINGEN 
"DE TREFKOEL", Zonnelaan 30 

(In de wijk 
"Paddestoel") 

4 december WAALWIJK ("Het Hoefsven") 
"HET NIEUWE LIDO", Vijverlaan 10 

18 december EINDHOVEN (Restaurant bij 
"DE TONGELREEP", A. Coolenlaan 5 zwembad) 

26 december A M S T E R D A M (VERVALLEN) 
Deze beurs is verplaatst naar 8 Januari 1995 

Inl./res. tel. 0512031175. Géén vr i je ru i l ta fe ls ! 

Onderstaandepostzcgelcatalogi zijn verkrijgbaar: 
Cactussen . dl I • 19091988 8,00 
Chnsimas herzien in '94 dl I ■ 19431978 23,75 
Chnsimas nieuw dl II • 19791993 38,00 
Honden . . . . dl I • 18871992 16,25 
Interpol . . . dl I • 19541980 6,50 
Kalten dl I • 19211989 12,50 
üons international dl I • 19401993 14,00 
Muziek herzien in '94 dl I • 19201984 25,25 
Muziek . dl II • 19851988 12,50 
Orchideeën dl I • 19371987 14,75 
Orchids dl I • 19371988 14,75 
Paarden dl 1 • 18691990 39,50 
Paddestoelen dl I • 1948 1988 10,25 
Rembrand! dl I • 19301988 7,25 
Rode Kruis dl I • 18891987 26,00 
Roses dl I • 19251987 10,25 
Rotary international dl I ■ 19311987 11,00 
Rozen dl I • 19251989 10,25 

Rubens 
Schaatsen 
Schaken 
Schepen 
Schepen 
Schepen 
Schepen 
Schennen 
Skieen 
foadsloots 
Freinen/Spoorwegen 
Treiiien/Spoorw egen 
Vlinders 
Voetballen 
Voethallen 
Vogels hemen in '93 
Vogels 
Wtelreimell/Ficlsen 

dl I . 19301985 10,25 
dl I • 19251982 9,50 
dl I • 19471991 10,25 
dl I • 18511965 35,00 

dl II • 19661979 35,75 
dl III • 19801986 33,50 
dl IV . 19871989 14,75 

dl I • 19251981 7,25 
dl I ■ 19251981 12,50 
dl 11948 1988 10,25 
dl I • 18951986 35,00 

dl 11 • 1987 1989 9,50 
dl 1 • 1930 1992 31,25 
dl 11924 1985 34,25 

dl II • 1986 8,75 
dl I • 1854 1979 35,00 

dl II • 19801986 21,50 
dl I • 18991987 14,75 

LEVERING NA BETALING BESTELLING + PORTO/ADM KOSTEN F 7,50 POSTBANK 62 93 038 
0 V.V NAAM, ADRES EN CATALOGUS. BUITENLANDSE BETAUNG PER EUROCHEQUE OF 

U I T G E V E R I J I N P E G endhovenseweg 
thematische postzegel catalogi tel 0497018372 

38  5524 ar steensel 
 fax 0497017675 
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100 1 
150 1 

400 East Alnca inci Tanz 100 — 
500 East Afnca inci Tanz 1 3 0 
600 East Afnca incI Tanz 190 — 
700 East Afnca incI Tanz 275 — 
800 East Africa incI Tanz 375 — 
900 East Africa incI Tanz 550 — 

1000 East Africa incI Tanz 1000 — 
100 Egypte 6 60 
200 Egypte 
300 EovDte 
500 Egypte 

1000 Egypte 
1600 Egypte 
1700 Egypte 
1800 Egypte 
2000 Egypte 

25 Falkland Isl 
50 Falkland Isl 
75 Falkland Isl 

100 Falkland Isl 
150 Falkland Isl 
200 Falkland Isl 
300 Falkland Isl 
400 Falkland Isl 
430 Falkland Isl 
100 FIJI 
150 FIJI 
200 FIJI 
250 FIJI 
300 FIJI 
400 FIJI 
600 FIJI 
75 Gambia 

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

100 Gibraltar 
150 Gibraltar 
200 Gibraltar 
250 Gibraltar 
300 Gibraltar 
400 Gibraltar 
too Gilbert/Kinbati 
150 incl Tuvalu 
200 incI Tuvalu 
300 incI Tuvalu 
400 incI Tuvalu 
500 incI Tuvalu 

1000 incI Tuvalu 
1500 incI Tuvalu 
100 Grenada 

300 GrBnada 
400 Grenada 
500 Grenada 
600 Grenada 
700 Grenada 

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

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

500 Indian staten 
1000 Indian staten 
1600 Indian staten 
2000 Indian staten 
2500 Indian staten 

■dz — 
35 — 
60 — 

250 — 
1 4 0 0 
3 0 0 0 
4500 — 
6 5 0 0 

14 — 
3 3 
6 6 

100 — 
2 2 5 
3 7 6 
700 — 

1 0 0 0 
1 7 5 0 

60 — 
120 — 
190 — 
3 7 5 
5 2 0 
8 6 0 

1200 — 
5 0 
90 — 

280 — 
6 7 5 
9 0 0 
1 2 5 
3 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
860 — 

2 0 
4 0 
7 5 

1 2 0 
1 7 5 
2 9 0 
5 7 5 
8 7 5 

1 2 0 0 
1 0 
35 — 
6 5 
80 — 

1 5 0 
2 2 6 
325 — 
450 — 
7 5 0 

60 — 
1 0 0 
1 5 0 
2 7 5 
5 5 0 
8 6 0 

1 9 0 0 
3 0 0 0 

12 50 

50 — 
1 0 0 
1 4 0 
3 6 0 
5 5 0 

1 4 0 0 
2 2 

1 7 5 
5 7 5 
7 0 0 
9 0 0 

1400 — 
3 — 

30 — 
50 — 
7 5 

125 — 
3 2 0 
4 5 0 
550 — 
625 — 
750 — 

1000 — 
1 5 0 0 
4000 — 

1 5 0 
376 — 
6 7 5 

1 0 0 0 
3000 — 

3000 Indian staten 6000 — 
4000 Indian staten 15000 — 

L e v e 

O o k a b o n n e m e n t e n 

Nieu\ 
3osnië 100,— 
3osnië 150,— 

5000 Indian staten 35000 — 
200 Iraq 22 — 
400 Iraq 
500 Iraq 

1000 Iraq 
1100 Iraq 
1200 Iraq 
100 Ireland 
200 Ireland 
300 Ireland 
400 Ireland 
500 Ireland 
600 Ireland 
700 Ireland 
100 Jamaica 
150 Jamaica 
200 Jamaica 
300 Jamaica 
400 Jamaica 
600 Jamaica 
600 Jamaica 
25 Kenbati only 
50 Kenbati only 

too Ken Ug Tan 
200 Ken Ug Tan 
300 Ken Ug Tan 
400 Ken Ug Tan 
500 Ken Ug Tan 
700 Ken Ug Tan 
800 Ken Ug Tan 
900 Ken Ug Tan 

1000 Ken Ug Tan 
1200 Ken Ug Tan 
1600 Ken Ug Tan 
100 Kuwait 
300 Kuwait 
400 Kuwait 
500 Kuwait 
600 Kuwait 
700 Kuwait 
800 Kuwait 
900 Kuwait 

1000 Kuwait 
1200 Kuwait 

50 Lesotho 
100 Lesotho 
160 Lesotho 
200 Lesotho 
300 Lesotho 
400 Lesotho 
too Malawi 
150 Malawi 
200 Malawi 
250 Malawi 
300 Malawi 
400 Malawi 
500 Malawi 
100 Malaysia 
200 Malaysia 
500 Malaysia 
800 Malaysia 

1000 Malaysia 
1200 Malaysia 
1500 Malaysia 
2000 Malaysia 
2200 Malaysia 
2500 Malaysia 

50 Johore 
50 Kedah 

lOOKedah 
50 Jind 
50 Kelantan 

100 Kelantan 
50 Malacca 
50 N Sembilan 
75 N Sembilan 
50 Penang 

100 Penang 
60 Pahang 

100 Pahang 
50 Perak 
75Perak 

100 Perak 
25 Pedis 
50 Pedis 
50 Selangor 
75 Selangor 

100 Selangor 
50 straits 
75 Straits 
26 Trengganu 
50 Trengganu 
26 B M A 

lOOMaladiven 
ISOMaladiven 
200 Maladiven 
250 Maladiven 
300 Maladiven 
400 Maladiven 
100 Malta 
200 M$3ltn 

66 — 
90 — 

530 — 
9 0 0 

1 2 5 0 
9 

50 — 
1 8 5 
2 5 0 

400 — 
900 — 

1 4 0 0 
25 — 
5 0 

1 0 0 
3 0 0 
7 0 0 

1 0 0 0 
1 2 0 0 

2 5 
7 0 
7 

1 6 
4 5 
76 — 
90 — 

1 5 0 
2 5 0 
4 5 0 
700 — 

2000 — 
3 0 0 0 

37 50 
1 6 5 
350 — 
600 — 
8 6 0 

1 0 0 0 
1400 — 
2000 — 
3000 — 
7500 — 

2 0 
6 6 

120 — 
200 — 
4 6 0 
7 0 0 

3 0 
60 — 

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

7 50 
1 1 
52 50 

150 — 
400 — 
6 0 0 
875 — 

1 5 0 0 
3000 — 
4750 — 

1 6 
2 0 
8 0 

1 0 0 
5 0 

150 — 
18 — 
6 0 

100 — 
4 0 
70 — 
4 0 
7 5 
17 50 
60 — 

100 — 
20 — 
60 — 
1 5 
4 0 

1 2 0 
1 5 
8 0 
1 6 
6 0 
12 50 
1 0 
2 5 
4 0 

150 — 
200 — 
3 5 0 

15 — 
53 — 

r i n g t e g e n r e m b o u r s ƒ 1 4 -

v a n d e g e h e l e w e r e l d l a n d 
g r a t i s b i j a 

v: Ruslan 
100 Kroatië 
150 Kroatië 

300 Malta 160 — 
400 Malta 
500 Malta 
600 Malta 
700 Malta 
800 Malta 
100 Mauritius 
150 Mauritius 
200 Mauntius 
250 Mauritius 
300 Mauntius 
350 Mauntius 
500 Mauntius 
600 Mauntius 

60 Morocco A G 
75 Morocco A G 

100 Morocco AG 
25 Nabha 
50 Nabha 

100 Nabha 
50 Montserat 
76 Montserat 

100 Montserat 
200 Montserat 
250 Montserat 
300 Montserat 
350 Montserat 
420 Montserat 
50 Naum 
75 Naum 

100 Naum 
150 Naum 
200 Naum 
250 Naum 
300 Nauru 
200 Nepal 
300 Nepal 
350 Nepal 
400 Nepal 
500 Nepal 
600 Nepal 

SO New Foundland 
75 New Foundland 

100 New Foundland 
150 New Foundland 
200 New Foundland 
50 New Hebndes 

100 IncI Vanuatu 
125 IncI Vanuatu 
150 IncI Vanuatu 
200 IncI Vanuatu 
100 New Zealand incI Terr 
200 New Zealand incI Terr 
300 New Zealand incI Terr 
400 New Zealand incI Terr 
500 New Zealand incI Tenr 
600 New Zealand incI Ten-
700 New Zealand incI Terr 
800 New Zealand incI Ten 

1000 New Zealand incI Ter 
1200 New Zealand incI Terr 

100 Nigena 
200 Nigena 
260 Nigena 
300 Nigena 
400 Nigeria 
500 Nigeria 
700 Nigena 
100 Niue 
200 Niue 
300 Niue 
400 Niue 
60 NORFOLK ISL 100 NORFOLK ISL 

150 NORFOLK ISL 
200 NORFOLK ISL 
250 NORFOLK ISL 

2 0 0 -
400 — 
550 — 

1000 — 
1400 — 

3 0 -
70 — 

150 — 
250 — 
3 5 0 -
500 — 
9 0 0 -

1 6 0 0 -
2 5 -
65 — 
90 — 
6 0 -

1 5 0 -
3 2 5 -
20 — 
50 — 
80 — 

2 0 0 -
3 0 0 -
450 — 
600 — 
900 — 

5 0 -
1 0 0 -
1 5 0 -
2 8 0 -
400 — 
800 — 

1 0 5 0 -
36 — 

100 — 
1 6 0 -
2 5 0 -
900 — 

1 6 0 0 -
3 0 -
8 0 -

2 0 0 -
4 0 0 -
8 0 0 -
40 — 

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

450 
14 — 
3 6 -
7 0 -
8 5 -

1 6 0 -
2 7 5 -
450 — 
8 2 6 -

1 6 0 0 -
20 — 
9 0 -

150 — 
220 — 
350 — 
600 — 

1 2 5 0 -
1 2 0 -
300 — 
5 0 0 -
900 — 
30 — 

1 0 0 -
2 2 5 -
3 7 5 -
550 — 

300 NORFOLK ISL 7 0 0 -
400 NORFOLK ISL 1200 — 
50 N Borneo inol Sabah 16 — 
76 N Borneo incI Sabah 40 — 

100 N Borneo incI Sabah 100 — 
150 N Borneo incI Sabah 200 — 
200 N Borneo incI Sabah 4 0 0 -
366 N Borneo mcl Sabah 1 5 0 0 -

75 Nyassaland/Malawi 20 — 
lOONyassaland/Malawi 40 — 
150 Nyassaland/Malawi 100 — 
200 Nyassaland/Malawi 120 — 
250 Nyassaland/Malawi 2 0 0 -
300 Nyassaland/Malawi 300 — 
400 Nyassaland/Malawi 450 — 
500 Nyassaland/Malawi 675 — 
100 PAKISTAN 5 -
200 PAKISTAN 1 5 -
300 PAKISTAN 26 50 
400 PAKISTAN 70 — 
500 PAKISTAN 220 — 
600 PAKISTAN 2 5 0 -
700 PAKISTAN 350 -
800 PAKISTAN 426 -

B I J A A N K O O P B O V E N D 
- o f v o o r u i t b e t a l i n g ƒ 3 5 0 

B e s t e l l i n g o p g i r o k 
e n e n m o t i e f l e v e r e n w i j te 
a n g a a n v a n e e n o f m e e r d e 

P r i j s w i j z i g i n g e n 

d1993 
3 5 , -
60,— 

900 PAKISTAN 
1000 PAKISTAN 

25 N Rodesia only 
50 N Rodesia only 
25 Papua N Gumee 

100 Papua N Gumee 
200 Papua N Gumee 
300 Papua N Gumee 
350 Papua N Gumee 
400 Papua N Gumee 
500 Papua N Gumee 
600 Papua N Gumee 
25 Penrhryn 
50 Penmryn 
26 Pitcarn 
60 Pitcarn 

100 Pitcarn 
200 Pitcarn 
300 Pitcam 
50 Ouatar 

too Quatar 
200 Quatar 
300 Quatar 
400 Quatar 
500 Quatar 
600 Quatar 
100 Rhodesia mcl 

Zim/Zam 
150 Rhodesia mcl 

Zim/Zam 
200 Rhodesia mcl 

Zim/Zam 
250 Rhodesia mcl 

Zim/Zam 
300 Rhodesia mcl 

Zim/Zam 
400 Rhodesia mcl 

Zim/Zam 
500 Rhodesia mcl 

Zim/Zam 
600 Rhodesia mcl 

Zim/Zam 
1000 Rhodesia mcl 

Zim/Zam 
25 St Helena 
50 St Helena 

100 St Helena 
150 St Helena 
200 St Helena 
100 ST Kitts/Nevis 
150 ST Kitts^evis 
200 ST Kitts/Ncvis 
250 ST Kitts/Nevis 
300 ST Kitts/Nevis 
400 ST Kitts/Nevis 
500 ST Kitts/Nevis 
600 ST Kitts/Nevis 
750 ST Kitts/Nevis 
920 ST Kitts/Nevis 
100 St Lucia 
150 St Lucia 
200 St Lucia 
250 St Lucia 
300 St Lucia 
360 St Lucia 
400 St Lucia 
500 St Lucia 
600 St Lucia 
700 St Lucia 
50 Samoa 
76 Samoa 

100 Samoa 
150 Samoa. 
200 Samoa 
300 Samoa 
400 Samoa 
500 Samoa 
600 Samoa 
150 St Vincent 
200 St Vincent 
250 St Vincent 
300 St Vincent 
400 St Vincent 
500 St Vincent 

1000 St Vincent 
1500 St Vincent 

50 Sarawah 
75 Sarawak 

100 Sarawak 

ƒ 
100 
100 

7 5 0 -
1 2 0 0 -

1750 
5 0 -
3 — 

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

1400 — 
2 0 -
50 — 
2 0 -
5 0 -

2 0 0 -
600 — 

1 2 0 0 -
15 — 
4 0 -

1 0 0 -
200 — 
5 0 0 -
900 — 

1 6 0 0 -

15 — 

4 5 -

8 0 -

160 — 

225 — 

3 8 0 -

5 0 0 -

7 0 0 -

1500 — 
16 — 
5 0 -

120 — 
2 2 6 -
4 0 0 -

4 5 -
7 5 -

1 5 0 -
2 0 0 -
250 — 
4 0 0 -
6 0 0 -
8 5 0 -

1 3 6 0 -
2 2 0 0 -

5 0 -
100 — 
1 7 5 -
250 — 
350 — 
450 — 
7 0 0 -

1000 — 
1 3 0 0 -
1 7 0 0 -

30 — 
6 0 -
9 0 -

160 — 
2 0 0 -
4 5 0 -
7 0 0 -

1 1 0 0 -
1 5 0 0 -

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

1 2 0 0 -
2 2 0 0 -

17 50 
7 6 -

1 8 0 -
150 Sarawak 6 0 0 -
50 Seychelles mcl Biot 3 3 -

100 Seychelles mcl Biot 1 0 0 -
150 Seychelles incI Biot 180 -
200 Seychelles mcl Biot 300 — 
300 Seychelles incI Biot 500 — 
400 Seychelles mcl Biot 8 0 0 -
500 Seychelles mcl Biot 1 1 0 0 -
600 Seychelles mcl Biot 1 5 0 0 -
700 Seychelles mcl Biot 1950 — 
76 Sierra Leone 36 — 

100 Sierra Leone 60 — 

E ƒ 1 0 0 — 5 % K O R T I N G 
p o r t o / v e r z e n d k o s t e n B o v e 
a a r t IS v o l d o e n d e 

j g e n c o n c u r r e r e n d e p r i j z e n 
re a b o n n e m e n t e n V r a a g i n 
v o o r b e h o u d e n 

52,50 
IVIontenegro 1( 
Ukraine 1( 

150 Sierra Leone 1 2 0 -
200 Sien^ Leone 2 0 0 -
300 Sierra Leone 
400 Sierra Leone 
500 Siena Leone 
550 Sierra Leone 
100 Singapore 
150 Singapure 
200 Singapure 
250 Singapure 
300 Singapore 
400 Singapure 
500 Singapure 
600 Singapure 

25 Somaliland 
75 Somaliland 

100 SOUTH Alnca 
200 SOUTH Afnca 
300 SOUTH Afnca 
400 SOUTH Afnca 
500 SOUTH Afnca 

1000 SOUTH Afnca 
1500 SOUTH Africa 
100 SA Homelands 
200 SA Homelands 
250 S A Home lands 
300 S A Home lands 
25 Bophuthatswana 
50 Bophuthatswana 
25 Ciskei 
50 Ciskei 

100 Ciskei 
25 Transkei 
50 Transkei 
75 Transkei 
25 Venda 
50 Venda 
50 South Rodessia 
75 South Rodessia 

100 South Rodessia 
100 SW Afnca (Namibia) 
150 SW Afnca (Namibia) 
200 SVK Afnca (Namibia) 
250 SW Afnca (Namibia) 
300 SW Afnca (Namibia) 
400 SW Afnca (Namibia) 
500 SW Afnca (Namibia) 
600 SW Afnca (Namibia) 
100 Sudan 
150 Sudan 
200 Sudan 
300 Sudan 
400 Sudan 
500 Sudan 
50 Swaziland 

100 Swaziland 
150 Swaziland 
200 Swaziland 
250 Swaziland 
300 Swaziland 
350 Swaziland 
400 Swaziland 
460 Swaziland 
100 Tang/Tanzania 
150 Tang/Tanzania 
200 Tang/Tanzania 
250 Tang/Tanzania 
300 Tang/Tanzania 
400 Tang/Tanzania 
450 Tang/Tanzania 

25 Tokelau 
50 Tokelau 

100 Tokelau 
160 Tokelau 
25 Tonga 
60 Tonga 

100 Tonga 
200 Tonga 
400 Tonga 
500 Tonga 
50 Transvaal 
75 Transvaal 

lOOTnnidad/Tobago 
150 Tnnidad/Tobago 
200 Tnnidad/Tobago 
300 Tnnidad/Tobago 
400 Tnnidad/Tobago 
500 Tnnidad/Tobago 
600 Tnnidad/Tobago 
75 Tnstan 

lOOTnstan 
150 Tnstan 
200 Tnstan 
250 Tnstan 
300 Tristan 
100 Turks ÄCaicos 
125 Turks ÄCaicos 
160 Turks &Caicos 
200 Turks & Caicos 
250 Turins & Caicos 
"Win Tl ir1<« A r .a ino« 

500 — 
9 0 0 -

1 5 0 0 -
1 9 5 0 -

2 5 -
6 0 -

100 — 
160 — 
3 1 0 -
500 — 
750 — 

1 2 5 0 -
2 5 -
7 5 -
4 60 

1 5 -
3 6 -

1 1 0 -
1 6 0 -
500 -

1200-
8 0 -

1 8 0 -
2 5 0 -
3 6 0 -
20 — 
50 — 
2 0 -
5 0 -

1 3 0 -
2 0 -
45 — 

100 — 
25 — 
60 — 
2 5 -
6 5 -
9 0 -
4 0 -
9 0 -

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

1 0 0 0 -
1 4 0 0 -

4 0 -
6 0 -

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

2 4 0 0 -
20 — 
76 — 

1 3 5 -
220 — 
3 0 0 -
4 2 5 -
5 5 0 -
800 — 

1 1 0 0 -
37 50 
6 0 -

1 0 0 -
1 5 0 -
300 — 
4 8 0 -
600 — 

2 0 -
6 0 -

2 0 0 -
6 0 0 -
2 0 -
56 — 

1 2 0 -
340 — 

1 2 5 0 -
1 6 7 5 -

1250 
60 — 
3 0 -

1 2 0 -
2 2 0 -
4 0 0 -
7 2 0 -

1 0 0 0 -
1 5 0 0 -

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

1 2 0 0 -
5 0 -
8 5 -

1 4 0 -
2 2 0 -
300 — 
4e;n — 

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

E e n i n s t e e k b o e k v a n ƒ 6 5 
l i c h t i n g e n 

3 0 , -
3 0 , -

400 Turi<sS Caicos 
26 Tuvalu only 
60 Tuvalu only 

100 Tuvalu only 
200 Tuvalu only 
300 Tuvalu only 
400 Tuvalu only 
500 Tuvalu only 
600 Tuvalu only 
700 Tuvalu only 
800 Tuvalu only 
100 Uganda 
150 Uganda 
200 Uganda 
50 Virgin Isl 

100 Virzin Isl 
150 Virgin Isl 
300 Virgin Isl 
60 Zambia 

100 Zambia 
160 Zambia 
200 Zambia 
260 Zambia 
300 Zambia 
400 Zambia 
50 Zanzibar 

too Zanzibar 
150 Zanzibar 
200 Zanzibar 
50 Zimbabwe 

100 Zimbabwe 
125 Zimbabwe 
150 Zimbabwe 
200 Zimbabwe 

FRANKRIJK EN KOLONIEN 

100 Frankrijk 
200 Frankrijk 
300 Frankrijk 
600 Franknjk 
800 Franknjk 

1000 Franknjk 
1200 Franknjk 
1500 Franknjk 
2000 Franknjk 
99nn Fran tn iL 

1 2 0 0 -
1 0 -
25— 1 
6 0 -

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

1000— 1 
1450— 1 

5 0 - 1 
170— 1 
3 0 0 - 1 
2 5 - 1 

1 0 0 - 1 
300 — 1 
7 5 0 - 1 

20— 1 
60— 1 

1 2 0 - 1 
2 0 0 - 1 
3 0 0 - 1 
4 0 0 - 1 
5 0 0 - 1 
4 0 - 1 
70— 1 

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

1 1 0 - 1 
1 5 0 - 1 
225— 1 

6— 1 
1 0 - 1 
1 8 - 1 
4 0 - 1 

100— 1 
1 6 0 - 1 
2 1 5 - 1 
400— 1 
6 7 5 - 1 

I 9 n n _ I 
2500 Franknjk 1 8 0 0 -
3000 Franknjk 3000 -
200 Franse kol 7 50 
300 Franse kol 1 5 -
500 Franse kol 3 2 -

1000 Franse kol 6 5 -
2000 Franse kol 200 — 
3000 Franse kol 300 — 
5000 Franse kol 7 5 0 -
8000 Franse kol 1 2 5 0 -

10000 Franse kol 2 4 0 0 -
12000 Franse kol 3 5 0 0 -
15000 Franse kol 6 0 0 0 -
17000 Franse kol 8200 — 
20000 Franse kol 13000 — 

25 Franse blokken kol 40 -
50 Franse blokken kol 90 — 

100 Franse blokken kol 1 6 5 -
200 Franse blokken kol 3 5 0 -
100 Afrique equatoriale 60 — 
50 Afnque occendentale 20 — 

100 Algerije 1 1 -
^uu Hiyenje 
300 Algenje 
400 Algenje 
50 /Vndone 

100 Andorra 
150Andone 
75 Buriuno faso 
60 Cambodge Khmere 

100 Cameroon 
200 Cameroon 
260 Cameroun 
300 Cameroun 
100 Central Afnka 
250 Central Afnka 
300 Central Afnka 
400 Central Afnka 
500 Central Afnka 
100 COMORES 
150COMORES 
200 COMORES 
260 COMORES 
100 Congo Francais 
200 Congo Francais 
300 Congo Francais 
400 Congo Francais 
100 Cote ivoor 
200 Cote ivoor 
300 Cote ivoor 
50 Cote Somalis Afars 

100 Dahomey 
200 Dahomey 
260 Dahomey 

S ten 

0 o f d e e e r s t e ƒ 5 — 

<:^ — 
6 0 -

1 0 0 -
2 5 -70 — 

2 3 0 -
2 5 -
2 5 -
20 — 
5 5 -

110 — 
1 5 0 -
2 0 -
90 — 

1 3 6 -
1 9 9 -
3 0 0 -
40 — 
70 — 
90 — 

1 2 5 -
3 0 -
7 0 -

155 — 
260 — 
22 — 
65 — 

1 3 0 -
2 0 -
14 — 
5 0 -
9 0 -

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



Philatelie november 1994 / 843 

Verenigings-
nieuws 

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

SluitJngsdata voor het verenigings-
nieuws (in enl(elvoud) en mutaties (in 
tweevoud): lanuarinummer' 25 no
vember; februarinummer: 30 decem
ber. Nakomende mutaties en mutatie-
staat (in drievoud) tien dagen na ver
melde data. 

Het overnemen van gegevens mt deze 
rubriek is uitsluitend toegestaan na 
schriftehike toestemming van de 
redactie van'Philatelie'. 

1. NEDERLANDSCHEVEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAIVIELAARS 
Secr JH AVIS, Hoefblad 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 
Afdelingen Alkmaar, 072-157889, Al
melo, 05490-64695, Alphen a/d Rijn, 
01722-2922, Altena, 01832-1821, Am
sterdam, 020-6322888, Apeldoorn, 
055-558256, Arnhem, 085-231678, 
Bodegraven, 01726-12372, Borne, 
074-662880, Boskoop, 01727-13580, 
Deventer, 05709-2074, Eibergen/Nee-
de, 05450-91949, Epe, 05780-27090, 
GOOI & Eemland, 02152-62702, Goor, 
05475-1731, Haarlem, 072-157232, 
Hengelo, 05407-62990, Hillegom, 
02520-19299, Holten, 05483-62604, 
Leerdam, 03451-19473, Lelystad, 
02280-12871, Lochem/Borculo, 
05457-72543, Monster, 01749-44246, 
Nunspeet, 03412-54615, Nijmegen, 
080-234831, Steenwijk, 05210-14627, 
Twente, 05423-82594, Utrecht, 03406-
62432, Vlaardingen, 010-4261933, 
Voorschoten 071-611719, en West-
Friesland 02290-31458 

2. POSTZEGELVERENIGING 'BREDA' 
Secr P M van Spellen, Madame Cu-
rieplem 78,4834 SX Breda, tel 076-
650278 Ledenbijeenkomst op dinsdag 
22 nov m het Gemeenschapshuis'De 
Vlieren', Dr Struyckenstraat 165, Bre
da, aanvang 19 45 uur, zaal open 
1915 uur Jeugdbijeenkomst op zon
dag 4 dec in het gemeenschapshuis 
'De Zandberg', Zandberglaan 54 bis, 
Breda van 10 00-12 30 uur, met ABC-
cursus Postzegelsoos op woensdag 
14 dec in het Gemeenschapshuis 
'Doornbos', Abdijstraat 26, Breda van 
14 00-16 30 uur 

3. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'HOLLANDIA' 
AMSTERDAM 
Secr T Bezuyen, Voorburgstraat 204, 
1059 VD Amsterdam, tel 020-
5868388 (na 19 00 uur) Bijeenkom
sten op 25 nov en 23 dec , 20 15 uur 
in het wijkgebouw 'Mona', 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 Bijeenkomst 
op 29 nov in de Prinsenhof, Eykman-
laan 431, Tuindorp-oost, Utrecht, aan
vang 20 00 uur zaal open 19 00 uur, 
vaststelling statutenwijziging, veiling 
en verloting 

5 HAAGSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING 
Secr Dr J Groenendaal, Laan van 
Clingendael 103, 2597 CC Den Haag 
Ledenadm L H J Oosterloo, Gebr de 
Wittplantsoen 21, 2253 WZ Voorscho
ten, tel 071-323866 Ledenbijeenkom
sten elke derde dinsdag van de maand 
(aug t/m mei), 20 00 uur in de bene
denzaal van de Ichthuskerk, Duinkerk-
sestraat 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-
lOOOuur) Rondzendverkeer tel 070-
3652211 

7. ROHERDAMSCHE 
PHILATELISTENVEREENIGING 
Secr P J van de Kasteele, Veldhof 3, 
2651 BW Berkel en Rodenrijs Leden
adm mw N Boeckholtz-Kooiman, 
Lauwersmeer 82, 3068 PW Rotterdam, 
tel 010-4562597 Ledenbijeenkomst 
op 28 nov , vanaf 19 00 uur. De Ro-
meijnshof, Stresemannplaats 8, Rot
terdam-Ommoord Agenda zie mede
delingenblad Clubbijeenkomsten za
terdag van 13 30 tot 15 30 uur m het 
wijkcentrum Middelland, Ie Middel-
landstr 103, Rotterdam en donderdag 
van 19 00-22 00 uur in 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 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 21 nov, aanvang 
2() 00 uur, middagbijeenkomst op 24 
nov, aanvang 14 00 uur, zaal open 
13 00 uur, ledenbijeenkomst op 5 dec , 
20 00 uur, Woestduincentrum, Woest-
duinstr 16-24, Amsterdam Bijeen
komst op 22 nov in Nivongebouw'Het 
Kompas', Zandbank 86 A, Lelystad In
formatie 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 6 dec 
en 3 jan in de'Ontmoetingsruimte', 
Dr Schaepmanstr 16, Halfweg, aan
vang 20 00 uur 

12. PVWA-FILATELIE 
Secr FR Brugman, Dissel39,1141 
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 18 nov en 
9 dec in de Regenboogkerk, Kome
tensingel 58, Amsterdam, tel 020-
6315306 

16. FILATELISTENVERENIGING 
'DE GLOBE' 
Secr D C Thieme, Gersteveld 51, 
3902 EM Veenendaal, tel 08385-
14141 Ledenadm F Wessels, Steen-
heuvelsestr 37, 6578 AB Leuth, tel 
08893-2354 
Afdelmgssecretariaten en data van de 
bijeenkomsten 
Apeldoorn: F W N Hugenholtz, Loo-
laan 41/155, 7314 AD Apeldoorn, 3e 
maandag 
Arnhem: G A Macrander, Sleedoorn-
laan 6 6841 AB Arnhem, Ie dinsdag 
Barneveld: mw M M A Meinders-
Schimmel, Da Costastraat 16, 3771 ZB 
Barneveld, 2e donderdag 
Beuningen/Ewijk: J W P M Kremers, 
De Verwert 15-62, 6605 AM Wijchen, 
3e donderdag 
Brummen/Eerbeek: C W Stolk, Offen-
bachtstraat 26, 6961 CB Eerbeek, laat
ste maandag even maanden te Brum
men, oneven maanden te Eerbeek 
Dieren: G G Esser, Treubstraat 82, 
6951 BB Dieren, 3e dinsdag 
Dinxperio: J Westerveld, Wendelen-
kamp 3, 7091 TV Dinxperio, 3e dins
dag 
Doesburg: J Weststeijn 't Achterom 
6,6986 CN Angerio, 2e maandag 
Doefinchem: A Dinkla, Willemstraat 8, 
7001 HL Doetinchem, 2e donderdag 
Druten: J J Gubbels, Rijdt 36, 6631 
AT Horssen, 2e donderdag 
Duiven/Westervoort: A F B M Bom, 
Oranjestraat 26, 6921 ZJ Duiven, 2e 
maandag te Duiven en 2e dinsdag te 
Westervoort 
Ede: G Radstaat, Paul Gabnelstraat 
53, 6717 RA Ede, Ie donderdag 
Eist: J E Hartog, Zoetendaal 5, 6662 
XG Eist, 2e maandag 
Hengelo (G): H Borgers, Bakermark-
sedijk 12, 7223 KJ Baak, 3e maandag 
Lichtenvoorde: H B M Groot Zevert, 
Hem Meyerstraat 3, 7132 CB Lichten
voorde, laatste dinsdag 
Lobith: C C Hietkamp, Hertog Arnoud-
straat 2,6915 XL Lobith, 3e dinsdag 
oneven maanden 
Noordoost-Veluwe: mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, laatste 
donderdag 
Nijmegen: mw E Wessels-Lutkeveld, 
Steenheuvelsestraat 37,6578 AB 
Leuth, 3e maandag 
Oosterbeek: A Bootsma, Nieuwland 
78, 6862 GE Oosterbeek, 3e dinsdag 
Renkum/Heelsum:WJG Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 6871 VN 
Renkum, 3e maandag 
Rheden/De Steeg: A F Muller, Dalweg 
2,6994 CF De Steeg, laatste maandag 
Rhenen: N Baartwijk, Seringplantsoen 
7, 3911 ZR Rhenen 3e donderdag 
Varsseveld: H J Bos Leeuwerikstr 

34, 7051 XG Varsseveld, 2e dinsdag 
Veenendaal: W Dijkstra, Duizend 
Roeden 19,3901 KA Veenendaal, 2e 
dinsdag 
Velp/Rozendaal: mw H W Wolthuis-
Oosterwijk, Wulpenstr 6,6883 ET 
Velp, Ie maandag 
Wageningen: J A Steenbergen, Julia-
nastr 40,6707 DG Wageningen, 2e 
maandag 
Winterswijk/Aalten: mw H te Selle-
Leemkuil, Morgenzonweg 101, 7101 
BJ Winterswijk, Ie dinsdag even 
maanden te Aalten, oneven maanden te 
Winterswijk 
Wijchen: A L D Slierendrecht, Post
bus 369, 6600 AJ Wijchen, Ie zondag 
Zetten: mw H W van Ingen-Hulstem, 
Vuurdoornstraat 129, 4043 NR Op-
heusden, 2e dinsdag bij toerbeurt te 
Zetten en Hervel-N 
Zevenaar: J J Kuipers, Vuurdoorn
straat 23, 6903 CJ Zevenaar, 3e don
derdag 
Zutpben: mw M J Renssen, Leeuwe-
riklaan 10, 7203 JE Zutpben, Ie dins
dag 
Individuele leden L W van Kooi, Ooie
vaar 16, 3435 EN Nieuwegein, corres
pondent en tevens hoofd rondzendm-
gen individuele leden 

17. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'ASSEN' 
Secr H Gerrits, Speenkruidstraat 9, 
9404 HA Assen, tel 05920-13698 
Penningm A B Haddermgh, B Fabri-
tiusstraat 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 tel 02154-15645 
Bijeenkomst op maandag 21 nov 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 Wa]on-v d Weij, Den-
nelaan 30,4631 BH Hoogerheide Le
denadm mw J E M Beijer-Vermeu-
len, Schoolstraat 17,4611 MD Bergen 
op Zoom Bijeenkomst iedere tweede 
dinsdag van de maand in de zaal van 
Party-House "t Fort', Antwerpsestraat
weg 21, Bergen op Zoom, junioren 
18 30 uur, senioren 19 30 uur 

20. KENNEMER POSTZEGELCLUB 
BEVERWIJK 
Secr Th Erkamps, Beneluxlaan 334, 
1966 WX Heemskerk, tel 02510-
37108 Bijeenkomsten op 14 en 28 
nov, 12 en 19 dec in de Nieuwe Slof, 
Kerkstraat 146, Beverwijk, jeugd 
18 45-19 30 uur, volwassenen. 19.00 
uur 

22. NEDERLANDSE FILATELISTEN
VERENIGING ' DE VERZAMELAAR' 
BUSSUM EN OMSTREKEN 
Secr O Louw Brinklaan 152,1404 
GXBussum.tel 02159-33132 Rond
zending B v d Meulen,JanToeback-
laan 3, Naarden, tel 02159-40709 Bij-
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eenkomsten iedere tweede maandag 
van de maand (sept t/m juni) m het 
Josephgebouw, Singel 24, Bussum, 
aanvang 20 00 uur, zaal open 19 00 
uur 

23. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'DELR' 
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 m het 
kerkgebouw 'Immanuel', Schoenma
kerstraat 1, Delft, aanvang 20 00 uur, 
zaal open 19 00 uur, (sept t/m juni) 

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

25. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'DORDRECHT' 
Secr S D Akkerman, Nolensweg 104, 
3317 LG Dordrecht, tel 078-170884 
Rondzendverkeer J Meijers, Oranje
laan 81, 3311 DJ Dordrecht, tel 078-
137762 Bijeenkomsten iedere tweede 
woensdag van de maand in 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 
25nov en 16 dec in de Stephanus-
kerk, 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 
Ulnch, Spilmanstraat 15, 5645 JE Eind
hoven, tel 040-122358 Bijeenkomsten 
iedere derde maandag van de maand in 
het Henr Roelantscentrum, Kelder
mansstraat 43a, Eindhoven, aanvang 
20 15 uur, zaal open vanaf 1915 uur 
en iedere tweede dinsdag ruilmiddag 

28. PHILIPS' PHILATELISTEN 
VERENIGING EINDHOVEN 
Secr C M G A V d Bosch, Ullerber-
glaan 22, 5628 EH Eindhoven, tel 040-
425750 Ledenadm M H Schenke
laars, de Koppele 78,5632 LB Eindho
ven, tel 040-416358 Rondzenddienst 
AWAFindhammer,tel 040-435013 
Bijeenkomst 12 december, 20 00 uur 
in het Henriette Roelantscentrum, Kel
dermansstraat 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 enpennmgm W J M van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SN Sit-

tard.tel 046-518576 Bijeenkomst op 
4 dec m de 'Heremiet', Kluis 50, in Ge
leen, aanvang 10 00 uur, zaal open 
9 30 uur 

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

32. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'GOUDA' 
Secr A P D M van Zanten, Wikkeveld 
26,2742 GN Waddinxveen, tel 01828-
17854 Ledenbijeenkomst op 29 nov 
in De Unie, Kerkweg 226, Waddinx
veen Jeugdafd A Berkers, tel 
01828-11954 

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

35. PHILATELISTEN VERENIGING 
'GRONINGEN' 
Secr J P A Tolsma, Lindelaan 63, 
9301 NB Roden, tel 05908-18234 Le
denadministratie L Leertouwer, Batin-
ge 42,9331 KX Norg, tel 05928-
13564 Ledenvergadering elke vierde 
maandag van de maand (m u v juni, 
juli en augustus) 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 15 nov en 13 dec 
in zaal 'De Linge', Lingestraat 1, Haar
lem-Noord, zaal open 19 00 uur, begin 
veiling ca 21 00 uur Jeugdbijeenkom
sten op 26 nov en 17 dec in hetwijk-
gebouw NH Gemeente, Ged Oude 
Gracht 104, Haarlem-C 

37. POSTZEGELVERENIGING 
'HEERLEN EN OMSTREKEN' 
Secr mw C H Wolsing-Grens, p/a 
postbus 237,6400 AE Heerlen, tel 
045-717790 Ledenadm J H C Vlug
gen, Marshallstr 20, 6441 JX Bruns-
sum,tel 045-270521 Bijeenkomst op 
13 dec in het Casino Treebeek, Tree-
beekplein 133, Brunssum, aanvang 
20 15 uur, zaal open 19 00 uur 

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

39. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'HELMOND' 
Secr J Neggers, Van 't Hoffstraat 4, 
5707 ES Helmond, tel 04920-53721 
Ledenbijeenkomst 13 dec in'De 
Kamenij', Jeroen Boschstraat 19, Hel
mond, aanvang 2015 uur, zaal open 
19 30 uur 

40. 's-HERTOGENBOSSCHE 
FILATELISTEN VERENIGING 
Secr P G 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) m '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 Vergaderingen op 22 nov en 
20 dec in het restaurant van het 
zwembad 'De Zijl', Paramaribostraat 
66, Leiden, aanvang 20 00 uur, zaal 
open 19 00 uur, jeugd vanaf 18 00 uur 

43. PHILATELISTENVERENIGING 
'ZUID-LIMBURG' MAASTRICHT 
Secr mw M C B Knols-Veraart, Be-
melerweg 70,6226 HB Maastricht, tel 
043-637345 Bijeenkomst op 12 de
cember in Trefcentrum 'Oostermaas', 
Edisonstraat 4, Maastricht, aanvang 
19 15 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 in 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 Bijeenkomst 
op 6 dec in cafe "t Trefpunt', Kade 4, 
Roosendaal, aanvang 20 00 uur 

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

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

51. POSTZEGELVERENIGING 
'ZEEUWSCH-VLAANDEREN' 
Secr G v d Bosch, Sweelinckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, tel 01150-94001 

Rondzendleider P Verberkmoes, tel 
01150-95694 Ruilavond elke 2e 
maandag van de maand in de boven
zaal van het Zuidlandtheater, Zuid-
landstraat 111, Terneuzen, aanvang 
19 30 uur 

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

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

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

57. POSTZEGELVERENIGING 
'BLACK PENNY' HEUSDEN 
Secr M L H Verharen, Herptseweg 
27, 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 
'Wasbeek', van Alkemadelaan 12, Sas
senheim, jeugd 19 00 uur, volwasse
nen 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 m de 
Heibloem, St Antoniusstr, Waalwijk 

60. POSTZEGELVERENIGING 
'DE PHILATELIST' VLIJMEN 
Secr A W van Falier, Badweg 28, 
5253 AV Nieuwkuijk, tel 04108-13019 
Bijeenkomsten iedere eerste donder
dag van de maand m 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 
maand m M B O 'Friese Poort', Leidijk 
49, Drachten, aanvang 20 00 uur, zaal 
open 19 30 uur 

65. POSTZEGELVERENIGING 
COEVORDEN EN OMSTREKEN 
Secr G Korenhof, Anemoonstr 20, 
7741 SB Coevorden Rondzending 
mw Y Kool, Van Kuykstraat 20, 7741 
VV Coevorden, tel 05240-14325 Bij
eenkomsten elke 2e maandag van de 
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maand in de 'Poort, Bentheimerstraat 
30, Coevorden, aanvang 20 00 uur 

67 VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 'ZWIJNDRECHT 
EN OMSTREKEN' 
Secr TG Baan, Reeweg-Oost 100, 
3312 CT Dordrecht, tel 078-147931 
Rondzending A Klootw/ijk, Stanngs-
traat 1,3333 XL Zwijnd recht, tel 078-
122198 Bijeenkomsten 3e dinsdag van 
de maand m de 'Openhofkerk', Walra
ven 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 uur in het ver lokaal "t 
Straotje', Eygelshovenerweg 4 

69. FILATELISTENVERENIGING 
VEENDAM EN OMSTREKEN 
Ledenadm J Lageman, Postbus 345, 
9641 LB Veendam, tel 05987-15534 
Bijeenkomsten 2e donderdag van de 
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 in 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 BV Simpelveld Kerstbijeenkomst 
op 8 dec in de bovenzaal van café "t 
Veremshoes', Koperstraat 21, Vaals, 
zaal open 19 30 uur, tevens huldiging 
jubilarissen 

72. POSTZEGELVERENIGING 
'VREDESTEIN' 
Secr PR Steyn, Oude Haagweg 138, 
2552 GS Den Haag Bijeenkomsten op 
de eerste donderdag van de maand in 
de kantine van het AZIVO-gebouw, 
Haagweg 128, Den Haag, aanvang 
20 00 uur 

73. POSTZEGELVERENIGING 
"S-GRAVENHAGE EN OMSTREKEN' 
Secr J Alsemgeest, Zwedenburg 254, 
2591 BM Den Haag, tel 070-3473547 
Rondzendverkeer J A van den Akker, 
Willem Dreespark 172,2531 SL Den 
Haag, tel 070-3888011 Bijeenkom
sten elke derde donderdag van de 
maand in de grote zaal van de Bethle-
hemkerk, zaal open 19 30 uur 

75. POSTZEGELVERENIGING 
'FRIMÄRKET' VEENENDAAL 
EN OMSTREKEN 
Secr H Altena, Oudeveen 116,3905 
VW Veenendaal, tel 08385-26991 
Rondzending M A Heijink, Coniferen-
laan 17,3904 RK Veenendaal, tel 
08385-24595 Bijeenkomsten op de eer
ste dinsdag van de maand in de kantine 
van de Talmaschool, Boompjesgoed 14, 
Veenendaal, aanvang 20 00 uur 

76. FILATELISTEN VERENIGING 
'DE POSTHOORN' VIANEN 
Secr A G Houtzager, Franciscushof 
115, 4133BCVianen,tel 03473-
73677 Bijeenkomsten op 24 nov en 
29 dec in 'De Stadshof', Hazelaarplein 
4, Vianen, aanvang 2015 uur, jeugd 
om 19 00 uur 

77. PHILATELISTENVERENIGING 
'HOOGEZAND-SAPPEMEER' 
Secr J H Bos, postbus 420, 9600 AK 
Hoogezand, tel 05980-98044 Rond-

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

79. POSTZEGELVERENIGING 
'APPINGEDAM' 
Secr H Knijp, W v d Bosstraat 22, 
9901 GS Appingedam, tel 05960-
29693 Jeugdafd E B Stuut, Oranje
weg 12, 9901 CK Appingedam, tel 
05960-23324 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 Cuslers, Van Loonstraat 
38,6081 BPHaelen,tel 04759-1608 
Bijeenkomsten iedere tweede dinsdag 
van de maand in 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 
05430-14337 Jeugd GJA van Ek, A 
deRuyterstr 108, 7122 ML Aalten Bij
eenkomst op maandag 5 dec in Mu
seum Freriks, Groenloseweg 86, aan
vang 20 00 uur, ml 05430-13459 
Jeugdafdeling Ie en 3e maandag van 
de maand van 18 00-19 30 uur m 'De 
Berkhof', Waliensestr 33, Winterswijk 

85. POSTZEGELVERENIGING 
HEEMSKERK 
Secr H W van Zon, Frankrijklaan 59, 
1966 VC Heemskerk, tel 02510-
33894 Bijeenkomsten op 21 novem
ber en 19 december in'De 
Jansheeren', Kerkweg, Heemskerk, 
aanvang 20 00 uur, jeugd 19 00 uur 

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

87. FILATELISTEN VERENIGING 
'SIHARD EN OMSTREKEN' 
Secr J J Hage, Leyenbroekerweg 68, 
6132CGSittard,tel 046-
515407/512830 Rondzenddienst JN 
Schmeitz, Jubileumstraat32, 6131 JIM 
Sittard.tel 046-519277, giro 
1346020 Bijeenkomsten op 20 nov en 
18 dec m Gemeenschapshuis Baan
dert, F Erensstraat 12, Sittard, aan
vang 10 45 uur 

88. POSTZEGELCLUB HOOGEVEEN 
Secr/rondzending HJ Ruiter, Satellie-
tenlaan 18 7904 LP Hoogeveen, tel 
05280-63259 Penningm J Zijlstra, 
V d Sluisweg 15,7914 RA Noordsche-
schut,tel 05284-2364 Bijeenkomst op 
28 nov in de Torenzaal van de Goede 
Herderkerk, Lomanlaan, Hoogeveen, 
aanvang 20 00 uur, zaal open 19 00 uur 

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

OO.'P.V.L.'LOSSER 
Secr J H Selen, Molenstraat 84,7581 
BR Losser, tel 05423-87130 Rondzen

ding G W V d Wetenng, Muchteweg 2, 
Losser, tel 05423-81796 Bijeenkom
sten elke derde dinsdag van de maand 
m Hotel Smit, aanvang 20 00 uur 

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) in 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-
mirslr 48,1901 TP Castricum, tel 
02518-53309 Bijeenkomst op 12 dec 
in dorpshuis 'De Kern', Overtoom 15, 
Castricum, aanvang 20 00 uur, jeugd 
18 30 uur 

98. POSTZEGELVERENIGING 
'PHILETICA', SLIEDRECHT 
Secr J van Schaik, Adama van Schel-
temastraat 28,3362 TB Sliedrecht, tel 
01840-12338 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 in 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 Meinecke, Soesterbergsestraat 
135, 3768 MB Soest, tel 02155-
18166 Bijeenkomsten iedere tweede 
woensdag van de maand (sept t/m 
juni) in 'De Rank', Soesterbergsestraat 
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 in '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, 
Parklaan la, 5953 BP Reuver, tel 
04704-2152 Vergadering op 9 dec 
aanvang 20 00 uur, jeugdbijeenkomst 
op 10 dec m gemeenschapshuis'de 
Schakel'vanaf 13 30 uur 

108. VERENIGING VAN ZAANSE 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
'DE POSTHOORN' 
Secr H Smit, Rozeboom 5,1541 RH 

Koog a/d Zaan Bijeenkomsten op 17 
nov en 15 dec van 1915-22 00 uur in 
scholengemeenschap 'Het 
Noorderveer', Kerkstraat 104, Wormer-
veer 

109. PHILATELISTENVERENIGING 
HEERHUGOWAARD EN OMSTREKEN 
Secr L van Dijk, Lek 54,1703 KJ 
Heerhugowaard, tel 02207-11935 Bij
eenkomsten iedere tweede maandag 
van de maand in 'De Swan', Midden
weg 178, Heerhugowaard, jeugd van 
1 8 1 5 - 2 0 00 uuren 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 iedere 
eerste vrijdag van de maand, aanvang 
20 00 uur, m '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-
nng iedere derde dinsdag van de 
maand in café Strijen, Oosterhout 
Jeugd- en ruilmiddagen iedere eerste 
zaterdag van de maand van 13 00 tot 
16 00 uur in het buurthuis 'De 
Bunthoef', Bloemenhof 2, Oosterhout 

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

116. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS SCHERPENZEEL 
EN OMSTREKEN 
Secr W Chr Kessler, 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 Verschuuren, Langestraat 
133, 7491 AD Delden, tel 05407-
61719 Rondzendverkeer J Busschers, 
Stram penstraat 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 

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

120. FILATELIE HEEZE 
Secr mw H Vereijken, Molenhoeven 
50, 5591 LW Heeze Bijeenkomsten op 
29 nov en 13 dec m Cultureel Cen
trum 'D'n Toversnest', Jan Deckers-
straat 26, Heeze, aanvang 20 00 uur 

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

122. POSTZEGELVERENIGING 
'WATERLAND' MONNICKENDAM 
Seer.: mw. M.J. Bruijns-Nicolay, Pieter 
Appelplein 53,1141 XP Wlonnicken-
dam, tel. 02995-1803. Rondzending 
CR. Jager, Avegaar 18,1141 JG Mon-
nickendam, tel. 02995-2190, Bijeen
komst op 13 dec. in soeiaal-eult. cen
trum 'De Bolder', 't Spil 14, Mon-
nickendam, aanvang 20.15 uur, jeugd 
van 19.45-20.30 uur. 

130. POSTZEGELVERENIGING 
OOTMARSUM EN OMSTREKEN 
Seer.: E. Post, Beatrixstr. 26, 7591 GD 
Denekamp, tel. 05413-1936. Bijeen
komsten iedere Ie maandag van de 
maand in de Radboudzaal, Oostwal 14, 
Ootmarsum, aanvang 20.00 uur. 

134. POSTZEGELVERENIGING 
REGIO ZWARTSLUIS E.O. 
Seer.: T. Wijnbergen, Rietgorsstr. 5, 
8064 CV Zwartsluis, tel. 05208-66727. 
Bijeenkomsten elke derde zaterdag van 
de maand (sept. t/m mei) in gebouw 
'Vrede', Zwartsluis, aanvang 10.00 uur. 
Inl. R. Reynders, Regenboogstr. 3, 
8061 GL Hasselt, tel. 5209-1726. 

136. PHILATELISTENVERENIGING 
'WINSUM EN OMSTREKEN' 
Seer.: Y. v.d. WIeulen, Anemoonlaan 6, 
9951 HG Winsum. Penningm.: A.A. 
Brouwer-Bouma, Sehepperijln 21, 
9951 BJ Winsum. Rondzendverkeer: 
J.A. Kiers, Borgweg 5,9951 BB Win
sum. Bijeenkomsten derde dinsdag 
van de maand in "t 01 Pakhoes', Wes-
terstr. 37, Winsum, vanaf 19.30 uur. 

137. FILATELISTENVERENIGING 
'STATUUT 80' 
Seer.: P.J. van Rossum, Voordewind 
17,1034 KS Amsterdam, tel. 020-
6331789. Ledenadm.: mw. A.C. Hoo-
gerhuis-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 in 
buurthuis Lydia, Roelof Hartplein 2a. 
Elke tweede dinsdag van de maand in 

huize St. Antonius, Kamperfoelieweg 
207, Amsterdam-Noord. Aanvang 
20.00 uur. 

138. POSTZEGELVERENIGING 
'DE ZEGELAARS', DIEMEN 
Seer.: A. Streppel, Kolgans 36,1111 
WG Diemen, tel. 020-6907434.Rond-
zending: C.G.L. van Kooten, Schelpen-
hoek 25,1112 DE Diemen, tel. 020-
6954923. Bijeenkomst op 22 nov in 'de 
Schakel', Burg. Bickerstr. 46a, Diemen, 
van 20,00 -22.00 uur; jeugdclub: 22 
nov. en 6 dee. vai^19.00-20.00 uur. 

142. VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS ALMEDE 
Seer.: J.L. Meijer, Noordmark 30,1351 
GC Almere, tel. 036-5311755. Bijeen
komsten op 21 nov., 19 dee. en 16 )an. 
in de vergaderruimte Sportcomplex, 
Kampenweg 7, Almere-Stad, aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.00 uur. 

143. PHILATELISTENVERENIGING 
'BOXMEER EN OMSTREKEN' 
Seer.: H.C.M.A.M. Kennis, Van Groten-
huisstr. 7,5831 GL Boxmeer, tel. 
08855-71842. Bijeenkomsten Ie en 3e 
maandag van de maand in hotel Van 
Diepen, Spoorstraat 74, Boxmeer, aan
vang 20.15 uur, zaal open 19.00 uur. 

144. WOUDENBERGSE POSTZEGEL
VERENIGING 'ONDER DE LOEP' 
Seer.: J.C. Versteeg, J. van Stolber-
glaan 26. 3931 KA Woudenberg. Le
denadm.: W.Chr. Kessler, Valeriaan
laan 37,3925 RM Seherpenzeel. Rond
zending: R.C. Schoenmaker, postbus 
49, 3930 EA Woudenberg. Bijeenkom
sten 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' 
Seer./: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 2 dee. 
in het wijkcentrum 'De Klokketoren', 
Burg. Slotemaker de Bruïneweg 270 
(hoek Muntweg), Nijmegen. 

146. AMBACHTSE FILATELISTEN
VERENIGING 
Seer.: J.S.P. van de Ruit, Lod. van 
Nassaustr. 3, 3331 BK Zwijndrecht. 
Dir. rondzendverkeer: M. van der Stelt, 
Witte de Withstraat 43,3341 TV Hen

drik Ido Ambacht tel. 01858-20235. 
Bijeenkomsten elke 3e maandag van 
de maand in het dorpshuis 'De 
Schoof', aanvang 20.00 uur. 

150. PHILATELISTENVERENIGING 
"T FAKTEURKE' MERGELLAND 
Seer.: 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 22 
nov. en 20 dee. in 'Op d'r Plats', Hout
straat 25, Klimmen, van 19.00-23.00 
uur. 

167. EERSTE NEDERLEKSE 
POSTZEGELVERENIGING E.N.P.V. 
Seer.: H. Hoogerwerf, R. Bloklaan 1, 
2941 TV Lekkerkerk. Rondzending: 
H.v.d. Berg, Bilderdi)khof 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' LEUSDEN 
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 
Seer.: P. Coonen, Jasmijnstraat 8, 

6101 KX Echt, tel. 04754-86144. Pen
ningm.: P.M.T. Ernst, Braehterzijde 14, 
6112 AW St, Joost. Rondzendleider: J. 
Grispen, Olmstraat 29„ 6101 BS Echt, 
tel. 04754-83872. Bijeenkomsten op 
22 nov. en 16 dee. in eafé-zaal 'Biej 
Aolders', Houtstraat 25, Peij-Echt, aan
vang 20.00 uur, jeugd 18.30 uur, zaal 
open 18.15 uur. 

181. POSTZEGELVERENIGING 
ZWOLLE 
Seer.: 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. 

IV I O T I E F 
Levering van alle MOTIEF-NIEUWTJES 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 GABRIËL-leden 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 

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

Blok 14 XX ƒ 345, - x ƒ 195,- (G) ƒ 245, -
Zwi tser land 

voorraad-opgave, blokken luchtpost, Dienst, gratis op aanvraag. 
J.H.Ackermann - Rosendael2 - 1121HH Landsmeer 

Parrijenhandel ''KEIZERSHOF'' 
Heeft zojuist de nieuwe novemberlijst uitgebracht met ± 250 

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

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

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

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

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

geopend: 
woensdag t/m zaterdag 

10.30- 17.00 uur 
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WERELOHANDBOEK VLIEGTUIGEN OP ZEGELS 
DMG (duits) wereldhandboek vliegtuigen en luchtvaartmotieven op zegels 

400 biz geen atbeeldingen, w/el duidelijke omschrijving met 
Michel-nummenng in ringband 75 — 

Gibbons catalogus Engeland 1995 in kleur 135 bIz 23 80 
cat British Commonwealth 1995 (simplified) 790 biz 76 — 
spec cat British Common«/ealth 1994/5 2 delen 1340 biz 195 — 

Troiahn (tsjech) cat Tsjechoslovakije 1918-1992 en Tsjechië 1992-1994 
320 biz 27,50 

Boomstamps (ned) spec cat Engeland Machin-uitgifte5eed 128 biz 30 — 
spec cat postzegelboekles Denemarken 1995144 biz 47,50 

Artia (tsjech) spec cat Tsjechoslovakije 1988 kleur 546 biz 50,— 
Zampach (tsjech) plaatfouten-cat Tsjechoslovakije editie 1923104 biz 17 50 
IS (eng) spec cat Singapore 1995 kleur 140 biz m telefoonkaarten 32,50 

CATALOGUS GEHELE WERELD - STAMPS OF THE WORLD 
Gibbons (eng) wereldcatalogus Stamps of the World drie delen 1994/1995 

3000 bIz 250,— 

Afinsa (port) spec cat Portugal 1995 kleur 319 bIz m voorfilatelie 42 — 
spec cat Port Gebieden 1994 kleur 295 bIz 67 50 

Edifil (spaans) cat Spanje 1995 kleur 193 bIz 32,50 
cat Spaanse Gebieden 1995 kleur 309 bIz 55 — 

Philatelia (eng /duits/zweeds) spec cat Zweden 1995 kleur 317 biz 42 50 
LPS (eng) spec cat Letland 1990-1994 38 bIz 12 50 
Reikfil(eng)cat Lithanian Republic 1990-1994 80 bIz 17 50 
Harns (eng) semi-spec cat USA/Canada 1995 370 bIz 27,50 
Michel spec cat part postzegelboekjes Bondsrepubliek kleur 111 bIz 29 50 

cat Ver Europa/UN01995 314 bIz 22,— 
cat Scandinavië 1995 450 bIz 41,50 
brieven-cat Duitsland 1995 708 bIz 57 — 

WERELDCATALOGUS SPORT OP ZEGELS 
Domfil (eng /spaans) wereldcatalogus sportmotieven op zegels 1995 

1744 bIz (47 000 zegels) met Michel en Yvert-nummering 150,— 

Vlastes (grieks/eng) spec cat Griekenland/Geb 1995 kleur 472 biz 60,— 
AFA (deens) semi-spec cat Denemarken/Geb 1995 kleur 328 biz 58,— 
Facit (eng) spec cat Scandinavië 1995 720 biz 95 — 
Sassone (ital) spec cat Italie 1995 kleur 815 biz 77 50 
Ceres (trans) semi-spec cat Frankrijk 1995 kleur 407 biz 47,50 
Zumstein (duits) semi-spec cat Zwitserland 1995 kleur 520 biz 39 50 

WERELDCATALOGUS KERST OP ZEGELS 
Inpeg (eng) wereldcat kerst op zegels 2 delen 300 biz 

deel I t/m 1979 45,-, deel I11979 t/m 1993 
50,— 
18 — 

Reuzestockboek 32/31 cm 32 bIz (64 bIz) wit karton twee schutbladen 
verkrijgbaar met en zonder middenscheiding ƒ 39 50 (per drie ƒ 100 - ) 
zwart karton zonder middenscheiding ƒ 52,— (per drie ƒ 140,-) 

Erni verwijdert bruine roestvlekken op gestempelde zegels - zeer aan te bevelen 
incl twee wasschaaltjes 30 — 

PERGAMIJN-ZAKJES 
45/60 mm per 100 6 50 per 1000 49 50 115/160 mm per 100 10 — 
62/82 mm per 100 6 — per 1000 56 — 130/200 mm per 100 14 — 
65/102 mm per 100 6 — perlOOO 5 5 — 165/215mm perlOO 16 — 
85/117 mm per 100 7— per1000 63 — 
Glastieldere Hoezen voor briefkaarten 107/150 mm per 100 22 — 

voor Nederlandse FDCs 190/100 mm per 100 9 — 

per 1000 
per 1000 
per 1000 

per 1000 
per 1000 

90 — 
126 — 
144 — 

198 — 
80 — 

Orders tot ƒ 150 - plus ƒ 5 - verzendkosten Orders tot ƒ 50 - alsmede levering aan 
nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling Prijswijzigingen voorbehouden 
Uitgebreide prijslijst gratis. 
Postgiro 1253414 - Bank ABN-/Amro 47 36 54 717 

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

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

Besteladres Rotterdam: Het Poststempel - tel 010/4768175 (ook 's-avonds) 
Besteladres vakhandel: Davo B V en Importa B V 

Uw collectie 
(gedeeltelijk) 

verkopen? 
1M9 ^ / ^ 1919 

kl994< Laat 

^iRietdiik 
uw partner zijn! 

Tienduizenden tevreden inzenders 
gingen u voor sinds 1919. 

* Onze 75-jarige ervaring als veilinghou
der en ons groot en internationaal 
koperspubliek staan garant voor een 
maximale opbrengst. 

* U krijgt te allen tijde een betrouwbare 
indicatie van de opbrengst, voordat u 
een beslissing neemt. 

* Renteloos voorschot tot 60% van de 
getaxeerde waarde mogelijk. 

* Deskundige verkaveling en presentatie 
d.m.v. luxe catalogus en uitgebreide 
foto-bijlage. 

* Gratis verzekering. 
* Extra publiciteit bij importante objecten. 
* Veiling in klasse (Bilderberg)hotel in 

Scheveningen. 
* Voor grotere collecties bezoeken wij u 

desgewenst thuis of in de bankkluis. 
* U kunt ook a contant aan ons 

verkopen. 

BEL VOOR GRATIS ADVIES OF MEER 
INFORMATIE VRIJBLIJVEND 070-3647957 

Wij zijn er Immers nu al 75 jaar voor U! 

J.K. RIETDIJK BV 
Anno 1919 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC Den Haag 

Tel. 070-3647957/3647831 
Fax 070-3632893 
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POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE H O L L A N D S 

P : INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 
S HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOM-CENTRUM 

- ^ WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP GRATIS PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9-18 UUR ZATERDAG VAN 9-17 UUR DONDERDAG OOK 19-21 UUR 

TEL. 02520 24352/16510 FAX 15422 

A R U 
I l 986 
I l 987 
I l 988 
| 1 9 8 9 
I l 990 
| 1 9 9 1 
| 1 9 9 2 
I l 993 
[Kompleet 

B A 
postfris 

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

239, -

F.D.C. 
4 4 , -
2 9 , -
3 5 , -
3 5 , -
3 9 , -
3 7 , -
3 8 , -
3 8 , -

289 , -

GRATIS 
PRIJSLIJSTEN 

N E D E R L A N D 
I N D O N E S I Ë 

Wereldnieuwtjesdienst 
Wij leveren alle nieuwe uitgiften van de 
landen en de motieven die U veizamelt en 
geven de garantie, dat ook werkelijk alle 
uitgiften geleverd worden! Zó heeft U de 
zekerheid, dat Uw verzameling altijd 
kompleet blijft! Wij verzorgen 
abonnementen voor postzegels, blokken 
en postzegelboekjes, zowel postfris als 
gestempeld, en ook voor Eerste-dag-
enveloppen, Maximumkaarten E.D.B.'s 
etc. Nieuwtjesabonnementen kunnen elk 
moment ingaan, zelfs met terugwerkende 
kracht. 

STUUR ONS EEN LIJSTJE VAN DE 
GEWENSTE LANDEN OF MOTIEVEN OF 
VRAAG INLICHTINGEN. 

NIEUWELANDEN! 
PALESTINA en ERITREA 
NEEM NU EEN ABONNEMENT 

OP DEZE NIEUWE LANDEN, DE 
EERSTE ZEGELS ZIJN PAS UIT! 

OOST-EUROPA vanaf 45% 

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

47,-
174,-
104,-

98, -
24,-
72, -
89, -
66, -
5 1 , -
68, -
95,-

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

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

103,-
idem BOEKJES 139,-

MOTIEFPAKKETTEN 
10.000 verschillende GEHELE WERELD 24?,-
1 000 verschillende DIEREN, grootformaat 59,-

300 verschillende WALT DISNEY, grootform 49,-

\ANBiEDINGEN OOST-EUROPA 
HONGARIJE 1991 Hologramblok Staatswapen' 
Michel nr 4171, zwart nummer*' 125,-

BESTEL PER POST! 
B R A N D K A S T E N 

en K L U I Z E N 
VRAAG DOCUMENTATIE 

N E D E R L A N D 
KINDERVELLETJES 
laar 

POSTWAARDESTUKKEN SOVJET-UNIE 
Kollektie van 100 verschillende postwaardestukken van de 
voormalige Sowjet-Unie 4 9 ^ 
postfris 
1990 
1991 
1992 
1993 

ESTUND LETLAND 

4 ? , -
28r -
1 9 ^ 

« r -
S 1 ^ 
6 2 , -

LITAUEN 
10* -
7 6 , -
2 4 , -
6 1 , -

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

WERELDNATUURFONDS 
RUSLAND TIJGERVEL 1993 

(MAANDBLAD PHILATELIE JUNI) 
Dit schaarse blokje hebben wij bijtijds 
kunnen kopen, echter toch beperkte 

voorraad, per stuk 13,50 

Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus, echter géén 
zegels uit blokken en velletjes. Wij leveren ook ou
dere jaargangen en losse series en zegels. 
Stuur ons Uw mankolijstenl Tevens leveren wij van 
de Oost-europese landen alle nieuwtjes! 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

8 4 , -
9 9 , -

120, -
137, -
139, -
134, -

9 2 , -
135, -
113, -
1 1 1 , -

0 
66,-
7 8 , -
9 1 , -

105, -
9 0 , -

109 , -
6 5 , -

108,-
95, -
92 , -

7 0 / 7 9 1 1 3 9 , - 8 7 9 , -
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 . -
5 1 . -
59 , -

80W9 925r- 609r-
1990 
1991 
1992 
1993 

102.-
232.-

81.-
72.-

62 , -
227,-

8 1 , -
7 2 , -

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

© 
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,-
97,-
93,-

47,-
35,-
65,-
50,-

K O L L E K T I E 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 3 
postfris 2150 ,— 

gestempeld 1 2 2 5 , -

POLEN 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

104,-
85, -
62 , -

2 1 3 , -
198 , -

5 2 , -
5 7 . -
5 2 , -
4 1 , -
4 1 . -

O 
5 2 . -
38 , -
3 3 , -

179, -
164, -

2 3 , -
2 3 , -
2 2 . -
18 . -
17 . -

6 0 / 6 9 8 9 0 , - 549r 
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 519r- 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 . -
52. -

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

gestempeld 1225,— 

TJECH.S10W. 
1960 
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 , -

o 
2 9 , -
6 7 , -

275 , -
3 1 , -
4 8 . -
4 5 . -

120 . -
6 3 , -
6 3 . -
3 5 , -

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,-
41?.-
94.-

274.-
132,-

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

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

postfris 
56.25 
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 

KINDERVEUETJES 
KOLLEKTIE 29 STOXS 

349,- GESTEMPaOf289,-

POSTZEGELMAPJES 
Komplete jaargangen 

Jaar Aantal prijs 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 Ie h.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,-

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 
128 stuks ƒ 675,-
2 % K O R T I N G B I J V O O R U I T B E T A L I N G ! 

AUTOMAATBOEKJES 
1 
2 
3 
3a 
4 
5 
«a 
6b 
6c 
6d 
6e 
6eF 
6fl-
6fU 
7a 
7b 
7bF 
8a 
8b 
8c 
8al-
8bF 
8cF 
9a 
9b 
9d 
9e 
9f 
9q 
9h 
9aF 
9nF 

15,— 
22,50 
6 , -
7,50 
6 , -
5,25 

1b , -
210,-
6 5 , -
6 5 , -
1 2 , -
5,25 
/,bO 

8 b , -
7,5(1 
/,Mi 

13,25 
1/,bli 
l/.bli 
67,50 
22,bO 
37,50 
93,75 
33,75 

210,-
1/5,-
125,-
175,-
4 9 , -
15 , -
2 1 , -
77,50 

m 115,-
9eF 155,-
9fF 195,— 
9gF 50,-
9hF 30,-
10a 18,75 
lOaF 24,50 
10bF 36,-
11aF 34,-
llbF 37,50 
12a 42,— 
13a 
14a 
14b 
15a 
16a 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

60,— 
19,— 
19,— 
11,50 
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 
39 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 

TELBIOKJES - PRUS OP AANVRAAG 

KOLLEKTE BOEKJES 
95 ST. 2 8 7 5 , -

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 

Kfl 

14 St. 
11st. 
2 St. 
3 st 

IMPLEET 

49,25 
22.25 

3,25 
7,50 

82,-

70/79 127S,- 950,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

2 1 1 , -
132 , -
2 0 5 , -
130 , -
193 , -
149 , -
2 8 5 , -
107 , -
2 2 0 . -

3 9 . -

181,T 
102, -
149, -

9 9 , -
164, -
124, -
256 , -

9 2 , -
210 . -

3 2 . -
80/89 1625 , - 1375 , -
1990 
1991 
1992 

2 9 . -
2 9 . -
3 4 . -

23.-
19.-
24.-

V A T I C A A N 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

4,-
7,-

10,-
4,-

10,-
5,-

14,-
9,-

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

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

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

148,-
98,-
85,-

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

KOLLEKTIE postfris 
1970/1993 1095,-

ISRAEL postfris/full-tab 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

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

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

74,-
106,-

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

KOLLEKTIE postfris 
1970/1993 1750.-

KOLLEKTIE 
1 9 6 0 t / m 1 9 9 2 
postfris 4 1 7 5 , -

gestempeld 3 2 5 0 , -

WERELDNIEUWTJESDIENSiy 
Wij leveren alle nieuwe uitgiften van d e l 

landen en motieven die U verzamelt ■ 
Vraag inlichtingen 

file:///ANBiEDINGEN
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KOMPLEXE JAARGANGEN vanaf 50% 
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 . 

« 2 3 

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 

II II 
: © 
Cat. 

1969 
1970 
69/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
70/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
81/93 
Tolaal 

1 O V E R Z E E 
L U ^ 

L U 1 — 

L U ^ 

NVPH 
* • 

3,

9,

6,

5,

5,
4,

5,

5,

7,

7,

55,

10,

10,

49,

14,

16,

13,

47,

22,

40,

39,

255,

56,

99.

80,

108,

78,

64,

79,

70,

94,

80,

107,

99,

77,

1075,

1350,

cs 
Yvert 
* * 
269,
127,

389,

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

279,

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

695,

1350.

U J 

V9 

U I 
co 
U J 

1 Zonnebloem 
• • 
15,
7,
4,
4,
8,
8,
5,
7,
9,

15,

79,

20,
22,
16,
14,

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

540,

99,
105,
104,
107,
169,
84,

116,
128,
102,
99,

110,
110,
165,

1475,

7050,

i 
Yvert 
* * 

8,
63,
92,
21 , 
45,

11,
10,
10,
7.

8,

269,

269, 1 

• •* 
40,

24, 

13

7,

12,

22, 

37,

47,

20, 

121 , 

339,

121 , 

85,

62, 

147,

80, 

123,

171 , 

62, 

66,

182,

1089,

178,

196,

141, 

123,

48,

36,

57,

184,

198,

98,

54,

85,

112,

1495,

2895,

Yvert 
** 
220,

85,

295,

133,
59,
16,
14,
16,
29,
25,
14,
19,
19,

335,

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

650,

259,

1 EUROPA 
aa: 

I k 

Yvert 

* • 
100,

85,

56,

75,

35,

38,

25,

26,

4 1 , 

64,

525,

59,

66,

7 1 , 

62,

65,

60,

79,

98, 

78,

79,

695,

136,

258,

113,

128,

303,

228,

188,

163,

205,

143,

139,

111 , 

179,

2250,

3425,

i 
Yvert 
* * 

39,
20,
14,
36,
9,

36,
14,
24,

185,

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

690,

865,

t u j 

U J 

Yvert 

99,

90,

60,

60,

37,

950,

32,

32,

64,

90,

1475,

50,

35,

57,

40,

59,

90,

5 1 , 

48,

56,

6 1 , 

530,

89,

119,

62,

99.

92,

117,

65,

80,

77,

185.

69,

88,

82,

1200,

3150,

u . 
Yvert 
* * 

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

139,

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

550,

670,

cs 

BQ 

U J 
X 

Yvert 
• * 
22,

1 1 , 

17,

18,

15,

12,

1 1 , 

16,

2 1 , 

9, 

145,

25,

20,

2 1 , 

36,

64,

23,

37.

37,

37,

24,

319,

45,

3 1 , 

37,

57,

56,

56,

48,

57,

32,

46,

45,

47,

46,

595,

1040,

U J 
CS 

U J 

Yvert 
• • 
20,
6,

56,
40,
47,
32,
61,

103,
16,
43,

419,

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

465,

70,
95,
95,

112.
103,
85,
71,

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

1515,

2350,

U J 

CJ9 

Michel 
• • 
14,

18,

14,

18,

16,

15,

17,

17,

20, 

20,

165,

18,

18.

2 1 . 

23,

29,

28,

29,

28,

30,

3 1 . 

250,

35,

3 7 

38,

39,

4 1 , 

43,

43,

44,

42,

47,

48,

50,

5 1 , 

550,

950,

VERENIGOE NATIES 

Yvert 

10,

18,

9 

11, 

7,
11, 
11, 
29,
12,
14,
16,
23,

139,

29,
30,
33,
4 1 , 
50,
54,
35.
35,
30,
17,
29,
19,
21 , 

415,

550,

1 
Yvert 
♦ * 

45,

45,

23,
27,
19.
21 . 
27,
37,
24,
21 , 
27,
18,

239,

16,
18,
21 , 
21 , 
28,
36,
30,
36,
2 1 , 
41, 
35,
38,
35,

370,

639,

UJ 

Yvert 
* * 

7,

27,

34,

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

345,

365,

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk / 6 4 bladzi jden 

Bij grotere aanta l len: lagere pr i jzen! 

Prijs per stuk: 1x 5/9x 10/24x +25x 
Witte bladz. 29,50 2 8 ,  2 7 ,  2 6 , 

Zwarte bladz. 39,50 3 8 ,  3 7 ,  3 6 , 

= 
Michel 
• • 
29,

27,

19,

17,

16,

12,

23,

13,

18,

19,

189,

22,

24.

27. 

32.

4 1 , 

38,

30,

37,

47,

27,

319,

34,

35,

39,

43,

44,

40,

42,

48,

43,

54,

48,

5 1 , 

56,

569,

1069,

1 

Michel 
• • 
82,

32,

75,

20,

18,

16,

24,

19,

20, 

17,

316,

23,

24,

3 1 , 

43,

140,

20,

42,

35,

30,

30,

410,

37,

43,

4 1 , 

50,

4 0 

50,

56,

44,

52,

54,

42,

55,

56,

609,

1319,

1 JAARGANGEN, SERIES 
en L.KJZ>Z>C V V A A r i U C f M 

VÓÓR 1961 KUNNEN 
WIJ NATUURLIJK ÓÓK 
LEVEREN, STUUR ONS 
UW MANCOLIJSTEN! 

D U I T S L A N D 
BUNDESPOST 

Michel 
• • 0 
22, 17,
10, 13,
12, 15,
36, 43,
9, 10,

50, 20,
9, 10,

20, 22,
28, 19,
43, 24,

229, 185,

81. 51,
84, 63,
69, 48,
55, 37,
73, 38,
51, 32,
70, 40,
81, 51,
63, 44,
58, 35,

659, 425,

68, 35,
132. 73,
98, 46,

100, 58.
105, 62,

105, 55,
101, 56,
114, 58,
131, 76,
140, 92,
208, 133,
182, 137,
145, 129,

1575, 970,

2425, 1550,

BERUJN 

Michel 
• • 0 
18, 22,
9, 9,
1,  1,

13, 14,
10, 11,
38, 34,
9, 11,
7, 9,

20, 20,
26, 22,

145, 149,

83, 75,

35, 3 1 , 

29, 24,

22, 19,

59, 40,

19, 17.

56, 48,

54,  35,

52,  53,

38, 32,

429, 359,

4 1 ,  35,

97, 69,

59, 49, 

70, 60,

59, 57,

62, 57,

122, 115,

92, 88,

149, 147,

80, 77,

795, 725,

1345, 1210,

D.D.R. 

Michel 
• * 0 
74, 79,

102, 138,

70, 73,

147, 136,

60, 42,

6 1 ,  5 1 , 

56, 46,

56, 47,

52, 44,

78, 67,

725, 695,

51 ,  4 1 , 

48, 44,

54, 37,

61 ,  52,

52, 49,

60, 55,

63, 57,

74, 70,

67. 63,

79  66,

585, 515,

113, 9 1 

110, 95.

116, 98,

107, 74,

83, 68,

90, 80,

66, 63,

79, 78,

74, 73,

108, 108,

910, 795,

2175, 1965,

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

RUIM UW RESTANTEN OP 
Prijs op basis van frankeerwaarde, 

(=zonder toeslag), vrijblijvende prijzen. 
NFOFRIANn f f) 7? n niiIrtPD 1 FNfiFIANn n O f l n P 
BEIGIE J 
FRANKRIJK ) 
BUND j 

PRIJS ANDERE 

NATUUR 

3,50 p. 100 Fr 
0,20 p Franc 
0,aO p Mark 

LANDEN OP AANVRA 

LMK OOK UW E 

VER. STATEN ƒ 1,10 p $ 
ARUBA /0,60pgld 
ZWITSERL ƒ 0,85 p Franc 

^G TIP: U KUNT HIERMEE 
ESTELLING BETALEN! 

CREDITCARDS 
Geef bij bestelling uw nummer en datum op 

1 NIEUW VOLKSREPUBLIEK C H I N A * * ! 
KOMPLEXE 
JAARGANGEN 
1980 998,-
1981 425,-

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

1986 6 1 , -
1987 80,-
1988 118,-
1989 75,-

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

L K O L L E K T I E C H I N A 1 9 8 0 t /m 1993 2795 | 

r VERENIGD n 
1 cunurH 1 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 
1980 
71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
81/90 
1991 
1992 
1993 

56/93 

CEPT 
• • 
629,-
155,-

17,-
18.-

302,-
1090,-

32,-
62,-
67,-
59,-
52,-
39,-
49,-
50,-
92,-
59,-

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,-

5450,-

0 
95,-
78,-
12,-
10.-

212,-
395,-

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

435,-
60,-

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

890,-
95,-

134,-
185,-
155,-
183,-
183,-
177,-
192,-
221,-
165-

1650,-
189,-
289,-
269,-

4025,-

MEELOPERS 1 
* * 

69,-

io!-
55,-
13,-

145,-
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,-
88-

765,-
317,-
160,-
179,-

2150," 

0 
36, 

io!-
51,-
10,-

104,-
3,-
6,-

12,-
15,-
6,-
9,-

24,-
12,-
35,-
62,-

179,-
9,-

16,-
23,-
7,-

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

290.-
32,-
44,-
77,-
30,-
67,-
69,-
71,-
97,-
64,-
73-

610,-
291,-
125,-
165,-

1725,-

VOORLOPERS 1 
1/3 ITALIË 
4/6 TRIEST-A 
7/10 TURKIJE 
11/12 SAARLAND 
13/17 BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWITSERLAND 
40/42 ITALIË 
43/45 TRIEST-A 
46/51 GRIEKENLAND 
52/57 LUXEMBURG 
58/59 PORTUGAL 
61 FRANKRIJK 
62/64 BELGIË 
65/66 ITALIË 
67/68 TRIEST-A 
69/70 VER NAT 
71/73 GRIEKENLAND 
74/76 TURKIJE 
77/80 TURKIJE 
81 BUNDESPOST 
82/84 LUXEMBURG 
85/86 VATICAAN 

• • 
225,-

50.-
25,-

450,-
165,-
89,-

139,-
1350,-

149,-
49,-

650,-
350,-
225,-

18,-
165,-
45,-
9,-

16,-
275,-

39,-
65,-
15,-
79,-
8,-

O 
49,-
49,-
19,-

395,-
135,-

79,-
55,-

1350,-
19,-
39,-
12,-

195,-
29,-
9,-

115,-
3,-
9,-
9,-

19,-
39,-
55,-

2,-
39,-
8,-

/W\NBIEDING VOORLOPERSI 
Nr. 1/86 kompleet 4375,- 2595,-| 

BESTELLEN PER POST: HOLLANDS GLORIE TELEFOON 02520-24352 
Hoogewerf straat 18 of 02520-16510 
2181 EJ HILLEGOM FAX 02520-15422 

LEVERING: NEDERLAND géén 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 0,75. U loopt hierdoor geen enkel risico. 
BETALING: met acceptgiro binnen 8 dagen, of, indien gewenst, automatische 

VOORUITBETALING: Bij vooruitbetaling al 
girobetaalkaart of Eu 
op bankrekening 68. 

CREDITCARDS: bij bestelling s.v.p. v 
en uw handtekening 

ijd 2 % kort ing, bij de bestel l ing 
rocheque inslui ten of het bedrag ove rmaken 
31.12.619 of Postbank 42 .08 .936 . 
srmelden uw kaar tnummer , d e verva lda tum 

1 VRIJBLIJVENDE AANBIEDING 
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850 / Philatelie november 1994 

Agenda van f ilatelistische 
gebeurtenissen 
Opgaven voor deze rubriek in liet 
luninummer 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 
1995 

• 10,11 en 12 maart: 
IJmuiden. Noordzeepost 95, tentoon
stelling (categorie 3) ter gelegenheid 
van het BO-iarig bestaan van de Post
zegelvereniging 'IJmuiden' en het 25-
larig bestaan van de jeugdafdeling 
Sporthal IJmuiden-Oost, Tiberiusplein 
6 Ca 300 kaders Openingstijden op 
10/3 van 20 30 tot 22 30 uur, op 11/3 
van 10 tot 17 uur en op 12/3 van 10 tot 
16 uur Inlichtingen G Swets, Konin
gin Emmastraat 1,1975 BL IJmuiden 
telefoon 02550-16574 
• 18 en 19 maart: 
Borne. Philatwente 95, propagandaten-
toonstelling m Cultureel Centrum De 
Bijenkorf Marktstraat 23, 7622 CP 
Borne Openingstijden op beide dagen 
van 10 tot 17 uur Inlichtingen mevr 
M G G Pragt Stroom-Eschlaan 79, 
7623 CW Borne, telefoon 074-663725 
• 24, 25 en 26 maart: 
DoetInchem. Achterhoek 95, postze
geltentoonstelling georganiseerd door 
de afdelingen Doetinchem, Varsseveld, 
üchtenvoorde, Aalten/Wmterswijk en 
Dinxperio 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 Nordrhein-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) 

R H E I N - R U H R - P O S T A '95 
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• 13 tot en met 17 april: 
Lisse. Bloembollenstreek 40 tentoon
stelling (categorie 3) ter gelegenheid 
van het 40-jarig bestaan van de I V 
Philatehca afdeling Bloembollenstreek 

CNB-veilinghal, Grachtw/eg Openings
tijden op 13,14 en 15/4 van 10 tot 22 
uur, op 16/4 van 12 tot 22 uuren op 
17/4 van 10 tot 18 uur 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 Philatehca Bisschoppe
lijk College Inlichtingen JC Willems, 
Irenelaan 29, 6006 HB Weert, telefoon 
04950-34357 
• 6 en 7 mei: 
Breda. Dag van de jeugdfilatelie, geor
ganiseerd door de Postzegelvereniging 
Breda, afdeling Jeugd Gemeentelijk 
sportcentrum. Topaasstraat, Breda 
Openingstijden op6/5 van 10 OOtot 
18 00 uur en op 7/5 van 10 00 tot 
17 00 uur Inlichtingen M Leenders, 
telefoon 076-651012 
• 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 forto-stem-
pel Bondscommissaris L M A Cran-
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 
75iarig 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 
• 19,20 en 21 mei: 
Brussel. Europhila 95, nationale com
petitieve filatelistische tentoonstelling 
georganiseerd door de Koninklijke 
Landsbond der Belgische Postzegel-
knngen in 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 
40iarig bestaan van beide verenigin
gen DeJreets Kaalheidersteenweg 
105 Gecombineerd jeugd-en volwas-
senententoonstelling, 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-
tentoonstellmg) ter gelegenheid van 
heteo-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 
• 4 november: 
Leek. Noordfila 95, propandatentoon-
stelling en tal van andere filatelistische 
activiteiten Nienoordcollege, Weezen-
burglaan 51 Openingstijden 9 3 0 -
17 30 uur Inlichtingen RJ Obermk, 
Valkenierslaan 1 9301 KM Roden Te
lefoon 05908-19547 (vanaf 1 oktober 
1995 050-5019547) 

1996 

• 20 en 21 januari: 
Apeldoorn. Apoldro 96, jeugdpostze-
geltentoonstellmg in het kader van 
honderd jaar Olympische Spelen geor
ganiseerd door Jeugdafdeling Apoldro 
van de Filatelistenvereniging de Globe 
m Apeldoorn Duivensportcentrum, 
Ritbroekdwarsstraat 15 Inlichtingen 
Organisatiecomité Apoldro 96, 
R H G D Eilander, Anna Bijnsnng 112, 
7321 HJ Apeldoorn, telefoon 055-
669823 
• Stoten met 16 juni: 
Toronto (Canada). Capex96, interna
tionale postzegeltentoonstelling onder 
Fl P-patronaat, georganiseerd door The 
Royal Philatelic Society of Canada en 
met medewerking van Canada Post 
Ca 4000 kaders, 125 handelaren-
stands en 75 postadmmistraties Me
tropolitan Toronto Convention Centre 
Inlichtingen Bondsbureau, Postbus 
4034, 3502 Utrecht, telefoon 030-
894290 

Filatelistische 
ruildagen 
• 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 
Geldermalsen. Filatelistische contact
groep Islamitische Wereld De Gentel, 
Genteldijk34,9 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: 
Berkel-Enschot. De Druiventros, Bos
scheweg 11,10-13 Telefoon 013-
331426 
Rotterdam. Groothandelsgebouw, Sta
tionsplein 45,10-17 Telefoon 05120-
31175 
Woudenberg. De Camp, De Bosrand 
15 Telefoon 03498-64748 
• 26 november: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, Snellius-

laan 3,10-16 Telefoon 02503-17279 
Brielle. De Goote, Reede 2 13 30-
16 30 Telefoon 01810-15640 
Dordrecbt. CJMV-gebouw Burg de 
Raadtsmgel 25 10-17 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 53-55, 
13-17 Telefoon 085-456195 
Leeuwarden. EEC, Heliconweg 42,10-
16 Telefoon 05120-31175 
Muntendam. De Menterne, Juliana-
plein 1,10-17 Telefoon 05980-26250 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honigstraat 3 
10 30-15 30 Telefoon 08360-29241 
Zwolle. Jubal, Jufferenweg 24,10-
1630 
• 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 
• 2 december: 
Leiden, 't Spoortje Bernhardkade 40 
19-22 Telefoon 01729-8422 
• 3 december: 
Gouda. De Regenboog, Scholenpad, 
14-16 30 Telefoon 01829-6440 
Groningen. De Trefkoel, Zonnelaan 30, 
10-16 Telefoon 05120-31175 
Lisse. Poelhuys Vivaldistraat 4,10-
16 Telefoon 02521-16247 
Meppel. Nijmeijer, Markstraat 43,10-
16 Telefoon 05220-55635 (na 18 uur) 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bilderdijk-
hof 1,10 30-16 Telefoon 02975-
62862 
• 4 december: 
Waalwijk. Het Nieuwe Lido, Vijverlaan 
10,10-16 Telefoon 05120-31175 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 4-6 
10-14 Telefoon 08894-12543 
• 10 december: 
Alphen aan den Rijn. Nabij, Van Len-
nepstraat/hoek Lauraplem, 10-17 
Doetinchem. Wildebeest, Rosegaard-
seweg 1,10 30-15 30 Telefoon 
08360-29241 
Hoofddorp. De Jeugd van Gisteren, 
Beemsterstraat4,10-16 Telefoon 
02503-13929 
Maassluis. De Koningshof, Uiverlaan 
20,13-17 Telefoon 01899-15346 
Steenwijk. De Beitel, Molenstraat 24, 
10-16 Telefoon 05210-12592 
Zeist. Zinzendorf-Mavo (bij Slot Zeist), 
10-16 Telefoon 03404-54115 (na 18 
uur) 

Attentie! 
Meldingen voor deze rubriek kun
nen uitsluitend schriflelijky^or-
den doorgeven aan de redactie van 
'Philatelie', Lis 20,1273 CD 
Huizen Alleen evenementen met 
een (in hoofdzaak) filatelistisch 
AraraWerworden opgenomen 
Denkt u er aan dat uw melding 
minimaal zes iveürenvoor de ver
schijningsdatum van het gewenste 
nummer bij ons binnen moet zijn' 

Redactie 'Philatelie' 
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Zutphen. CJV, Paardewal 35,13-
15.45. Telefoon 05750-15579. 
• 11 december: 
Boxtel. Bellevue, Bossctieweg 34, 
10.30-13. Telefoon 04116-73775, 
Ooetinchem. Ketz, Houtkampstraat 64, 
10-17. Telefoon 08340-24018. 
Echt. Biej Adders, Houtstraat 25, 
13.30-18. Telefoon 04754-86144. 
Leuven (België). Koninklijk Atheneum, 
Campus Redingenhof 90,9-17. Tele
foon 00-3216404086. 
Welberg. De Vaert, Kap. Kockstraat 
54,10-17. Telefoon 01670-67469. 
• 13 december: 
Rotterdam. RET-kantine (remise Kra
lingen), Oostzeedijk 102,19-22.30. Te
lefoon 010-4180595. 
• 16 december: 
Lelden, 't Spoortje, Bernhardkade 40, 
19-22. Telefoon 01729-8422. 
• 17 december: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclamenstraat 
70,10-16. Telefoon 02977-25158. 
Dronten. De Meerpaal, 13.30-16.30. 
Telefoon 03210-14305. 
Heeze. D'n Toversnest, Jan Decker-
straat 26,12-17. Telefoon 04907-
63192. 
Papendrecht. Culture, Mullwijckstraat 
2,10-16. Telefoon 078-158415. 
Waddinxveen. Ontmoetingskerk, 
Groensvoorde 3,13.30-17. Telefoon 
01829-6440. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr. Honigstraat 3, 
10.30-15.30. Telefoon 08360-29241. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 10-16. Te
lefoon 05209-1726 (na 18 uur). 
• 18 december: 
Berkel-Enschot. De Druiventros, Bos-
scheweg 11,10-16. Telefoon 013-
331426. 
Eindboven. De Tongelreep, Ant. Coo-
lenlaan 5,10-16. Telefoon 05120-
31175. 
Helmond. TOV Ontmoetingscentrum, 
Azalealaan 40,10-16. Telefoon 4930-
19063. 
Huissen. De Brink, Brink 8,11-16. Te
lefoon 085-253203. 
Vegbel. De Golfstroom, Van Diemen-
straat la, 9.30-12.30. Telefoon 04130-
67786. 
Woudenberg. De Camp, De Bosrand 
15. Telefoon 03498-64748. 
• 19 december: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slotemaker 
de Bruïneweg 270 (hoek Muntweg), 
19-22. Telefoon 085-340331. 

• 24 december: 
Brielle. De Goote, Reede 2,13.30-
16.30. Telefoon: 01810-15640. 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 53-55, 
13-17. Telefoon 085-456195. 
• 28 december: 
Noordwijk-Binnen. De Kuip, Zeestraat 
1,10-17 Telefoon 02522-12080. 
• 31 december: 
Zwolle. CJV Jubal, Jufferenwal 24,10-
16.30. Telefoon 038-216493. 

Postzegel-
veilingen 
• 14 en 15 november: 
New York (Verenigde Staten): VS, we
reld, poststukken. Christie's, 502 Park 
Avenue, New York, NY10022. 
• 13,14 en 15 december: 
Londen (Groot-Brittannië): Gemene
best Christie's, 502 Park Avenue, New 
York, NY 10022. 

1995 

• 4 februari: 
's-Gravenbage. A.A. van der Meij Vei
lingen, Juliana van Stolberglaan 248, 
2595 CN 's-Gravenhage, telefoon 070-
3825037, fax 070-3472576. 

Nieuwe emissies 
Nederland 

• 29 november: 
Kortingzegels, waarschijnlijk twintigmaal 
55 cent (pri|S van het velletje: f 11.-). 

Nederlandse Antillen 

• 1 december: 
Kortingzegels; waarden 30 en 
115 cent. 

1996 

• 19 januari: 
Carnavalzegels; drie zegels (waarden 
onbekend). 
• 8 februari: 
SOjaarMgr Verriet Instituut, waarden 
65 en 90 cent. 

• 29 maart: 
Hondenserie; waarden 75,85,100 en 
175 cent. 
• 17 mei: 
Standaardsene; 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. 

Suriname* 

• 10 november: 

Jeugdzorg, (onder voorbehoud) 

*: geen opgave zegelwaarden verstrekt 

België 

• 14 november: 
Solidariteitsemissie: zege\ van 16+3 f. 
• 5 december: 
Kerstmis en nieuwjaar; zege\ van 13 f. 

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

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

Diapresentaties 
. De vormgeving van de Nederlandse 
postzegel 
. De wereld in het klein 

Tijdelijke exposities 
. Verborgen collectie 1, expositie van 
een deel van de kunstcollectie van Ko
ninklijke PTT Nederland, ingericht in de 
nieuwe expositieruimte van het mu
seum (voormalige theosofentempel). 
Nog tot en met 29 januari 1995. 
. Over kunst en vliegen, tentoonstelling 
van Nederlandse postzegelontwerpen 
ig93-juli 1994. Nog tot en met 8 janu
ari 1995. 

Activiteiten 
. Zelf postzegels maken; activiteit voor 
kinderen op woensdag- en zondagmid
dagen vanaf 14 uur. Reserveren (mini
maal één week van te voren; maximaal 
vijftien kinderen) is noodzakelijk: tele
foon 070-3307500. Nog tot en met 8 
januari 1995. 
. Wetenschapstheater Pandemonia; 
optreden op 13 novsmber (voorstel
ling Te paard, te lucht, te gek). Aan
vang om 14.00,14.45 en 15.30 uur. 

Permanente exposities 
. Hoe postzegels tot stand komen 
Ontwerpen, drukmateriaal, proeven, 
modelvellen van oude en moderne Ne
derlandse postzegels m boek-, plaat-, 
rasterdiepdruk en offset. 
. Nederland en overzee, compleet en 
ongestempeld, 1852-heden. 
. Collectie G. Buys: postwaardestukken 
Nederlands-Indië, Suriname en Cura-
gao gespecialiseerd 1873-1912. Onpe-
bruikt en gebruikt materiaal, gespecia
liseerd naar druk, papier en afstempe
ling. 
. Collectie CD. Ricardo: Japanse bezet
ting van Nederlands-Indië, 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. 

Vrolijke standbemanningAfrouwing in 
Maandbladstand op Fepapost 94 

Met een bezoekeraantal van 
ongeveer 75.000 bleef de in
ternationale tentoonstelling 
Fepapost 94 wat achter bij de 
(misschien wat al te hoog ge
spannen) verwachtingen, 
maar duidelijk was wel dat die
genen die een bezoek aan 
Den Haag brachten toch een 
mooie tentoonstelling te zien 
kregen. 
Uiteraard was ook het maand
blad Philatelie met een stand 
op Fepaposf present. Op de 
foto, die werd gemaakt door 
fotopersbureau Van Leeuwen, 
zien we de vrolijke vaste 
standbemanning/vrouwing. 
Van links naar rechts mr. A. 
van der Flier, erevoorzitter 
'Philatelie' (en auteur van het 
boekje Filatelie van A totZ, 
dat op Fepaposf Groot zilver 
venwierf); mevr. E. Braaken-
siek, administrateur 'Philatelie' 
en mevr. A.C. van der Haar-
Amptmeijer, rubriekredacteur 
'Nieuwe uitgiften'. In het de
cembernummer (veel) meer 
over Fepapost 94. 
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Profil 
Postzegelveilingen 

Onze veiling wordt gehouden 
op 29 jan. 1995 in het Hotel 
Keizerskroon te Hoorn 

* inzenden voor onze veilingen is 
doorlopend mogelijk. 

* gratis katalogus op aanvraag. 

* vrijblijvende taxatie en advies. 

* kijkdagen in Hoorn op ons 
kantoor adres. 

Vraag naar 
onze 
gratis 
prijslijsten. 

Bel 02290-47953 
fax 02290-47953 
Winkel /kan toor adres: 
Breed 29B/29R, 1611 KA H o o r n . 

OÄ/hfi' 'iyÄf^/e/ff. 
COMING UP SOON 

I I T H MAIL AUCTION 
INCLUDING ONE OF THE GREATEST 

RARIETIES OF CHINA 

Ml M3 SG Ml 595 

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 

\/OiV\ [oKverv 
postzegelveilingen 
Buitenhoven 5, 5211 TP 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073-12 20 33 
Telefax 073-13 67 39 

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

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

y^\ an u 

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

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

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

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

- Betaling binnen een werkdag met aantekenen aangifte geldswaarde ■ 
- Vraag een lijst aan van alle gebieden (ca 50) 
- Minimaal ƒ 300,—, gesorteerd naar frankeerwaarde 
- Ook afname van grote aantallen, maar geen nieuwt]esvellen 
- WIJ zijn sedert jaren in Duitsland bekend als betrouwbare partner 

■ 1 
1 voor frankeerzegels ■ 

■ ■ ■ n i f ' A C D A M I ^ E RathausstraBe9 D22941 BARGTEHEIDE 1 
M I K I V U r K A N I V C Tel.: 09  49 4532 8820 Fax 09  49 4532 25132 ■ 

Lid APHV en ZPVW 

1 
POSTZEGELHANDEL 
PARNASSUS 

Wij zijn gespecialiseerd in NEDERLAND en OVERZEE. 
Alle 'TOP NOS', zowel postfris als gebruikt (met certificaten) 
in voorraad. 
Div. tandingen Nederland en koloniën. 
Lang  Punt  Kleinrond  Vierkant  en Grootrondstempels 
ook van de oude Koloniën, speciaal Nederlands Indië. 
(Zie uw nieuwe N.V.P.H. Catalogus 1995)1! 
Ook alles van Indonesië en Israël in voorraad. 
Wij zij met goedkoop maar leveren wel kwaliteit. 

Roelof Hartstraat 34 
1071 VK Amsterdam Tel.Fax 0206752372 
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Postwaarde-
stukken 

Samenstelling: 
A. Bosman 
Postbus 6994 
6503 GL Nijmegen 

en 
Drs. J. Spijkerman 
Postbus 1065 
6801 BB Arnhem 

In dit nummer van 'Philatelie' 
maken we een 'inhaalslag' 
om de achterstallige meldin
gen weg te werken. Dankzij 
de extra ruimte die 'Postwaar-
destukken' deze maand en in 
december kreeg toegewezen 
zijn we in het nieuwe jaar 
weer helemaal bij. 

Nederland 
De briefkaart voor kennisge
ving van telefoonnummerwij
ziging werd in oktober 1993 in 
een nieuwe versie uitge
bracht; als zegelbeeld kreeg 
de kaart hetzelfde puzzelmo
tief als de normale briefkaart 
van 70 cent. Deze 'telefoon
kaart' was alleen bij de Filate-
listische Dienst in Groningen 
te verkrijgen, en niet aan de 
loketten. Gebruikte exempla
ren komt men weinig tegen. 

Van het luchtpostblad buiten
land (120 cent) verscheen in 
diezelfde maand ook een 
nieuwe uitvoering, van de 
hand van vormgever Mare 

Terstroet. De tendens van de 
laatste jaren werd voortgezet: 
Nederlandse postwaarde-
stukken krijgen zegelbeelden 
die volstrekt afwijken van die 
van de normale frankeerze-
gels. 

Overigens wordt het assorti
ment Nederlandse postwaar-
destukken steeds kleiner: na 
het binnenlandse postblad 
verdween enige tijd geleden 
ook de briefkaart buitenland, 
eveneens doordat de vraag 
ernaar erg klein was. 

Nieuwe uitgiften 
Australië 
De afgelopen anderhalf jaar 
werden in Australië geïllus
treerde enveloppen uitgege
ven voor verschillende gele
genheden. De aanleiding 
wordt meestal nog eens extra 
vermeld op de keerzijde van 
de envelop. 
. Rotó/y-conferentie in Mel
bourne; frankeenwaarde 45 c. 

rsaujüiijiai 

* • 

Nederlandse briefkaart: wijziging telefoonnummer 

Piiitii12IET 
LÜCHTPOSIBUO AEROËj?AU«E 

Het Nederlandse luchtpostblad van 120 cent 

met in het zegelbeeld het em
bleem van Rotary Internatio
nal (een tandwiel). Afbeelding 
van Australiërs aan wie het 
werk van de organisatie ten 
goede komt en het motto 
Sen/ice Above Se/f (mei 
1993). 
. Conferentie van de interna
tionale vrouwenvereniging 
ACWW in Hobart. Gebor
duurd boeket tegen het sil
houet van Australië (45 c.) 
Links een patchwork-quilt met 
daarop beelden uit het leven 
van de boerenvrouw, daaron
der de tekst ACWW-working 
with women worldwide (mei 
1993). 
. Herdenking van de Confe
rentie van Corowa (1893). 
Het oude gerechtsgebouw 
van Coroware (45 c). Links 
een portret van Sir John 
Quick, met een citaat en de 
jaartallen 1893-1993 (juli 
1993). 
. De verkiezing van Sydney 
tot stad van de Olympische 
Spelen voor het jaar 2000. De 
langlopende envelop (gezicht 
op Sydney) zonder waarde
aanduiding (45 c), nu links 
voorzien van de Australische 
vlag, de Olympische ringen 
en de tekst Congratulations 
Sydney (september 1993). 
. Het 200-jarig bestaan van 
de Elisabeth Farm. Portretten 
van Elisabeth en John McAr-
thur (45 c). Links de afbeel
ding van een landschap (ok
tober 1993). 
. Internationale decade tot het 
terugdringen van natuurram
pen. Cycloon en wereldbol 
(45 c). Op de linkerzijde wor
den verschillende rampen in 
beeld gebracht (oktober 
1993). 
. Van de normale C5-envelop 
zonder waarde-aanduiding 
(gezicht op Brisbane, tekst 
'Australië - Port Betaald') ver
scheen in juni 1993 een nieu
we oplage, waarbij dit keer de 
naam van de fotograaf van 
het zegelbeeld correct ver
meld wordt op de keerzijde. 
Prijs van de envelop $1.10. 
- Geïllustreerde luchtpost
briefkaart met op de keerzijde 
een foto van Melbourne en de 
Yarra-rivier bij avond. Prijs 
$ 1,00. Wereldbol en als 
waarde-aanduiding de tekst 
'Port Betaald Australië'. Vijf 
adresregels en een streepjes
code zoals op de meeste 
Australische postwaardestuk-
ken(mei 1993). 

. De vier enveloppen (45 c.) 
met portretten van goudzoe
kers en afbeeldingen uit het 
leven op de West-Australi
sche goudvelden verschenen 
met een opdruk ter gelegen
heid van de nationale postze-
geltenstoonstelling Wa-
pex 93. De enveloppen kost
ten samen $ 2.20 (september 
1993). 

België 
. Luchtpostblad; zegelbeeld: 
een Airbus A-310 van de Sa
bena voor een wereldbol met 
het embleem 'S' van de lucht
vaartmaatschappij (32 f., 
rood). De kleur van het papier 
is groenblauw. Vier verschil
lende taalvarianten (augustus 
1993). 
. Een briefkaart ter herden
king van striptekenaar Hergé, 
de schepper van Kuifje, die 
tien jaar geleden overieed. In 
het zegelbeeld (15 f.) een 
aantal striphelden in kleur. 
Dezelfde afbeelding wordt 
links nog eens vergroot weer
gegeven (oktober 1993). 
. In dezelfde maand ver
scheen een briefkaart (15 f.) 
met als zegelbeeld en illustra
tie een reliëf (van Octave 
Landuyt) uit de Brusselse me
tro. 

Canada 
Twee nieuwe enveloppen: 
. Klein formaat; zegelbeeld 
gezicht op St. John's, 43 (c), 
daaronder loodrecht Cana
da/Mail/Poste. Linksonder 
drie adresregels, met rechts 
daarnaast zes postcodekade-
vakjes. Geen afzenderiijnen. 
Wit papier. 
. Lang formaat; uitvoering als 
hierboven, maar dan met een 
gezicht op Toronto. Beide en
veloppen kwamen uit in juli 
1993. 

China (Volksrepubliek) 
In China werden briefkaarten 
gewijd aan de volgende on-
denwerpen: 
. Tentoonstelling voor de ont
wikkeling van de Chinese 
kuststeden, Peking. Rode cir
kel en gestileerde vlag als 
embleem van de tentoonstel
ling, 15 f. Illustratie: embleem 
en bloesem (maart 1993). 
. Grondwet voor het admini
stratieve gebied Macao. Rood 
vel papier met tekst, omge
ven door roze bloemen, 15 f. 
Illustratie: de skyline van Ma-
cao en een brug (april 1993). 
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. Dertigste verjaardag van het 
eerste Chinese medische 
team in het buitenland. Duif 
met een Rode-Kruiskistje, 
15 f. Illustratie: verpleegster 
met stethoscoop onderzoekt 
patiënten (april 1993). 
. Dertiende Nationaal Con
gres van de Chinese Jeugdli-
ga. Embleem van de Liga: 
rode vlag met bloemen, 15 f. 
Illustratie: oceaan met golven 
en meeuwen (mei 1993). 
. De kandidatuur van Peking 
voor de Olympische Spelen 
van het jaar 2000. Tempel, 
Olympische ringen en de 
tekst 'Peking 2000', 15 f. De 
Chinese hoop werd verder 
uitgedrukt in een passende Il
lustratie met daarboven 'Een 
opener China verwacht de 
Olympische Spelen 2000' 
(juni 1993). 
. Het Jaar van de Haan 
(1993). Vijf verschillende uit
voeringen met illustraties op 
de keerzijde. 
. Elfde Internationaal Speleo-
logie-congres in Peking. Con
gresembleem, 15 f. Illustratie: 
binnenkant van een grot (au
gustus 1993). 
. Zevende Nationaal Vrou
wencongres. Embleem, 15 f. 
Illustratie: vrouwenhoofd en 
duiven (september 1993). 
Deze briefkaarten zijn alle in 
kleur gedrukt op wit glanzend 
papier. De verklarende tekst 
is telkens zowel in Chinese 
karakters als in het Engels. 
. Een geïllustreerde envelop 
van 20 fen verscheen ter ge
legenheid van de 120e ver
jaardag van de gezondheids
controle en quarantaine aan 
de Chinese grens. Wit papier 
(augustus 1993). 

Denemarken 
. Briefkaart met het oplei-
dingszeilschip Danmark 
(3.73 k.). De kaart, met het 
nummer 'CP 7', bevat op de 
keerzijde een vergrote afbeel
ding van het zegelbeeld. Ver
koopprijs 6.25 k. (juni 1993). 
. Briefkaart 'CP 8', in een ver
gelijkbare uitvoering (vier 
adresregels, loodrechte deel-
streep), is gewijd aan Deense 
volkskunst-sieraden (septem
ber 1993). 

Duitsland 
. Briefkaart ter gelegenheid 
van het 900-jarig bestaan van 
de Benedictijner abdijen Ma
ria Laach en Bursfelde. Het 
zegelbeeld (gezicht op de ab
dijen, 80 pf.) is gelijk aan fran-
keerzegel met Michelnummer 
1671. Onder de afzenderlij-
nen het panorama van Keu
len bij nacht, alsmede recla
me voor de internationale 
postzegel- en telefoonkaar-
tenbeurs Philatelia, die in die 
stad gehouden werd (oktober 
1993). 

. Een briefkaart van 80 pf., 
gewijd aan de honderdste 
sterfdag van de componist 
Tsjaikovski. Portret van de 
componist (gelijk aan fran-
keerzegel met Michelnummer 
1702). Links onder afzender-
lijnen een afbeelding van een 
postwagen van de Romeinse 
cursus publicus als reclame 
voor de internationale postze-
gelbeurs in Sindelfingen en 
de internationale dagen van 
de postgeschiedenis aldaar 
(oktober 1993). 

Finland 
. 'Elektronische briefkaart nr. 
1'. Op de postzegeltentoon
stelling Nordia 7993 bestond 
de mogelijkheid om ter plaat
se, via een computerterminal, 
een briefkaart te laten bedruk
ken. De afzender toetste 
adressering en afzenderge-
gevens in en maakte een 
keus uit vijf beschikbare talen, 
waarna de kaart uit het appa
raat rolde. Deze briefkaart 
zonder waarde-aanduiding 
kon verstuurd worden over de 
gehele wereld. Zegelbeeld: 
zeilschip met de tekst 'Port 
betaald voor alle landen' in 
Fins, Zweeds en Frans. Wit 
papier, met op de keerzijde 
en gezicht op de haven van 
Helsinki. De kaart was (voor 
10 m.) uitsluitend te verkrijgen 
op de tentoonstelling van 6 tot 
en met 9 mei 1993. 
Later stond de computer op 
het hoofdpostkantoor in Hels
inki; dit leverde het volgende 
postwaardestuk op: 
. 'Elektronische briefkaart nr. 
2'; dezelfde kaart, maar nu 
met een zomergroet uit Hels
inki. 
. 'Elektronische bnefkaart nr. 
3' heeft herfstbladeren in het 
zegelbeeld, en was met ver
schillende teksten in diverse 
talen eerst te verkrijgen tij
dens de viering van de Dag 
van de Postzegel in het Ope
ragebouw in Helsinki (8-9 ok
tober 1993). 
Daarna is de computer weer 
in werking gesteld op het 
hoofdpostkantoor. Afbeelding 
op de keerzijde: wandelaars 
in een herfstbos. Prijs 10 m. 
. De bekende stripfiguur 
Moem van Tove Janssen 
diende als motief voor een 
vouwbrief zonder waarde
aanduiding, geldig voor de 
gehele wereld. Prijs 5 m. (ok
tober 1993). 

Frankrijk 
. Vanwege een portverhoging 
in Frankrijk werd de briefkaart 
met het zeilschip La Poste uit
gebracht in de nieuwe waar
de 2.80 f. Drie adresregels, 
met daaronder vijf postcodek-
aders. 
De keerzijde van de briefkaart 
is gevuld met een afbeelding 

van het zeiljacht tijdens de 
Whitbread-race. Verkoopprijs 
5 f. (september 1993). 

Groot-Brittanië 
Engelse postwaardestukken 
hebben tegenwoordig geen 
waarde-aanduiding in ponden 
meer, maar slechts de ver
melding Postage Paid, met 
een ' 1 ' of een '2', eventueel 
aangevuld met de tekst First 
Class of Second Class. Uiter
aard staat koningin Elizabeth 
II in het zegelbeeld. In tegen
stelling tot de Engelse zegels 
bevatten de zegelbeelden op 
postwaardestukken voor het 
buitenland wel de vermelding 
van de landsnaam Great Bri
tain. 
. Enveloppen Guaranteed de
livery, waarvan de bezorging 
gegarandeerd op de volgen
de dag plaatsvindt, zijn er in 
drie formaten (DL, C5 en C4), 
elk met een maximaal toege
staan gewicht. Prijzen £ 3.30, 
£ 3.80 en £ 4.40, Buitenzijde 
wit papier met donkerblauwe 
bedrukking, binnenzijde licht
blauw (juni 1993). 
. Registered P/us-enveloppen 
voor aangetekende verzen
ding. Weer drie formaten, prij
zen £ 3.90, £ 4.40 en £ 4.80. 
Buitenzijde blauw met don
kerblauwe bedrukking, bin
nenzijde lichtblauw (juni 
1993). 
. Luchtpostblad Schotland, 
First Class (= 34 p., prijs 
44 p.), luchtpostvignet in het 
Schots. Illustraties met be
trekking tot St. Margaret, de 
Schotse koningin wier negen
honderdste sterfdag herdacht 
werd (juli 1993). 
. Een serie van vijf geïllus
treerde luchtpostbriefkaarten, 
First Class, genummerd 2A-
2E, met als ondenwerp Lon
den. Illustraties op keerzijde: 
2A Big Ben - Piccadilly Cir

cus - Tower Bridge - Buc
kingham Palace; 2B Big Ben; 
2C Buckingham Palace; 2D 
Piccadilly Circus en 2E Tower 
Bridge. Het kader om de illus
traties bevat luchtpoststrepen 
en de tekst Postage is pre
paid to anywhere in the world. 
Serieprijs £ 2.50 (augustus 
1993). 
. De volgende reeks kaarten 
(Royal Mail Air Cards nr. 3A-
3E) bevat beelden uit Strat
ford-upon-Avon: 3A Holy Tri
nity Church - Anne Hatha-
way's Cottage - Royal Sha
kespeare Theatre - Shakes
peare's Birthplace; 3B Sha
kespeare's Birthplace; 3C 
Anne Hathaway's Cottage; 
3D Royal Shakespeare Thea
tre en 3E Wanwick Castle. Uit
voering verder als hiervoor 
Gull 1993). 
. kerstluchtpostblad, First 
Class (= 34 p.) met een af
beelding van de allereerste 
kerstkaart, ontworpen door 
John Calcott Horsley in 1843 
(oktber1993). 

Hongarije 
. Briefkaart, 10 f., wapen van 
de brandweer van de stad 
Gyula. Afbeelding en tekst 
met betrekking tot de 10e In
ternationale brandweer-rally 
naar Gyula (mei 1993). 
. Briefkaart 10 f., portret van 
de componist Ferenc Erkel 
(1810-1893). Afbeeldingen 
tekst: Erkel-feesten in Gyula 
(mei 1993). 
. Briefkaart 10 f., portret van 
Ilona Zriny, wier driehonderd-
vijftigste geboortedag her
dacht werd. Afbeelding: ge
zicht op de stad Munkacs 
(mei 1993). 
. Luchtpostenvelop 50 f., dub
beldekker-vliegtuig. Ter gele
genheid van de 75e verjaar
dag van de Hongaarse lucht
postzegels Quli 1993). 

"̂ -̂ qi ^ 

Boven adreszijde van een aerogram (kaart) van Engeland; zonder waarde-aandui
ding, maar wel met aanduiding ' 1 ' Onder- beeldzijden van een soortgelijk aero
gram, bovenaan is de tekst Postage is pre-paid to anywhere in the world geplaatst 
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. Briefkaart 10 f, embleem 
van de Pan-Europa-Unie Af
beelding en tekst met betrek
king tot toenadenng tussen 
Oost-en West-Europa (au
gustus 1993) 
. Luchtpostenvelop 50 f, ge
stileerd straalvliegtuig (juli 
1993) 
. Bnefkaart 10 f, padvinders
embleem, ter herdenking van 
de jamboree in Godollo in 
1933 Ouli 1993) 
. Bnefkaart 10 f, wapen van 
de stad Hatwan in geel en 
zwart Aanleiding de postze
geltentoonstelling in die stad 
(juni 1993) 
. Bnefkaart 10 f, ter gelegen
heid van de senioren-tnatlon 
(lopen, fietsen, zwemmen) in 
Szombathely (juli 1993) 
. Bnefkaart 10 f, embleem 
van de Hongaarse Wegen
wacht, afbeelding van auto
snelweg en verkeersknoop
punt (september 1993) 

Israel 
. Envelop zonder waarde
aanduiding Zegelbeeld bon
te allegonsche voorstelling 
met kroon en tekst in He
breeuws Wit papier zonder 
verdere bedrukking, binnen
zijde bedrukt met het em
bleem van de Post in licht
grijs Zelfklevende, rechte 
sluitklep (augustus 1993) 
. Bnefkaarten binnenland, 
zonder waarde-aanduiding a 
gezicht op Tel Aviv als zegel
beeld en illustratie, b idem 
gezicht op Eilat, gebruiksaan
wijzing in Hebreeuws en En
gels 
. Luchtpostbnefkaart met ze
gelbeeld en illusrtatie gezicht 
op Jeruzalem 'Port betaald' 
in Hebreeuws en Engels 
Linksboven blauw luchtpost-
ambleem met By Air Mail/Par 
Avion Uitvoering verder gelijk 
aan die van de twee hiervoor 
genoemde kaarten (augustus 
1993) 

Italië 
. Bnefkaart, 700 I, embleem 
jeugdsportorganisatie Giochi 
della Gioventu Links, onder 
de afzenderlijnen, een knng 
van jongeren hand-in-hand, 
onder een blauwe lucht (sep
tember 1993) 
. Bnefkaart, 700 I , gezicht op 
het gebouw van de Omar-
stichting Afbeelding de twee 
stichters en een tekst over het 
honderdjang bestaan (sep
tember 1993) 
. Bnefkaart, 7001, bij de vijftig
ste herdenking van de gealli
eerde invasie op Sicilie Links 
een beroemde foto van oor
logsfotograaf Robert Capa, 
alsmede een tekst over de in
vasie en over een filatelisten-
bijeenkomst in Palermo (sep
tember 1993) 

Japan 
. Voorjaarsbnefkaarten, 41 y 
a zegelbeeld paardebloem 
en vlinder, b zegelbeeld 
bloesem, afbeelding keerzijde 
bloesem, c zegelbeeld kerse
bloesem, afbeelding keerzijde 
tak met kersebloesem en d 
zegelbeeld kersebloesem, af
beelding keerzijde vogel en 
tak met kersebloesem (febru-
an1993) 
. Bnefkaart ter gelegenheid 
van de dag van ouderen en 
gehandicapten 41 y , geluks-
vogel met jaartal 1993 in 
blauw en rood Wit papier 
Twee uitvoenngen als gewo
ne bnefkaart en een te her
kennen door blinden (apnl 
1993) 
. Zomerloterijkaarten, 41 y a 
zegelbeeld telescoop en ster
renbeelden, b zegelbeeld in
sect op bloesem (afbeelding 
keerzijde idem), c zegelbeeld 
kever, afbeelding keerzijde 
bloesemtak en d zegelbeeld 
zeilboot, afbeelding keerzijde 
strand met bal Wit papier, lo
terijgetallen afgedrukt op de 
onderrand (juni 1993) 
. Bnefkaart, 41 y , bij het hu-
welij|< van de Japanse kroon-
pnns Symbolische voorstel
ling met twee duiven Wit pa
pier (juni 1993) 

Kazachstan 
. Envelop, portret van de na
tionale dichter Akan Sen 
(25 R ), ter gelegenheid van 
zijn honderdvijftigste geboor
tedag Wit papier, binnenkant 
grijs bedrukt (juli 1993) 
. Idem, honderdste geboorte
dag van de dichter Cumaba-
ev (augustus 1993) 

Korea (Zuid) 
Uit de onstuitbare stroom 
postwaardestukken van Zuid-
Korea - voornamelijk bnef
kaarten - kunnen we slechts 
een kleine selectie vermel
den 
. Bnefkaart, bnefkaart met be
taald antwoord en reclame-
bnefkaarten met een bijdruk 
van 10 w , vanwege een port
verhoging (februari/maart 
1993) 
. Vouwbnef van 110 w , bnef
kaart van 80 w en bnefkaart 
met betaald antwoord van 
80+80 w , alle met twee 
adresregels en twee afzen
derlijnen (maart 1993) 
. Luchtpostbladen 350 w ter 
gelegenheid van Expo 93 in 
Taedzjon (juni 1993) 
. Bnefkaarten ter gelegenheid 
van diezelfde Expo 93, thema 
ruimtevaart (augustus 1993) 

Litouwen 
Poststukken zonder waarde
aanduiding in het zegelbeeld 
een wapenschild met galop
perende ruiter en een letter 
als aanduiding voor het tanef 

. Envelop 'A' (binnenland) 
met vier adresregels en links 
de tekst 'Litouwse Post' in 
verschillende lettertypen Wit 
papier 
. Luchtpostenvelop 'B' (bui
tenland) zonder adresregels 
Luchtpostetiket en rood-wit-
blauwe omranding Wit papier 
(mei 1993) 

Macedonië 
. Envelop, relief met twee 
mannenfiguren, 1 d rood 
Verder gelijk aan de vroegere 
Joegoslavische enveloppen 
Wit papier (maart 1993) 

Maleisië 
. Luchtpostblad windsurfer, 
50 c Vier adreslijnen Illustra
tie de nationale bloem van 
Maleisië, de hibiscus De 
keerzijde bevat een afbeel
ding van een windsurfer en 
de tekst Kuantan Challenge/ 
Windsurfing Regatta 25 Jan-6 
Feb, alsmede een oproep om 
het land te bezoeken in 1994 
Wit papier (1993) 

Malta 
. Briefkaart, Malta Post Office 
Postal Card nummer 14 
Twee zegelbeelden, 35 c en 
10 c , gelijk aan die van de 
Europazegels 1993 (moderne 
kunst) Aanleiding voor deze 
bnefkaart was de tentoonstel
ling Naposta 93 m Dortmund 
(mei 1993) 

Moldavië 
Een portverhoging leidde tot 
het bedrukken van bestaande 
Moldavische enveloppen 
(waarvan twee nog uit de 
Sovjet-tijd) met een nieuwe 
waarde in zwart De nieuwe 
waarde staat links naast de 
oude, maar vervangt die wel 
. Envelop binnenland Pasta/ 
3oo/Moldova 
. Envelop buitenland Posta/ 
15oo/Moldova voor Roeme
nie en de Oekraïne 
. Envelop buitenland Posta/ 
30oo/Moldova (rest van de 
wereld) 
. Luchtpostenvelop buitenland 
Posta/50oo/Moldova (1993) 

Andere Sovjet-postwaarde-
stukken werden juist voorzien 
van een bijdruk 
. Envelop binnenland (5 k ) + 
2 95 R (samen 3 R , tanef 
binnenland) 
. Bnefkaart binnenland (4 k) 
+ 1 96 R (samen 2 R , tanef 
binnenland) De bijdrukken 
hebben als tekst Posta Mol
dova 1993 met de naam en 
het wapen van een van de 10 
distnctshoofdsteden (1993) 

Nieuw-Zeeland 
. Luchtpostblad, waterval met 
de tekst New Zealand/Posta
ge Paid Vijf adresregels, 
links gezicht op Mahinapua 

Beach, Opito Bay, op de 
keerzijde Hawkeye Bay Het 
postblad had een prijs van 
$ 1 30 en was slechts dne 
maanden te koop (apnl 
1993). 

Noorwegen 
. De postcheque-betaalkaart 
van 450 o werd vanwege 
een portverhoging voorzien 
van een opdruk met de nieu
we waarde 700 o (maart 
1993) 
. Briefkaart Innenlands Porto 
Betalt Norge Wit papier, prijs 
3 50k (september 1993) 

Oostenrijk 
. Bnefkaart, smaragdhagedis, 
5 s Gedrukt op wit knngloop-
papier(juni 1993) 
. Dezelfde kaart verscheen 
ook met illustraties en met 
links boven deafzenderregels 
het symbool van de milieu
bescherming (|uli 1993) 

Polen 
. Luchtpostenvelop, 5000 z , 
gewijd aan de ontdekking van 
het chemische element polo
nium door Madame Cune 
Links het embleem van de 
postzegeltentoonstelling Pols-
ka 93 Wit papier met lucht-
postrand (apnl 1993) 
. Dne bnefkaarten van 
1500 z , met in het zegelbeeld 
en als illustratie beelden van 
respectievelijk Krakow, War
schau en Poznan Ook deze 
kaarten zijn voorzien van het 
embleem van Polska 93 (apnl 
1993) 
.Bnefkaart, 1500z,b i jde 
vijfentwintigste sterfdag van 
Zofia Kossak-Szczucka-Szat-
kowska (apnl 1993) 
. Bnefkaart, 1500 z , Davids-
ster en Poolse adelaar, ter 
herdenking van de jodenver
volging in Polen 1939-1945 
(mei 1993) 
. Twee enveloppen met in het 
zegelbeeld respectievelijk ko
ning Wladyslav Laskonogi 
(1500 z ) en koning Kazimierz 
11 (2000 z ) en een briefkaart 
met koning Mieszko lil 
(1500 z) , mei 1993 
. Briefkaart, 1500 z , vorst 
Barnim I, ter gelegenheid van 
750 jaar stadsrechten voor de 
stad Szczecin (mei 1993) en 
een bnefkaart bij het 450-jang 
bestaan van de stad Lubar-
tow(juni 1993) 
. Bnefkaarten van 1500 z 
verschenen ook ter gelegen
heid van het 75-jang bestaan 
van de schrijversbond ZAIK, 
500 jaar Pools parlement 
(Sejm), 100 jaar museum in 
Goluchow en de een weten
schappelijke ontdekking op 
het gebied van de kernfysica 
(juni 1993) 
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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, Haringvliet 23 
2401 DD Alphen aan den Ri)n 
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 vanEyckgracht191 
5645 TH Eindhoven 
Telefoon 040-119654 

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

Filatelistische vorming 
J Spijker Verdistraat133 
2324 KC Leiden 
Telefoon 071-761720 

Juryzaken 
C B van IMugteren, Westerzicht 620 
4385 BW Vlissingen 
Telefoon 01184-63711 

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

Pers- en publiclteitzaken 
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 Spijker, Verdistraat 133 
2324 KC Leiden 

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

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

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

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

Service-afdeling 
Directeur H H van Megen 
Rigterskamp 8,1261 TM Blaricum 
Telefoon 02153-14399 
Bestellingen Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

Vooizitteis-
vergadering op 
21 januari 1995 
De voorzittersvergadering 
van de NBFV wordt gehou
den op zaterdag 21 januari 
1995, in vergadercentrum 'La 
Vie', Lange Viestraat 351 de 
Utrecht. De vergadering be
gint 10.00 uurc.q. 10.30 uur 
en eindigt om ca. 13.00 uur, 
waarna de deelnemers door 
de Bond de lunch wordt aan
geboden. Het Bondsbestuur 
hoopt dat vele verenigingen -
en hopelijk meer dan andere 
jaren - hun voorzitter zullen 
afvaardigen. Het beleid van 
de Bond en de zaken waar 
we voor staan zijn zo belang
rijk, dat overleg van het 
Bondsbestuur met de vereni
gingsvoorzitters daarin een 
fundamentele functie vervult. 
Overigens is dit geen besluit
vormende vergadering. Alle 
verenigingen, aangesloten bij 
de Bond, zullen tijdig de 
agenda voor deze vergade
ring ontvangen, maar u kunt 
nu reeds de datum vrijhou
den. Tot ziens in Utrecht! 

Kandidaat 
Bondslid 
De Studiegroep Particuliere 
Postbezorging, die op 19 janu-
an 1989 is opgericht en die is 
ingeschreven in het vereni-
gingsregister van de Kamer 
van Koophandel te Zutphen 
(VI02979) heeft zich aange
meld als lid van de Bond. Als 
er binnen drie maanden na 
publikatie van deze aanmel
ding in 'Philatelie' (d.w.z. vóór 
15 februari 1995) bij het 
Bondsbestuur geen schrifte
lijke bezwaren zijn ingebracht, 
kan de vereniging als lid wor
den ingeschreven. 
Secretaris van de vereniging is 
(wnd) de heer W. Kühne, de 
VirieusingellOA, 5301 GB 
Zaltbommel, tel. 04180-15041. 

Gironummers Buitenlandse 
f ilatelistisciie diensten 
Een aantal buitenlandse post
diensten heeft in Nederland 
een girorekening geopend. 
Filatelisten kunnen, indien zij 
bij die postdiensten bestellin
gen doen, het verschuldigde 
bedrag voldoen door over
schrijving naar de betreffende 
girorekening. Daarbij worden 
geen transferkosten in reke
ning gebracht, die bij andere 
vormen van betaling gebrui
kelijk zijn. De - inmiddels 
weer bijgewerkte - lijst is als 
volgt: 

België 
Denemarken 
Faeröer 
Finland 
Groenland 
Guernsey 
Jersey 
Luxemburg 
Ned. Antillen 
Noon/vegen 
Oostenrijk 
UNO Geneve 
IJsland 
Zweden 
Zwitserland 

6234571 
3430583 
1510625 
5782089 
3487172 
6236605 
3443581 
3471933 

88* 
2246765 
6728560 
145792 

3949764 
5486502 
6293229 

Aland 
Alderney 
Aruba 

6411272 
6236605 
419545 

*: Gironr Girodienst Curagao. Er
bij aangeven, t g.v Filatelistische 
Dienst 

Bondseretelcens 
1 9 % 
Medailles 
Elk jaar kunnen door het Be
stuur van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Vereni
gingen een tweetal verschil
lende onderscheidingen wor
den toegekend. 
Met de Spoorenberg-medaille 
worden diegenen geëerd, die 
zich bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de the
matische filatelie en/of bijdra
gen hebben geleverd op the
matisch filatelistisch gebied. 

Bij de Bond aangesloten ver
enigingen kunnen - uitslui
tend schriftelijk en met rede
nen omkleed - kandidaten 
voor deze onderscheidingen 
voordragen. Voorstellen daar
toe moeten vóór 15 februari 
7995 bij de secretans van de 
Bond worden ingediend. Na 
die datum is geen correspon
dentie meer mogelijk. 

Bondsspelden 
Bij de Bond aangesloten vere
nigingen kunnen voor verdien
stelijke leden de zogenaamde 
Bondsspeld aanvragen, welke 
in goud resp. in zilver kan wor
den toegekend. Verenigings
besturen worden erop geat
tendeerd, dat een aanvraag 
daartoe minstens vier maan
den voor de gedachte datum 
van uitreiking, bij de secretaris 
van de Bond moet zijn inge
diend. Tijdig op toekomstige 
gebeurtenissen van de vereni
ging inspelen, is dus gewenst. 

Oproep 

P W Waller 

De Waller-medaille, de hoog
ste onderscheiding die de 
Bond kent, is een onderschei
ding voor hen, die zich bijzon
der verdienstelijk hebben ge
maakt voor de filatelie in het 
algemeen. 

Wegens ziekte van de huidi
ge functionaris zoekt het Au-
dio-Visueel Centrum (AVC) 
van de Bond een kandidaat 
voor de functie van secreta
ris/penningmeester. 
Inlichtingen bij J. Spijker, Ver-
distraat 133, 2324 KC Leiden, 
telefoon: 071-761720 of A. 
Boerma, Franz Lehärlaan 47, 
2102 GN Heemstede, tele
foon: 023-284015. 



Zum Sammeln oder zum Schenken 

Jahressammlung 
Ein attraktives Album 
vereinigt sämtliche 
im Laufe des Jahres ^ 
1994 erschienenen 
Schweizer Briefmarken 
mit erläuternden Texten 
in vier Sprachen. 

DIE POST m= 
Philatelie 

'̂■«SIK 

PhilatelieService PTT, CH3030 Bern 
Tel. 031 338 27 28, Fax 031 338 73 08 

Ich bestelle (Anzahl) 
Jahressammlung 1994 zu Fr 36 

Jahressammlung 1994 und der Folgejahre im 
Abonnement Preis je nach Inhalt Der Versand 
erfolgt jeweils automatisch auf Ende November. 
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Graficus Sem Hartz en zijn 
Gelieim van Juliana 
Simon Louis ('Sem') hHartz (83), internationaal beroemd 
graficus en tekenaar, kopergraveur, ontwerper van postze
gels, t>ankbiljetten en ex-librissen. Hartz kan terugkijken 
op een lange carrière bij Johan Enschedé en Zonen, een 
gigantisch oeuvre en een leven waarin hij (teveel) verdriet 
heeft gekend, maar dat hem ook veel vreugde heeft ge
schonken. Het bracht hem in binnen- en buitenland in con
tact met kunstenaars en zij die zich daarvoor uitgaven ko
ningen en koninginnen, dictators en anderssoortige hoog
waardigheidsbekleders. 

Hoe kom je bij zo iemand bin
nen? Dankzij de in filatelisti-
sche kringen bekende Bert 
Buurman, op wiens lange lijst 
van 'oude vriendjes' Sem 
Hartz terecht bovenaan staat. 
Als Buurman en ondergete
kende in de Haarlemse huis
kamer van Sem Hartz zitten, 
kletsen en lachen die twee 
heel wat af. Totdat we de vro
lijke meester-ontwerper 
streng verzoeken zich even te 
distantiëren van zijn maatje 

Buurman, die - overigens niet 
zonder tegenzin - met een 
glas witte wijn en een sigaret
je in de salon achterblijft ter
wijl de heer des huizes en de 
verslaggever zich naar een 
belendend vertrek begeven. 

Om eens origineel te begin
nen: wat vindt u van de tiuidi-
ge Nederlandse postzegels? 
Zien die er een beetje aardig 
uit? 

Sem Hartz: 'Nou zeg, laat ik 
me daar maar liever niet over 
uitlaten, dat zou niet aardig 
zijn tegenover mijn collega's. 
Kijk eens, vroeger was het 
eenvoudiger een knappe ze
gel af te leveren omdat de 
mensen die de opdracht ga
ven verdomd goed wisten 
waar ze het over hadden. Er 
is nu blijkbaar niemand meer 
die weet waar het over gaat. 
Het geven van een opdracht, 
en ik spreek uit ondervinding, 
dat is een bijzonder moeilijke 
zaak. Dan moet je werkelijk 
heel goed weten wat je van 
de ontwerper verlangt en dat 
secuur formuleren. Zeker niet 
roepen: zie maar, ik ben be
nieuwd wat je ervan maakt! 
Vroeger waren de opdracht
gevers mensen die het vak 
verstonden. Neem Van Roy-
en, de man die tussen de bei
de wereldoorlogen secretaris
generaal van de PTT was: 
een bijzonder ontwikkeld en 
beschaafd man, een goed 
drukker ook. Van Royen in
spireerde iemand en wist 
waar het in het vak om draai
de. 
Het is ook een kwestie van 
goede smaak. Tegenwoordig, 
dat is althans mijn idee, heb
ben nog maar weinig mensen 
goede smaak. Ze komen niet 
meer in aanraking met mooie 
dingen. Tegenwoordig is kwa
liteitsbesef al bijna een 
scheldwoord geworden, iets 
dat je juist niét moet hebben, 
dat is maar lastig. Wie geen 
kwaliteit onderkent, kan het 
ook niet bewerkstelligen. Een 
goed gebruiksvoonwerp is al 
een heel zeldzaam ding ge
worden. Het moet vooral an
ders zijn. 
Onlangs is ons huis opge
knapt, ik kan het niet anders 
noemen. De kranen zien er 
eigentijds uit maar probeer ze 
niet met zeep aan je handen 
open of dicht draaien. De 
deurknoppen lopen af naar 
de verkeerde kant, ze glijden 
spontaan tussen je vingers 
door. Niemand heeft meer het 
lef te zeggen dat de vormge
ving moet voortvloeien uit de 
functie. Vóór alles moet het 
perfect werken, daarna krijgt 
het vanzelf z'n uiterlijk. Uit die 
twee-eenheid ontstaat iets 
dat mooi of op zijn minst kwa
litatief goed kan worden ge
noemd. Een postzegel moet 
net zo goed functioneren als 
iets anders. Als ik niet meteen 

op een postzegel kan zien 
wat de waarde is, dan werkt-
ie dus niet. Momenteel zijn ze 
zó bezig met hun eigen 'crea
ties', dat ze de cijfers maar zo 
klein mogelijk maken. Zo'n 
getal bederft hun meester
werk, trekt teveel de aan
dacht. Als je dat cijfertje niet 
gewoon herkenbaar kunt op
nemen in je ontwerp, doe je 
als ontwerper je werk niet 
goed. 
Eenvoud is het laatst geleerd 
en nog steeds het kenmerk 
van het ware. Ik heb natuurlijk 
het voordeel dat ik vrijwel 
vanaf m'n geboorte al bezig 
ben geweest met zulke za
ken. Mijn vader was kunst
schilder, ik heb alle grote ont
werpers en vormgevers van 
mijn tijd en die van m'n ou
ders gekend. Die kwamen bij 
ons op bezoek, die logeerden 
bij ons, er werd thuis dikwijls 
en lang over kunst gepraat. 
Kunstenaars toonden hun 
werk en gaven daar uitleg bij. 
Als jochie zat ik daar al met 
rode oortjes naar te luisteren. 
Ik ben opgegroeid in de over
tuiging dat als je iets niet zelf 
hebt gedaan, je er je mond 
over moet houden.' 

Wat is de positie van de he
dendaagse kunstenaar? Op 
academies... 

Sem Hartz: 'Een kunstenaar 
is sowieso een verdacht indi
vidu. Als je zo'n beetje met 
een potlood krabbelt op een 
velletje papier, ben je naar 
Hollandse maatstaven geme
ten een oplichter. Je vraagt 
immers geld voor iets - een 
tekening of wat ook - waar
voor je niets hebt hoeven in
kopen. Er kan bij wijze van 
spreken aan de belasting
dienst geen bonnetje worden 
overgelegd. Datje iets kan 
scheppen met een potlood 
van een piek en een stuk pa
pier van een kwartje en dat je 
daar dan vervolgens geld 
voor vraagt... dat is op het 
misdadige af! 
Ook hier spreek ik uit erva
ring. Een halve eeuw of daar
omtrent geleden heb ik een 
merkje gemaakt voor een pa
pierfabriek in Amsterdam, die 
trouwens nog steeds bestaat. 
Voor dat merkje, logo heet 
dat intussen, heb ik honderd
vijftig gulden gevraagd. De di
rectie vond het afzetterij, be
taalde traag en met tegenzin. Sern Hartz ' meestervervaiser in oorlogstijd.. 
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Links op dit ontwerp voor de 'lage waarden' van de en face-zegel van koningin Juliana is het diadeempje van Sem Hartz nog 
duidelijk te zien Rechts door koningin Juliana goedgekeurde proef van de 'hoge waarden' van de en face-sene, het diadeem
pje IS door de ontwerper (ondanks diens rugpijn) keung weggewerkt 

Een jaar of wat geleden 
kwam er een oud meneertje 
naar me toe die zei: 'Meneer 
Hartz, u kent mij niet maar Ik 
ben directeur geweest van 
die en die papierfabriek. Ik 
meende destijds dat u ons 
ontzettend afzette met dat 
fiandelsmerkje dat u voor ons 
maakte. Maar daar ben ik nu 
helemaal van teruggekomen: 
het wordt nog steeds met ple
zier gebruikt!' Dat vond ik nou 
wèl leuk! Hij deed er bijna een 
mensenleven over om er ach
ter te komen dat de prijs wel 
meeviel. Zolang heeft het die 
man dwarsgezeten: honderd
vijftig piek voor een merkje, 
het idee!' 

De oorlogsjaren, meneer 
Hartz. Ik begin er niet graag 
over maar... 

Sem Hartz: 'U mag mij alles 
vragen hoor. De Zeehelden
serie, ja... In '42 en '43 werk
te ik op een onderduikadres 
onder de vlag van professor 
Kuno Brinks, een vnend van 
me, aan de De-Ruyterzegel 
en aan de hoogste waarde 
van de reeks. Keesje de Dui
vel. Die laatste is ovengens in 
plaatdruk uitgevoerd. De ze
gels ontstonden niet, zoals 
wel wordt vermoed, in op
dracht van de bezetter. Al 
voor de oorlog lagen er con
crete plannen voor de serie 
omdat Van Royen graag zo'n 

emissie gerealiseerd wilde 
zien. Van Royen stamde af 
van de zeehelden Evertsen. 
Cornells Evertsen, die op de 
zegel van 40 cent staat, was 
een familielid van hem. De 
Duitsers vonden de ontwer
pen later prachtig: er was im
mers goed aan te zien dat de 
Hollanders altijd met de En
gelsen hadden geknokt. De 
betaling? Die was slecht. Tij
dens de oorlog ontvingen 
sommige joden van de klein
ste textielbaasjes hun volledig 
loon terwijl Johannes Ensche
dé mij een karig 'weduwen-
pensioen' per koerier liet be
zorgen. Ik zat op een schuil
adres in Amsterdam en in 
Haarlem. Razend druk had ik 

het als meestervervalser: 
voedselbonnen, legitimatie
bewijzen, vrijstellingen - ik 
zorgde voor zevenduizend 
onderduikers. 
Na de bevrijding liep ik met 
een vriend op straat. Een 
man en een vrouw met twee 
kinderen wandelden ons te
gemoet. M'n vnend zei plot
seling: 'Sem, maak eens ken
nis met deze familie: jij hebt 
ze met je valse papieren uit 
het kamp weten te houden.' 
Ik maakte bijvoorbeeld verkla
ringen na waaruit kon worden 
opgemaakt dat joden pakweg 
in 1934 of zoiets overgegaan 
waren tot het katholieke ge
loof. Zo'n papier redde hun le
ven. Toen er allang geen rub
ber meer te krijgen was lukte 
het mij nog rubberen stem
pels met Duitse emblemen 
erop te vervaardigen. Hoe? 
Dat vertel ik niet. Misschien 
heb ik die techniek nog-es no
dig.' 

Behalve buitenlandse ge
kroonde hoofden poseerde in 
1948 en 1949 ook koningin 
Juliana voor u. Is daar... 

Sem Hartz: 'Laat ik daar nu 
maar eens mee voor de dag 
komen. De koningin had te
gen me gezegd: meneer 
Hartz, denk er om, ik wil hele
maal geen kroon of andere 
attributen op die zegel. Daar 
kon ik inkomen, onze vorstin 
was nu eenmaal niet een af
standelijke majesteitelijke fi
guur zoals die van Engeland. 
Wim Kan heeft dat eens mooi 
venwoord: 'Zet een winkel
meid uit Londen een petro-
leumstel op d'r kop en zie
daar, de Britse vorstin!' Julia
na ging een keer naar een 
concert met een diadeempje 
op. Dus ik dacht: dat vindt 
majesteit wèl goed, ik bracht 
dus dat diadeempje op de ze
gel aan. De eerste vijfduizend 
vellen waren al gedrukt, ik lag 
met spit te bed en kreeg 
waarachtig een telefoontje 
van de Rijksvoorlichtings

dienst: de koningin wilde de 
postzegel met diadeem niet 
verspreid hebben. Ik heb toen 
met pijn in m'n rug op de 
plaat honderd keer dat dia
deempje moeten weggrave-
ren. Er was geen tijd meer om 
dat in het basismateriaal te 
doen. Postzegelverzamelaars 
willen altijd alles op tijd heb
ben. Als er is aangekondigd 
dat op 27 juni te 15.00 uur 
een serie zegels zal uitko
men, dan moét en dan zal dat 
ook gebeuren. 
Die Julianazegels uit 1949 
zijn dus, zoals u terecht op
merkt, onderling verschillend. 
Exact hetzelfde kun je op 
deze handmatige manier on
mogelijk iets verdoezelen. Ik 
heb er nooit iets over ge
hoord, nee. Filatelisten zeg
gen wel dat ze alles doorheb
ben, maar dit is nooit ontdekt. 
Als ik eenmaal goed dood 
ben, dan kunnen ze de hele 
plaat reconstrueren en zeg
gen: dit is de derde zegel van 
links in de vierde rij, enzo
voorts. 
Als stalen van mijn arbeid 
kreeg ik wel proefvellen ze
gels toegestuurd die bij mij in 
een schoenendoos verdwe
nen. Ik hechtte er niet aan. 
Moesten ze verplicht worden 
teruggestuurd? Niet dat ik 
weet. Mijn vrouw gebruikte ze 
op de uitgaande post. Soms 
kwamen er vrienden die vroe
gen: 'Zeg Sem, die Julianaze-
gel van vijf gulden, héb jij die 
nog?' Ze scharrelden dan wat 
in de schoenendoos en na
men er weer wat mee. Sinds 
kort heb ik een catalogus van 
Nederlandse postzegels. 
Daarin heb ik toch eens op
gezocht wat die zo populaire 
zegel van vijf gulden nou ei
genlijk waard is. Blijkt dat ge
loof ik meer dan duizend piek 
te zijn! Logisch dat ze er zo 
tuk op waren, hahaha...' 

Tekst: Thomas Leeflang 
Fotografie: Donald Denverre Sem Hartz, vereeuwigd door Christian de Moor (1899-1981) 
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'Brons' voor de mbriek 
'Thematisch panorama' 
De rubriek 'Thematisch panorama' bestaat deze maand 
twaalfeneenhalf jaar. Na een vrij onopvallend begin valt 
deze vaste bijdrage niet meer uit 'Philatelie' weg te 
denken. Het maakt duidelijk dat de thematische filatelie 
inmiddels een vaste plaats in de wereld van de 
postzegelverzamelaars heeft verworven. 

De eerste aflevering van 
Thematisch panorama' (de 
'geboorte' was een feit in 'Phi
latelie' van mei 1982, blad
zijde 446) viel met de deur in 
huis. De rubriek werd in het 
jubileumnummer ter gelegen
heid van het zestigjarig 
bestaan van 'Philatelie' zon
der enige vorm van introduc
tie opgenomen. 

Alle facetten 
Later werd dat verzuim goed 
gemaakt: in het juninummer 
van datzelfde jaar meldde 
redacteur J.Ph. de Leeuw uit 
Zwijndrecht dat 'de nieuwe 
naam van onze rubriek The
matisch Panorama impliceert 
dat ik voortaan in deze kolom
men aandacht wil schenken 
aan alle facetten van de the
matische filatelie, die daartoe 
aanleiding geven. Het begrip 

panorama veronderstelt dat 
we het betreffende terrein van 
een zodanig standpunt willen 
bezien dat ook randverschijn
selen onder onze ogen kun
nen komen en zonodig In 
onze beschouwingen be
trokken kunnen worden.' 
Voorganger van het thema
tisch panorama was de 
rubriek 'Verenigde Naties/ 
Verenigd Europa', waarvan 
De Leeuw in 1975 de redactie 
op zich nam. In 'Verenigde 
NatiesA/erenigd Europa' 
besteedde De Leeuw onder 
meer uitvoerig aandacht aan 
de Noor Fridtjof Nansen, die 
in het begin van de jaren 
twintig Hoge Commissaris 
voor de krijgsgevangenen 
was van de Volkenbond, de 
voorloper van de Verenigde 
Naties. De Leeuw hield zich 
uitvoerig met Nansen bezig. 
Hij wenste hoewel er maar 
weinig te vertellen is over de 

Nansenzegels (Noorwegen, 
1935)  'tegemoet te komen 
aan de reeds enige tijd 
gevoelde behoefte van ons 
Maandblad om aan deze 
rubriek een wat meer alge
meen thematischfilatelistisch 
karakter te verlenen.' Deze 
woorden bevestigen dat de 
overgang van 'VNA/E' naar 
de rubriek 'Thematisch 
panorama' niet zo groot was. 

Zin doorgezet 
De redactie van 'Philatelie' 
zocht in die tijd al geruime tijd 
naar een mogelijkheid om de 
thematische filatelie de aan
dacht te geven die haar toe
kwam. De man die als vijfde 
hoofdredacteur van 'Philate
lie' in de pehode van 1948 tot 
1960 de scepter zwaaide, de 
heer J.C. Norenburg, ijverde 
al hard voor een eigen plaats 
in het blad. Zijn opvolger, de 
heer A. Boerma, had dezelfde 
intentie en dat had uiteindelijk 
de totstandkoming van de 
rubriek 'Thematisch panora
ma' tot gevolg. In 'Philatelie' 
van januari 1988 zegt de in
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THEMATISCH PANORAMA 
redacteur 
J. PK de Leeuw, Breitnerstraat 21, 
3331 VA Zwijndrecht 

D>t IKI gemecruchappeliike motief voor tk 
CEPT zegels 1982 door vele bcircffende 
landen wel heel ruim ts opgevat heb ik vong 
jaar reeds opgemerkt en er ts weinig reden 
daarop nu nog eens lerug ie konten Beter is 
het om te erkennen dat er desondanks in 
verschillende gevallen heel inieressanie 
zegelbeelden te melden zi|n En zulks is in het 
til ponder hel geval wanneer we de 
zegelbeelden bekijken mei de ogen van de 
algemene thematische verzamelaar en niei 
alleen van het standpunt van de VE 
verzamelaars uit 
in hoge mate is dai het geval bij de Engelse 
CEPT sene 1982 waarvan ik zwari wii (oio s 
reeds begin maart ontving En omdai ik mijn 
taak voor deze rubriek voonaan immers iets 
ruimef wil opvatten lijkt het mij alleszins 
gerechtvaardigd die Engelse zegelbeelden 
eens wal nader te bezien 
Mei de bedoeling om luister bij ie zetten aan 
de vienng van de 230e vertaardag van het 
Theaire Roval Covert Garden waarin hei 

Londense Ballei en de Londense Opera 
gehuisvest zijn aandeopemngeind 1982 van 
het nieuwe Barbican Centre dat de vaste 
speelruimte wordt voor de Roval 
Shakespeare Company en aan de 230e 
sterfdag van John Gay schnjver van de 
beroemde Btggar s Opera koos oniwerpei 
Adrian George voor een ballerina op de zegel 
vanlj'/ip een Arlequino als representant van 
de pantomime opdezegel van l9'/ip een 
scene uit Hamiel waann de pnns van 
Denemarken zijn beroemde klacht uit Alas 
poor Yonck (26 p) en een operaiaogercs 
gekleed in de kieding uit de njd van de 
Beggar s Opera op de zegel van 29 p 

Drama 
Men zou kunnen zeggen dat Adnan George in 
lijn ontwerpen als in een noiedop de Engelse 
toneelkunst van het Elizabethaanse ajdperk tol 
heden aan de postzegelverzamelaan 

ontstond uit het loen op het hoogtepunt van 
zijn roem staande Sadler s Welb Ballet lot 
de beste balletgezelschappen van onze iijd 
Dame Margot Fonieyn is daarvan de reeds bij 
haar leven legendarisch geworden exponenie 

Opera 
In de tweede helft van de achttiende eeuw 
loen de Engelse componisten zich gedupeerd 
voelden door de grote invloed van de 
Italiaanse opera in hun land waarmee ze zich 
inderdaad mei konden meten schreven zij 
zogenaamde Ballad opera s Zij staken daann 
de draak met het werk van hun Italiaanse 
confraters Uu de pen van de weinige 
werkelijke talenten onder hen ontstond toen de 
typisch Engelse vorm van de operacomtque 
waarvan de in 1728 voor het eerst opgevoerde 
Beggar s Opera van John Gay hei 

hoogtepunt was Tegenwoordig nemen de 
Roval Opera at Coveni Garden ende 
English National Welsh and Scottish Opera 

een zeer eervolle plaats in op het 
wereldoperatoneel met beroemde namen als 
die van de sopraan Ji>an Sutherland en de 
componist Benjamin Bniien 

Pantomime 
De Engelse paniotmmckunsi beleefde in hei 
begin van de negentiende eeuw zijn 
hoogtepunt m ée rol van Arleqainodaai 
Joseph Gnmaldi Voor deze Joseph Gnmakli 
was de paniomime vooral het ibeatiale middel 
om zowel aan de werkelijkheid te ontsna;^n 
aU om die werkehjkheid in milde maar ook 
wei venijnige satires te kritiseren 
Dat verklaart de verscheiden wijzen waarop 
de groten der aaide op zijn werk reageerden 
De loenmalige Engelse koning George III was 
verrukt maar Lord Byran bijvoorbeeld urne 
herhaaldelijk ojn afschuw Bij zijn afscheid 
wegens ziekte schreef de Timej dar Gnmaidi 
evenzeer toe de Coveni Garden behoorde als 
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Gedeelte van de eerste aflevering van Thematisch panora
ma', destijds nog verzorgd door de heer J Ph. de Leeuw uit 
Zwijndrecht 

Thematisch panorama' in 1994: uitgegroeid tot een rubnek 
van dne pagina's met een groot aantal uiteenlopende onder
werpen 

middels 97jarige Norenburg: 
'Zelf heb ik er destijds hard 
voor geijverd dat zowel de 
klassieke als thematische 
filatelie In het blad een plaats 
kreeg. Er waren in mijn tijd 
nogal wat mensen die die 
'beeldfilatelie' niks voor 'Phi
latelie' vonden, maar ik was 
van mening dat het erin 
thuishoorde. Het leverde wel 
eens discussie op, maar ik 
heb m'n zin gewoon doorge
zet.' 

Even omkijken 
De heer De Leeuw 
beëindigde op 1 januari 1986 
zijn mededewerking aan 'Phi
latelie'. 'Thematisch panora
ma' werd voortgezet door de 
heer D. Veenstra uit Buiten
post, die de rubriek niet alleen 
qua omvang verder uibreidde 
 in plaats van de aanvanke
lijke zes kolommen krijgt de 
lezer er nu zo'n tien ä twaalf 
voorgeschoteld  maar ook 
qua variatie van behandelde 
ondenwerpen. Het feit dat de 
huidige rubriekredacteur in 
1991 in de vut ging heeft ze
ker zijn effect gehad op de 
omvang van 'Thematisch 
panorama'. Drewes Veenstra 
is inmiddels aan zijn tiende 
jaargang bezig. Toch een 
soort jubileum, zodat (heel 
even) omkijken best mag. 
Een memorabele gebeurtenis 
was de melding in deze 
rubriek (zie het september
nummer van 1993) dat San 
Marino een blunder had be
gaan bij de Uitgifte van de 
zegel van 2000 lire, die 
samen met twee andere 
zegels op 26 maart 1993 
werd uitgegeven ter gelegen
heid van de start van de 
staatstelevisie in deze repu
bliek. Die melding was mo
gelijk dankzij de oplettend
heid van Klaas L. Wijchman 
uit het Duitse Fürth. Dat zijn 
'leuke dingen' voor een 
rubriekredacteur. 

Aandacht voor 
frankeerstempels 
Ook de aandacht voor fran
keerstempels zal niemand 
zijn ontgaan  en dat zal in de 
toekomst zo wel blijven. Fran
keerstempels zijn in de visie 
van rubriekredacteur Veen
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Vooral de laatste jaren is de belangstelling voor postwaardestukken toegenomen. 
Thematisctie verzamelaars moeten het wat dat betreft helemaal van het buitenland 
hebben. Hierboven een Amerikaans postwaardestuk dat ruim honderd jaar geleden 
werd uitgegeven ter gelegenheid van de vierhonderdste verjaardag van de ont
dekking van Amerika door Columbus. Onder: een meer recent voorbeeld uit de 
voormalige Sovjetunie, een thematisch luilekkerland op het gebied van post
waardestukken 

HAPyUJEHHE 
CKOPOCTHOrO P£>KHMA, 

'>^?*fV"

■ k L t \ a « c v g ^u^t^f^JC 

stra filatelistisch fenomeen
tjes met bijzondere  soms 
zelfs unieke  thematische 
kansen. De aandacht ervoor 
is nodig: postzegels, post
waardestukken en zelfs post
stempels worden in filatelisti
sche tijdschriften volop ge
meld, maar f rankeerstempels 
niet. Die stiefmoederlijke be
handeling wordt in 'Thema
tisch panorama' enigszins 
gecorrigeerd, met als beoogd 
gevolg dat deze stempels 
vaker dan voorheen worden 
gered van de prullemand. 
Hoe interessant frankeerstem

pels kunnen zijn bewijst de se
rie stempels met vierregelige 
rijmpjes die houthandel R.W. 
Roggenkamp bv uit Delfzijl in 
de jaren zeventig gebruikte. 
Thematisch heel aantrekkelijk 
zijn ook het afgebeelde Neder
landse en Belgische frankeer
stempelduo, waarmee het 
einde van het koloniale tijd
perk kan worden belicht. 
Zelfs het ongeschreven motto 
van 'Thematisch Panorama' 
(Altijd iets nieuws) kan wor
den geïllustreerd met een 
frankeerstempel... 

Tai :ücqw«n inde Ii0'jiru>.'*i0iwi 
weet moeiteloos mslaopte vollefl; 

,M)|.imon loogt bomeflr 
zegt ze droogjes, 

c^ strooit mij zaagsel in de oogjes." 
post i ius 6 

DELFZIJL 

Houthandel R.W. Roggenkamp bv uit Delfzijl mag tot de meest inventieve gebrui
kers van frankeerstempels worden gerekend; hier een voorbeeld van een stempel 
uit een reeks met leuke vierregelige rijmpjes 

M j K al'ijd.etsNIEUÏlS 
ït^ immer was NEUES 

always soneinmg "JEW 
taujoursdes NOUVEAUTÉS 

[COLONIAL PRODUCE| 

DAARNHOUWER 
f IMPORT EXPORT j 

DAARNHOUWER 
I M P O R T  E X P O R T 

NEDERLAND 

NEDERLAiND 

005 
CENTC' 

UTIUSEZ OEPHEFERENCE 

UnUSEZ DC PREFERENCE 

Frankeerstempels schrijven geschiedenis, het Nederlandse zowel als het Belgische 
duo illustreert het einde van het koloniale tijdperk... 

Uit de 
brievenbus 
In deze rubriek worden brieven van lezers opgenomen. De redactie 
kan brieven bekorten of  als er niet voldoende raakvlakken zijn met 
de filatelie  weigeren. U vergroot de plaatsingskans van uw bijdra
ge door actuele thema's aan te snijden en door uw brief kort en 
icernachtig te houden. Post voor deze rubriek kan worden gezonden 
aan 'Philatelie', Lis 20,1273 CD Huizen. Er is veel aanbod voor deze 
rubriek; het kan dus enige tijd duren voor uw brief wordt geplaatst. 

Een betere manier om het motto van de rubriek 'Thematisch panorama' in beeld te 
brengen is er met; AHijü iets nieuwsl 

PTTJcwelst 
filatelisten 
Naar ik hoop heeft de Bond duch
tig geprotesteerd tegen het feit dat 
PTT Post uitgiften ter gelegenheid 
van de wereldkampioenschappen 
voetballen verzorgt, en daarmee 
de plaats Inneemt van de postze
gelwinkelier. Bovendien verkoopt 
de PTT die uitgiften te duur, waar
door de toch al gekwetste gevoe
lens van de Nederlandse filatelis
ten nog meer gekwetst worden. 
Dat is vooral het geval als die fila
telisten merken dat ook deze en
veloppen straks nog maar een 
paar kwartjes doen. 
Eerdere voorbeelden zijn flauwe
kuluitgiften als EDO's, EDK's, en
zovoort. 

Net zoals diverse van mijn colle
ga's doe ik veel moeite om van de 
'verzamelaar' een 'filatelist' te ma
ken. Met deze acties gaan we 
weer terug naar af. 
A.A. van der Meij, Den Haag 
veilinghouder 

Tulcea: plaats, 
geen molen 
Nergens heb ik kunnen vinden (en 
ik heb ter plaatse ook nooit verno
men) dat Tulcea 'molen' betekent 
('Thematisch panorama', juni 
1994). Nee, Tulcea is een vrij gro
te stad in Roemenië (ongeveer 
2700 jaar oud) die bekend staat 
als de toegangspoort tot de Do
naudelta, één van de laatst over
gebleven natuurgebieden in Euro
pa. Van Tulcea vaart men de Do
naudelta in. Tegen de grens aan 
met Rusland, maar nog net aan de 
Roemeense kant van de Chilla 
(een grote rivierarm) ligt het vis
sersdorp Preiprava en vlak daarbij 
het eilandje Letea. Dit noemt men 
het 'windmolendorp', omdat er in 
dit bijna onbewoonde gebied ver
scheidene (vele zo u wilt) molens 
bij elkaar staan. Allemaal dus in de 
regio Tulcea! De watermolen van 
Brancea ken ik niet, maar ik wil 
best aannemen dat dit ook een 
naam van een regio is. 
Wim Bakker, Leidschendam 
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Luchtpost-
nieuws 

Samenstelling: 
W. Dekker 
Postbus 7435 
2701 AK Zoetermeer 

Post van Osaka 
Bij de opening van het nieu
we vliegveld van Osaka, Ka-
naai International Airport, op 
4 september stempelde de 
Japanse PTT de post op dit 
vliegveld af met een bijzonder 
stempel waaruit de speciale 
uitvoering van dit vliegveld 
blijkt. Zoals in het september
nummer uitvoerig is beschre

ven, is dit vliegveld in de zee 
uitgebouwd. Met de eerste re
tourvlucht van de KLM van 
Osaka naar Amsterdam op 7 
september kon post worden 
vervoerd. Deze post werd 
voorzien van een maatschap
pijstempel in zwarte kleur. 

Eerste KLM-vlucht 
naar Dhaka 
De KLM vloog op 30 oktober 
voor het eerst naar Dhaka via 
Dubai. Deze vlucht werd uit
gevoerd met een B 747-300. 
De Nederlandse PTT plaatste 
het afgebeelde bijzondere 
stempel op de stukken die 
met deze eerste vlucht wer
den vervoerd. De retourvlucht 
op 31 oktober staat geboekt 
als KL 504. Of er bij deze re

tourvlucht post vervoerd 
werd, is bij het afsluiten van 
dit nummer nog niet bekend. 

Japanse luchtvloot 
uitgebreid 
De Japanse luchtvaartmaat
schappij, de JAL, heeft sinds 
kort ook de MD11 (goed voor 
230 stoelen) in haar lucht
vloot opgenomen. Vanaf 5 

september wordt de JAL-ver-
binding Amsterdam-Tokio 
driemaal per week onderhou
den met een MD-11. Er werd 
zowel op de eerste heen - als 
retourvlucht een kleine hoe
veelheid post vervoerd. Deze 
ontvangt géén bijzonder 
stempel en is dus moeilijk te 
herkennen. 

S KLM i 

( 
FHïStzegels 

W van der Bijl ) 
o^.-t*^' 

^ ^ . ^ ^ 

en nog steeds n ie t 
gevonden w a t u zoel<t? 

O^^o"^ T III 
^^p^ Try us!!! 

W\j zijn 'duur', maar hebben tenminste echt veel! 
Zoals: Gehele wereld, rariteiten en elk denkbaar nnotief 

apart op zegels en brieven. 

bel - schrijf - fax of kom langs, 
niet gisteren of morgen maar N U ! ! ! 

ZADELSTRAAT 35 3511 LS UTRECHT TEL 030-342040 FAX 030-317077 



DE KROON OP UW 
VERZAMELING IS EEN 
ALBUM VAN IMPORTA 

Ni lieuw bij dit Importa Nederland-album is het ringbandmechanisme, 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 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,-

^ ^ wmi^iie^ tüOitta. de aflameß^^aaß^< 

importa 
/ 

DE KROON OP UW VERZAMELING 
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Honderd jaar mycophilatelie: 
paddestoelen op postzegels 
Deze maand is het honderd jaar gele
den dat voor het eerst een paddestoel 
op een postzegel werd afgebeeld. De 
Mycophilatelie (het verzamelen van 
filatelistisch materiaal met afbeeldin
gen van paddestoelen) is daarmee 
een thematisch gebied dat al een 
eeuw lang mogelijkheden tot het 
opzetten van een thematische collec
tie biedt. De heer G. Keizer uit Poortu
gaal belicht de mogelijkheden van dit 
'honderdjarige' verzamelgebied. 

De eerste zegels 
Op 19 november 1894 werd voor het 
eerst een paddestoel, de lakzwam (Ga
noderma lucidum), tweemaal afgebeeld 
in respectievelijk de onder en de boven
rand van 1 Ca. en 5 Ca. zegels van het 
Chinese Keizerrijk (afbeelding 1). De ze
gels waren daarnaast voorzien van de 
symbolen van lang leven en geluk en van 
afbeeldingen van karpers. Ze maakten 
deel uit van een serie van negen waar
den, die ter gelegenheid van de zestigste 
verjaardag van de toenmalige Chinese 
keizerinmoeder werden uitgegeven. De 
serie werd in 1897, voorzien van verschil
lende kleuropdrukken, opnieuw uitgege
ven. Op 2 januari 1897 verscheen een 
serie van tien eerder uitgegeven zegels, 
waarin beide eerder genoemde zegels 
werden opgenomen, met nieuwe waar
den en opdrukken, waarvan de verschil
lende typen opdrukken overeenstemmen 
met de verschillende uitgiftedata. 
Het duurde tot het einde van de jaren 
vijftig voordat de toenmalige Oostblok
landen Roemenië, Tsjechoslowakije en 
Polen de eerste series met eetbare en 
giftige paddestoelen als thema uitgaven. 

1. Zegels van 1 en 5 Ca , Chinese keizerrijk {1894) 

De lakzwam 
De lakzwam (Ganoderma lucidum) 
speelt een belangrijke rol in van oor
sprong Chinese en Japanse godsdien
sten. Het verhaal gaat, dat op het vochti
ge houten onderstel van het bed van een 
Chinese keizer, een in het donker ge
groeid, en daardoor grillig, geweivormig 
vertakt vruchtlichaam van de lakzwam 
werd aangetroffen. De vreemde plaats 
en groeivorm en de associatie met de 
sponde van zijne goddelijke keizerlijk

2. Sene van vier zegels, schilderij van Lee Koryeo Sak, ZuidKorea (1980) 

■^fe'^'•^ ' '8^"'^5E 'iS'"^P^'Bffe " S ^ "^^^ ^^ ' l ^ ' ^Sf ' i ^ ' ^ i ^ , ' ^ F 
FIR T̂ OAV OF mUE Z6mï lS93 

'i)]itHSvJ^3tfmi. 
tH^A^iEfïlflH.infaDniStnM 

KOREAN STAMP BOOKLET 

3 Omslag van een boekje met de lakzwam op zegel en omslag, ZuidKorea (1993) 

held maakte de verschijning van de pad
destoel tot een mysterieus en heilig fe
nomeen. Tot op heden wordt de lak
zwam tot de geneesmiddelen van de tra
ditionele Chinese apotheek gerekend. 
De lakzwam of 'reisji' wordt vaak afge
beeld op schilderijen, meestal in zijn typi
sche 'opgerichte cobra'vorm, groeiend 
aan stobben, zoals te zien is op het 
schilderij 'Lang leven' met herten en 
kraanvogels van Lee Koryeo Sak in een 
serie van ZuidKorea (1980), met op drie 
van de vier zegels de lakzwam schijn
baar groeiend op de grond weergegeven 
(afbeelding 2). Ter gelegenheid van We
reldmilieudag verscheen in 1989 een ze
gel van 80 w. van hetzelfde land met 
herten onder een boom en een kleurlo
ze, gestileerde lakzwam op de grond. 
Soms wordt de lakzwam door een 
kraanvogel in zijn snavel vastgehouden 
op schilderijen afgebeeld. Na 1980 
kwam de lakzwam vijfmaal op een the
matische zegel voor, het laatst met infor
matie over de soort op en in een boekje 
uit 1993 van Zuid Korea (afbeelding 3). 

Paddestoelen en religie 
De lakzwam is een van de zwammen die 
een belangrijke rol hebben gespeeld bij 
het ontstaan of de ontwikkeling van loka
le of wereldgodsdiensten. Van de vaak 
afgebeelde vliegenzwam (Amanita mus
caria) en van de kaalkopjes (Psilocybe 
spp.) en Stropharia's is vastgesteld, dat 
zij vanwege hun halucinogene eigen
schappen een rol in de ontwikkeling van 
godsdienstige rituelen hebben gespeeld. 
Zo kenden de volkeren die in de Indus
vallei leefden drie goden, waaronder de 
Vliegenzwam verpersoonlijkt als de god 
Soma. Het Somabegrip werd later in het 

hindoeïsme geïntegreerd. Carlos Casta
neda en de Engelse taalwetenschapper 
Allegro beschrijven op welke wijze de 
eerder genoemde paddestoelen aan het 
ontstaan van oude Indiaanse godsdien
stige riten en het vroegchristelijke geloof 
hebben bijgedragen. 

Paddestoelen en 
geneeskunde 
Behalve de bekende antibiotica produce
rende lagere schimmels (Penicillium) 
worden op postzegels ook hogere 
schimmels of macrofungi afgebeeld van
wege hun (veronderstelde) genees
krachtige werking. 
Door de (aan de inheemse Cordyceps 
militaris venwante) rupsendoder Cordy
ceps s/nens/s geparasiteerde rupsen en 
poppen van vlinders werden als lekkernij 
(jertsa gunboe) en als geneesmiddel 
(tongtchonghasjö) op Chinese mark
ten verkocht. De worstelaars van Sjang

NMV verenigt 
mycologen 
De auteur van bijgaand artikel, G.J. Keizer 
uit Poortugaal, is provinciaal consul Zuid
Holland voor de landelijke Nederlandse My
cologlsche Vereniging (NMV). De NMV ver
enigt amateur en beroepsmycologen, die 
zich met veld en microscopisch onderzoek 
van paddestoelen in Nederland bezighou
den. De vereniging heeft een adviserende 
functie bij de bescherming van paddestoelen 
en hun milieu. Het secretariaatsadres van de 
NMV is Biologisch Station, Kampsweg 27, 
9418 PD Wijster. 
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4 Zegel van 8 $ van Formosa (1974) met fluweel 
pootjes gekweekt in fles 

hai aten de rupsen als tonicum voordat 
ZIJ het strijdperk betraden 
Judasoren (Hirneola auncula-judae, Au-
ricularia polytncha) werden, geweekt in 
wijn of rozenwater, toegediend om de 
ontsteking bij gezwellen te verminderen 
of vermengd met azijn gebruikt om te 
gorgelen bij keelontstekingen Van het 
zwavelkopje (Hypholoma fasciculare) 
wordt, ondanks zijn zwakke giftigheid be
weert, dat het reuma en geslachtsziek
ten geneest Ook aan de tnizwam Tre-
mella fuciformis en aan de eerder ge
noemde lakzwam worden geneeskrach
tige eigenschappen toegeschreven 

Paddestoelen als voedsel 
en handelswaar 
Met name worden paddestoelen afge
beeld die gekweekt of in het veld verza
meld als voedsel of als handelswaar 
kunnen dienen De eerste paddestoelen-
sene van Roemenie (1958) en een re
cente sene van Hongarije (1993), com
pleet met mes-en-vork-symbool, zijn 
hiervan een voorbeeld 
Op mest, stro, hout en ander organisch 
matenaal gekweekte soorten keren 
geregeld in thematisch series terug, 
zoals de gekweekte champignon {Agari-
cus bisporus), de Shii take (Lentinus 
edodes), oesterzwammen (Pleurotus 
spp) en de beurszwammen de stro-
'champignon' Volvariella esculenta, wor
den geregeld in thematische senes op
genomen Het fluweelpootje {Flammul-
ina velutipes), dat in flessen gevuld met 
houtpulp wordt gekweekt, is op de zegel 
van $ 8 00 van de sene gekweekte pad
destoelen van Formosa (1974) te zien 
(afbeelding 4) De sene werd gedrukt op 
een papiersoort, waarin zijdedraden wa
ren verwerkt 
Een indrukwekkende veelheid aan in het 
veld te verzamelen eetbare soorten, zo
als de weidechampignon (Agaricus cam
pestet), de grote parasolzwam (Macrole-
piota procera), die als 'trommelstok' jong 
dient te worden gegeten, de reuzenbo-
vist {Langermannia gigantea), de ge
schubde inktzwam (Copnnus comatus), 
de parelamaniet (Amanita rubescens), 
eetbare boleten en melkzwammen, de 
cantharel of hanekam (Cantharellus a-
barius) en de hoorn van overvloed of 
doodstrompet (Craterellus comucopioi-
des), moneljes (Morchella spp), de bief-
stukzwam (Fistulina hepatica), de voor-
jaarspronkridder (Calocybe gambosa) en 
de paarse schijnndder (Lepista nuda), de 
zuidelijke leemhoed (Agrocybe aegenta), 
de builenbrand (Ustilago maydis), de 

gele stekelzwam (Hydnum repandum), 
de bloemkoolzwam (Ramana botrytis), 
de pruikezwam (Hencium ennaceus), de 
judasoren (Himeola auncula-judae en 
Aunculana polytnctia) en de tnizwam 
(Tremella fuci-formis) 
Van de ondergronds groeiende truffels 
worden alleen witte, mediterrane truffel
soorten van het geslacht Terfezia afge
beeld en met de bij mycofagen zo gelief
de soorten van het geslacht Tuber Een 
aantal eetbare soorten van het geslacht 
Termitomyces worden in Afrika en Zuid-
Oost-Azie verzameld en op de markt ver
handeld Term/tomyces-soorten ontwik
kelen zich uit een zwamvlok, die in holtes 
van een termietenheuvel op plantaardig 
afval groeit tot de vruchtlichamen zich 
met een soort eiertand op hun hoed, aan 
lange stelen een weg naar buiten banen 
Op een inmiddels tweemaal met nieuwe 
waarden in opdruk verschenen zegel van 
12 n van Zambia (1983) ziet men ge
plukte exemplaren in een mand van wo
men picking mustirooms 
Het voor eigen gebruik plukken van de 
uitsluitend voor de caesar bestemde kei-
zersamaniet (Amanita caesarea) werd in 
de tijd van de Romeinse keizers met het 
afhakken van de hand bestraft 

Giftige soorten 
Ook het uitgeven van thematische senes 
met paddestoelen die dodelijk giftig zijn, 
of maag- en darmstoornissen of braken 
veroorzaken is populair De sene Euro
paische Giftpilze van de Duitse Demo
cratische Republiek (1974) is hiervan 
een voorbeeld In deze series wordt 
meestal de voor vele, ook recente, ver-
giftigingsgevallen verantwoordelijke 
groene knolamaniet (Amanita pfialloi-
des) opgenomen Agrippina wilde de Ro
meinse keizer Claudius vergiftigen door 
hem keizersamanieten doordrenkt met 
het sap van groene knolamanieten te la
ten nuttigen De keizer ontsnapte aan de 
dood door de gewoonte, na de maaltijd 
het braken op te wekken Na het dnnken 
van een lavement van een extract van 
kolokwint overleed hij alsnog 
Daarnaast worden de vroege en de kle
verige knolamaniet (Amanita verna, 
Amanita virosa) en de panteramaniet 
(Amanita panthenna), de satansboleet 
(Boletus satanas), gordijnzwammen als 
Cortinarius orellanus, Cortinarius cinna-
barinus en Cortinarius speciosissimus, 
vezelkoppen (Inocybe patouillardi) en 
trechterzwammen (Clitocybe dealbata, 
Clitocybe nvulosa) in thematische series 
met giftige paddestoelen opgenomen 
Van de in Oost-Europa veel gegeten 
kluifzwammen als Gyromitra esculenta 
en krulzomen als Paxillus involutus zou
den de gifstoffen bij verhitting geneutrali
seerd worden of vervliegen Desondanks 
komen vooral na het eten van krulzomen 
hevige allergische reacties voor, soms 
zelfs met dodelijke afloop De mens kan 
geen kale inktzwam (Copnnus atramen-
tarius) samen met alcohol verdragen 
Het effect is hetzelfde als dat van de me
dicijnen Antabus en Refusal, die bij de 
behandeling van alcoholverslavingen 
worden gebruikt De braakrussula (Rus
suia emetica) doet zijn naam bij onbe
doeld of op voorschrift van de chirurgijn 
nuttigen eer aan 

Parasitisme en schade 
door zwammen 
Enkele soorten worden (mede) om hun 
parasitisme op levende bomen en ge
wassen of het in dood hout veroorzaken 
van houtrot afgebeeld Een voorbeeld 
hiervan zijn honingzwammen (Armilla-
riella spp), bundelzwammen (Ptioliota 
spp), elfenbankjes van de geslachten 
Trametes, Trogia en Pycnoporus, de 
zwavelzwam (Laetiporus sulphureus) en 
andere polypore houtzwammen (Gano-
derma, Polyporus) en de op de bloeiwij-
ze van maïs parasiterende en in Mexico 
in plaats van maïs als cuitlacoche gege
ten builenbrand Ustilago maydis De in 
een sene van Polen (1980) verschenen 
kostgangerboleet zou daar vanwege zijn 
parasitisme op de aardappelbovist Scle
roderma citnnum ook toe kunnen wor
den gerekend 

Uiterlijke schoonheid en 
bijzondere eigenschappen 
Om hun uiterlijke schoonheid of bijzon
dere kenmerken te tonen worden tropi
sche en sub-tropische soorten vaak met 
veel aandacht voor detail en natuurge
trouw in thematische senes weergege
ven Diverse wasplaten, satijnzwammen, 
taailingen, parasolzwammetjes, pronk-
ndders, tropische russuia's en melk
zwammen, amanieten en mycena's, spij-
kerzwammen en cantharellen, knots- en 
koraalzwammen en aardsterren vinden 
op deze wijze hun weg naar de mycophi-
latelist 
Stinkzwammen als de grote stinkzwam 
(Phallus impudicus), de kleine stink
zwam (Mutinus caninus), de gesluierde 
dames Dyctiophora duplicata en Dyctio-
phora indusiata, de traliestinkzwam (An-
thurus archer!) en de inktviszwammen 
Clathrus ruberere Clathrus crispus, 
waarvan de hekse- of duivelseieren in 
sommige landen als afrodisiacum wor
den gewaardeerd, spreken tot de ver
beelding door hun ongewone vorm of 
kleur 
De lantaarnzwam (Omphalotus olearius) 
geeft licht, de kleunge bekertjes van 
Cookeiana tricholoma vormen een tropi
sch zwemparadijsje voor even fel ge
kleurde kikkertjes 
Landen, die ook ons van het bijzondere 
uiterlijk van een inheemse soort willen la
ten genieten, nemen exotisch ogende 
buikzwammen als Broomeia congregata 
en Lysurus (Kalchbrennera) coralloce-
phala in een serie op Soorten met conti
nent- of landseigen namen als Amanita 
zambiana en Macrolepiota africana ver
schijnen Libie (1985) laat ons in een vel
letje, binnen een omtrekkaart van het 
land, zegel voor zegel kennis nemen van 
mediterrane soorten 

Blunders, fouten en 
ergernissen 
Een indrukwekkend aantal blunders, de-
tailfouten wat betreft de kleur of andere 
soorteigen kenmerken, spel- of zetfouten 



866 / Philatelie november 1994 

5. De zegels van Nicaragua (1985) met boleten voor
zien van lamellen in plaats van buisjes 

en het vermelden van al jaren niet in ge
bruik zijnde wetenschappelijke namen 
maken inmiddels een aparte themati
sche verzameling binnen de mycophila-
telie mogelijk. Zo wordt bijvoorbeeld nog 
steeds de geslachtsnaam Krombholzia 
voor Leccinum en Psalliota voor Agari-
cus gebruikt. 
Bij de opdrachtgever en de tekenaar van 
de serie boleten van Nicaragua (1985) 
moet zelfs basale kennis van de uiterlijke 
kenmerken van boleten hebben ontbro
ken. Vijf van de zeven boleten, te weten: 
Strobilomyces retisporus, Boletus luri-
dus, Xerocomus illudens, Tylopilus plum-
beoviolaceus en Gyroporus castaneus, 

6. De zegel van 16 MT met af
gebeeld de keizersamaniet en 
als bijsctirift Amanita phaloides, 
Mozambique (1986) 

werden met lamellen in plaats van met 
buisjes afgebeeld (afbeelding 5). 
Mozambique laat in een serie uit 1986 
de door gastronomen zo gewaardeerde 
keizersamaniet (Amanita caesarea) zien, 
maar vermeldt dat het de dodelijk giftige 
groene knolamaniet (fout gespeld als 

7. De zegel van $ 2.55 van Guya
na (1990) met steel en nng 

Amanita phaloides) betreft (afbeelding 
6). Het is, nog afgezien van praktische 
bezwaren als vochtigheid en het mee
zeulen van stockboeken, dan ook af te 
raden uw thematische verzameling als 
veldgids te gebruiken bij het bepalen van 
het verschil tussen eetbare en giftige 
zwammen. 
Guyana bracht in 1990 een zegel van 
$ 2.55 uit, waarop de geringde vlekplaat 
(fout gespeld als Anellaria semiovaja) zó 
op een blokje wordt afgedrukt, dat op de 
getande zegel slechts een gedeelte van 
de steel met een vliezig ringetje zicht
baar is (afbeelding 7). Palau (1989) toont 
een judasoor (Auricularia sp.) met lamel
len en steel. 
Opper-Volta (1982) venwart de bleke. 

grauwbruin verkleurende Leucocoprinus 
caepestipes met de fel citroen- of zwa-
velgele Leucocoprinus birnbaumii. Guya
na (1988) lijkt de onderlinge kleurver
schillen tussen de gordijnzwammen 
Cortinarius bolaris en Cortinarius laniger 
niet te kennen. Dominica (1994) drukt 
Entoloma (Leptonia) caeruleocapitatum 
veel te groen af. Sao Tomé en Principe 
(1993) maakt van de zuidelijke leem-
hoed (Agrocybe aegerita) met een bleek
gele tot crèmewitte hoed en steel, een 
paddestoel met een oranje hoed en lila-
roze steel. Van dit land verschijnen gere
geld dure series met paddestoelen, die 
eerder aan de fantasie van de tekenaar 
ontsproten lijken te zijn, dan dat zij naar 
de natuur zijn getekend, of die met hun 
sterk overdreven of onjuiste kleurencom
binaties een terugkerende bron van er
gernis zijn. 
Tabel A geeft een chronologisch overzicht 
van spel- en zetfouten op postzegels. 

De thematische 
verzameling 
Als men zich tot de mycologisch bedoel
de afbeeldingen van hogere schimmels 
of macrofung; beperkt, werden tot nu toe 
ruim 1.100 zegels uitgegeven, waarop 
485 verschillende soorten paddestoelen 
werden afgebeeld. Het beste zijn de bo
leten vertegenwoordigd, vijftig soorten 
met het eekhoorntjesbrood (Boletus edu-

Tabel A 

Land 

1967 
Centraal Afrikaanse 
Republiek 

1985 
Mali (1985) 

1986 
Paraguay (1986) 

1988 
Guinee Bissau (1988) 

1990 
Togo 
Guyana 

Albanië 
Mongolië 
Volksrepubliek Kongo 

1991 
Madagascar 
Sao Tomé en Principe 

1992 
Sao Tomé en Principe 

Sint Vincent 

1993 
Ghana 
Sierra Leone 
Guyana 

1994 
Roemenië (briefkaart) 
Grenada 

Foute vermelding 

Psalliota sebedulis 

Agavicus 

Licoperdon 

Amanita flialloides 

Phiebobus 
Aneilaria semiovaja 
Pholiota squarosa 
Oudemanseilla 
Clatlirus cancelatus 
Hygroptiorus marzuelus 
Cortinarius speciocissimus 

Russuia tielioctiroma van. 
Nictalis 

Agaricus siluaticus 
Leccinum Ocabrum 
Strugilomyces 
Amanita panttierma 
Leptonia caeruleocaptata 

Hygrophorus puiceus 
Daldina 
Kuelinevomyces 
Coprinus pzicatilis 

Citocybe 
Leucoprinus 

Juiste vermelding 

Agaricus sube-dulis 

Agaricus semotus 

Lycoperdon perlatum 

Amanita ptialloides 

Plilebopus silvaticus 
Anellaria semiovata 
Pholiota squarrosa 
Oudemansiella mucida 
Clathrus cancellatus (= C. ruber) 
Hygrophorus marzuolus 
Cortinarius spe-ciosissimus 

var liliput 
Nyctalis (Asterophora) parasiti
ca 

Agaricus silvaticus 
Leccinum scabrum 
Strobilomyces flocco-pus 
Amanita pantherina 
Entoloma caeruleocapitata 

Hygrophorus punicea 
Daldinia concentrica 
Kuehneromyces mutabilis 
Coprinus plicatilis 

Clitocybe phosphorea 
Leucocoprinus birnbaumii 
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lis) afgebeeld op 33 zegels als koploper. 
Zij worden gevolgd door de melkzwam
men en russuia's, door de cantharel of 
hanekam (Cantharellus cibarius), de vlle
genzwam (Amanita muscaha) en de kei
zersamaniet (Amanita caesarea), door 
de weidechampignon (Agaricus campes
tei) en enkele soorten morieljes en door 
de geschubde inktzwam (Copnnus co
matus). Nut en gebruikswaarde blijken 
als motief voor het uitbrengen van een 
serie veruit favoriet boven giftige of halu
cinogene eigenschappen of andere ui
terlijke of inherente eigenschappen van 
paddestoelen. 

Waar blijft Nederland? 
Het wachten is nu op de dag van de eer
ste uitgifte van een Nederlandse padde
stoelenzegel of een thematische serie, 
gewijd aan paddestoelen. Het ligt voor 

de hand te kiezen voor de voor het eerst 
in Nederland gevonden champignon 
Agaricus geesterani, genoemd naar de 
bekende Nederlandse mycoloog Maas 
Geesteranus. Voeg andere, eveneens 
bedreigde inheemse soorten, als een 
vertegenwoordiger van het naar de Ne
derlandse bioloog Oudemans genoemde 
geslacht Oudemansiella en andere soor
ten van de sinds 1989 bestaande Rode 
Lijst toe en de thematische serie is een 
feit! 
Gerrit J. Keizer, Poortugaal 

Literatuur: 
J.M. Allegro, De heilige paddestoel en het 
kruis een studie van de aard en de oorsprong 
van het Christendom binnen de vruchtbaar
heidscultussen van het oude Nabije Oosten 
De Haan; Bussum, 1971 
C Bas, e a , Standaardlijst van Nederlandse 
Paddestoelnamen 
Wetenschappelijke Mededelingen KNNV, nr. 
156 Nederlandse Mycologische Vereni
ging/Koninklijke Nederlandse Natuurhistonsche 
Vereniging; Leiden/Hoogwoud, maart 1983 
C. Castaneda, De lessen van Don Juan De 
Bezige Bij; Amsterdam, 1972 
G.P Gerlinger, Champignons & Mycologie en 
Philatelie. Repertoire 5ème Edition, Parijs, 
1991. 
J P Greenewich, Collect fungi on stamps 
Stanley Gibbons, first edition, Londen, 1991 
G J Keizer, Paddestoelen in sprookjes, sagen 
en legenden en gebruik en misbruik van pad
destoelen door de mens. Lezing met dia's in 
het kader van een lezingencyclus voor afdelin
gen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhis
tonsche Vereniging; Poortugaal, 1982/1994 
O Moreau, Larousse Paddestoelen Encyclope
die HeidelandOrbis, Kosmos, Hasselt, 1980. 

DE POSTHOORN 
Grat is p r i j s k a t a l o g u s v a n Belgische z e g e l s . 

A a n k o o p v a n f r a n k e e r g e l d i g e zege ls Belg ië . 

DUMOLUNJacky WEZELLAAN 16, 8400 OOSTENDE (België) Tel + Fax 09 32 59/267610 

A 't Poszegelhoës 
(H MANS) 

Gratis prijslijst Nederland en Overzee 

*^ C e ^ ' 1 Wijngaardstr. 2 
Tel.:077512698 

5911 HM Venlo 
b.g.g. 047653764 

RONDZENDDIENST HET TREFPUNT 
1 — 
0 50 
2 — 
6 — 
4 50 

1750 
15 — 
12 50 
10 — 
45 — 
1750 

130 — 
4 — 
2 50 
3 — 
5 — 
3 50 
850 
150 

2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
11a 
12 
16 
42 
60 
61 
62 
63 
85 
85A 
86 2850 
West Australië 
1 links onder iets 
kort 200 — 
3 links onder iets 
kort 135 — 

400 — 
35 — 
35 — 

100 — 
0 75 
050 

15 — 
050 
3 — 
150 

15 — 
150 
550 
7 50 
5 — 

10 
12 
12a 
17 
22 
31 
33 
36 
40 
41 
49 
52 
57 
63 
ongebruikt 
16 30 — 
35 60 — 
50b 75 — 

75 — 
6 70 — 
Bi.W.AIrIca 
30 40 — 
32 40 — 
33 30 — 
35 80 — 
Bennuda 
10 450 — 
11 325 — 

Canada 
12 2 0 
13 
14 
15 
16 
17 
17A 
20 
23 
24 
25a 
26 
27 
32 
34a 
36 
59 
60 
61 
Cyprus 
7 pi 
2151 
10 pi 
215 1 
12 pi 
215 1 
21 pi 
2151 
dngebtuikt 
7 pi 
2051 
7 pi 
2161 
7 pi 
201 II 100 
7pl 
205 III 110 

n o 
l o 
35 — 
32 50 
55 — 
25 — 
20 — 
25 — 

325 — 
20 — 
25 — 

4 — 
10 — 
22 50 
45 — 
18 — 
10 — 
62 50 

400

7 5 

250 

135

55

50

175
160

St. ClirlstGfler 
5 150 — 
11 65 — 
13 45 — 
ongebruikt 
I 32 50 
4 5750 
21 27 50 
Granada 
II 32 50 
Honduras 
16 110 — 
ongebruikt 
55 50 — 
Hongkong 
51 85 — 

Fiscaux 
7 70 — 
Jamaica 
15 80 — 
Labuan 
9 60 — 
22A 400 — 
St. Lucia 
2 250 — 
5 140 — 
6 275 — 
30 150 — 
ongebruikt 
3 175 — 
6 80 — 
17 37 50 
20a 180 — 
Straits 
Settlements 
5 120 — 
7 
23 
19c 
46 
62 

150 — 
180 — 
100 — 
65 — 
75 — 

ongebruikt 
1711 2 5 0 
Nevls 
15 
20 
21 
43 
ongebruikt 

20 200
Mauritlus 
46a 7 5 

10 325 — 
Taliaco 
4 50 — 
ongebruikt 
28 50 — 
Transvaal 
32A 18 50 
86 150 — 
Tasmanië 
5 
6 
11b 
13 
15 
20B 
21B 

7 0 
450 

3 0 
4 5 
6 0 
1 2 
1 5 

ongebruikt 
2500

35
0 80 
175 
3 50 
450 
7,50 
6 — 

60 — 
85 — 

16Aa 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
57 
83 
Pahang 
1b 550 — 
1c 20 — 
4c 45 — 
Queensland 
35 35 — 
41b 32 50 
Tasmanië 
4 275 — 
45 75 — 
62 45 — 
80 4 50 
ongebruikt 
30 40 — 
86 11 — 
87 25 — 
89/90 250 — 
Victoria 
1 
3 
24 
51 
53 
64 
72a 
72b 
74 
75 
78 
82 
87 
88 
90 
94 

350 — 
120 — 
5 50 
15 — 
110 — 
12 50 
650 
350 
2 50 
15 — 
2 50 

1750 
3 — 
2 50 
4 — 
2 — 

Recomandees 
1 70 — 
Postaux 
7 
10 10 
11 30 
13 20 
17 40 
19 80 
ongebfuikl 
43 70 

100 
105 
106 
107 
101 

12 50 
100 — 

5 50 
1750 
10 — 
17 50 

111/12 120
3 0 
6 0 

117 
Port 7 
st. Vincent 
4 20 — 
17 80 — 
ongebruikt 
6 350 — 
Verginla island 
3 65 — 
Nw.Z.Waies 

10 
12 
14 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
23A 
24 
25 
26A 
30 
30A 
33 
53 
65 
67 

600 — 
400 — 
600 — 
350 — 
200 — 
160 — 
165 — 
275 — 
275 — 
250 — 
135 — 
27 50 

2500 — 
45 — 
14 — 

7 — 
22 50 

8 50 
100 — 
500 — 

25 — 
40 — 

1200 — 
60 — 

7 50 
4 — 

45 — 
25 — 

2 — 
37 50 
36 — 

2 50 
10 — 109 

ongebruikt 
28a 42 50 
49 550 
59 150 
61 3 — 
63 7 50 

7 50 
040 
150 
150 
0 40 
1 — 
8 — 

10 — 
35 — 

7 — 
0 70 
0 70 
3 30 
5 — 
5 — 

20 
Nw. Zeeland 

250
1000

6 5 

6 
11 
20 
36 
36a 
40 
56 
57 
Zanzibar 
20a 65 — 
99/03 65 — 
Portugal 

135 — 
15 — 
12 50 
25 — 

9b 
10 
11 
12 
13 
13a 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

275 — 
925 

325 — 
350 — 

10 — 
30 — 
35 — 
25 — 
25 — 
25 — 
25 — 
6 — 
2 — 
3 50 

10 — 
15 — 

1 75 
30 — 
32 50 

4 — 
25 — 

2 — 
25 — 
30 — 
40 — 
30 — 
13 50 

Inlichtingen verknjgbaar bij: 

S.J.C, den Oudsten 
Kwangodreef 195 
3564 PD Utrecht 
Tel . 030618720 

JV 
Tl 
Q. 
0) 
CD 

■ 
a 
c 

I 
o 
(O 

o 
? 

(O 

O) 

c 

I 
o 
(O 

2 

c 
N 

 grote sorter ing  kwali tei t  lage prijzen 

OPRUIMING 
verzamelingen, restanten, partijen 

sla uw slag, voor elk wat wils 
absolute bodemprijzen 

vraag vrijblijvend onze verzamelingenlijst aan 

gratis prijslijsten van: 
(even be l len , faxen of een kaartje sturen) 

* Neder land en overzeese gebiedsdelen 
* België 
* WestDuitsland/Berlijn 
'DD.R. 
* Oenemarken/Faroër 
* Engeland/Ierland 
* Frankrijk 
* Hongarije 
* Indonesië 
* Kanaaleilanden 
* Noorwegen 
* Oostenrijk 
* Rep. Suriname 
* Vat icaan 
* Verenigd Europa 
* Zwitserland 
* Auto's/fjetsen/motoren 

* Bekende personen 
* Bloemen/paddestoe len 
* Dieren 
* Honden/kat ten/paarden 
* Kerstmis/Pasen 
* Klederdrachten/un i formen 
* Postzegel op postzegel 
* Ruimtevaar tAelecommunicat ie 
* SchepenAreinen 
* Schilderijen/scouting 
* SportA/oetbal 
* Vissen/schelpen/zeedieren 
* Vlaggen/hera ld iek 
* Vl iegtu igen/ba l lonnen/zeppel ins 
* Vlinders/vogels 
* Walt Disney 

Prijslijsten van de meeste landen, ook niet genoemde, 
zijn mogelijk: van Afghanistan tot ZuidAfrika. 

de venrayse 
postzegelhandel 

o 
0) 

o 
o 
3 
(Q 

0) 

Q) 
(O 
(D 
■O 

N" 
(D 
3 
I 

(Q 
O 
<♦ 
(D 
(O 
O 
3 . 
(D 
^ 
3 
(O 

I 

Q) 

^ . 

JulJanasingel 1, 5802 AS Venray 
tel. 0478086391 fax 047841717 

' I  )!9)lie>vv)|  6uMa)JOS a)Oj6  uazfud a 6 ^ 

(D 



868 / Philatelie november 1994 

Internationale 
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TE KOOP 
GEVRAAGD 

IN AL ONZE VESTIGINGEN: 

VERZAMELINGEN 
PARTIJEN 

DOUBLETTEN 
POSTZEGELS & MUNTEN 

Dankzij uw aanwezigheid is 
onze FEPA-beurs een groot 

succes geweest. 

Bedankt! 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
TeL 076-215912 
Fax 076-200105 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 050-131312 
Fax 050-131316 

INSULINDE 
L. V. IVIeerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070-3450886 
Fax 070-3654100 

KIENHORST 
Spittaalstraat 25 
7201 EA Zutphen 
Tel. 05750-11956 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 05410-15879/11190 
Fax 05410-20302 

ALLEEN IN GRONINGEN 
NIEUWE VOORRAAD KILOWAAR 

VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH W7Ai DE NIJS 

^ 

Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling Groot of klein, 
het maakt niets uit. 

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 03465-6 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam) 
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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 
AFRIKAIA-div landen-grootform -MotiefenHW 
AUSTRALIË AU-M minstens 50% grootformaat met tiogere waarden 
AZIË AZ-M mooi gesorteerd - veel grootformaat 
BELGIË BE-m mooie sortering met Vlinders + H W 
BUND BU-M veel grootform - Berli)n met uitgezocht + H W 
BRITSE GEMENEBEST 1A zeldzaam mooie kilo veel groot + H 
CANADA CA-M goed gesorteerd met grootformaat 
DENEMARKEN DE-M pracht sortering veel groot -l- H W 
DUITSLAND DU-1 abnormaal veel grootformaat (40%) toeslag en 
hoge waarden 
ENGELAND EN-M veel grootformaat-H W en nieuw 1993 
ENGELAND WILDING - geweldig voor specialisten m fosfor, 
grafit en 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 
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 
KANAAL EILANDEN KE-M pracht sortenng -veel groot 
LUXEMBURG LU-M veel grootfor Toeslag + HW nieuw1993 
MALTA MA-M fantastisch mooi - veel grootformaat 
MIDDEN OOSTEN MO-M goede sortenng - veel landen 
NEDERLAND IA veel grootformaaten hogere waarden 
NIEUW ZEELAND NW-M grote sortenng met grootform 
NOORWEGEN NO-M nieuwe sortenng 1993 - met Hogere Waarden 
OOSTENRIJK 00-M met zeer veel Hogere Waarden 
SKANDINAVIESK-IA prachtsortenng-veelgroot-HW-nieuw 
TANZANIA 1A zeer veel dieren zegels - veel groot -i- H W 
TURKIJE TU-M zeer mooie sortenng met veel grootform 
USA AM-A-veelgrootformaatsamendrukzegels 
WERELD WE-M veel grootform zeer interessant -i- Hogere W 
WEST EUROPA 1A pracht kilo 1993 -veel grootform -i- H W 
ZIMBABWE Zl-M prachtig met veel dieren en H W 
ZUID AFRIKA ZA-M veel grootform en hogere waarden 
ZWEDEN SU-M het nieuwste 4-HW compl series-nieuw 1993 
ZWITSERUND CH-M met grootformaat -l- toeslag -i- H W 
ZWITSERLAND-CH-HW uitsluitend hogere waarden - gelegenheid 
zeer hoge cataloguswaarde - 'A kilo 69,50 - kilo 265,00 

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

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

dierennem 

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

400,00 

395,00 
400,00 

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

- ed -

LEUCHTTURM JNSTEEKBOEKEN - NU 
REUZEN STOCKBOEK - 64 WITTE bladzi|den 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 40,— 
U betaal bij afname van 
1 X ƒ 29,— 5 X ƒ 25,75 
3 X ƒ 27,50 10 X ƒ 23,50 
REUZEN STOCKBOEK - 64 Bl^DZIJDEN ZWART 
GEWATTEERD - LEUCHTTURM PRIJS ƒ 55,50 
U betaal bij afname van 
1 X f 45,50 5 X ƒ 41,25 
3 X ƒ 43,50 10 X ƒ 38,— 

GROOTFORtVIAAT STOCKBOEK -
LEUCHTTURIVl PRIJS ƒ 12,75 
U t>etaal bi| afname van 
1 X ƒ 10,75 
3 X ƒ 10,— 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK -
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 20,— 
U betaal bi| afname van 
1 X ƒ 15,75 
3 X ƒ 14,75 

16 WITTE biz 

5 X / 9,50 
10 X ƒ 9 , — 

32 WITTE bIz 

5 X ƒ 14,-
10 X ƒ 13,-

STUNTPRIJZEN 
GROOTFORMAAT STOCKBOEK - 16 ZWARTE bIz 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 15,50 
U betaal bij afname van 
1 X ƒ 12,50 5 X ƒ 10,75 
3 x ƒ 11,50 10 X ƒ 9,75 
GROOTFORMAAT STOCKBOEK - 32 ZWARTE bIz 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 24,50 
U betaal bij afname van 
1 X ƒ21,50 5 x ƒ 19,25 
3 X ƒ 20,50 10 X ƒ 17,75 

GRATIS op UW bestelling msteekboeken ieder 
gewenste landsnaaiTi of thema In GOUDKLEUR op 
rug of voorzijde. 

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

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

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

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 

24,50 
70,00 

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

165,00 
22,50 
16,50 
21,00 
15,00 
32,50 
37,50 
21,50 
27,50 
30,00 
47,50 
18,50 
31,50 
25,00 

1 22,50 
36,50 

150,00 
23,50 

y4kilo 1kilo 
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 
57,50 195,00 

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 

105,00 395,00 
40,00 150,00 
72,50 275,00 
57,50 195,00 
55,00 195,00 
82,50 310,00 

55,00 200,00 

LUXEMBURG LU-B pracht sortenng -toeslag - veel H Waarden 
LUXEMBURG LU-HW uitsluitend de hogere waarden van de gelegenheid 
en gedenksene - veel op kaartresten 
MALAWI MI-A wat een mooie zegels - veel motief 
MALAYSIE MA-3A goede sortenng - met motiefzegels 
MALTA MA-A mooie sortering gelegenheid/gedenkzegels 
MAURITIUS MA-U goede sortenng van dit moeilijke gebied 
NEPAL NE-A op enkel papier-prachtige en goede sortering 
NIEUW ZEELAND NW-3A pracht sortenng (geen Vogels) met H W 
NIGERIA Nl-A van dit land nog nooit zo mooi gezien 
NOORWEGEN NO-B goede sortenng met de nieuwste uitgaven 
NOORWEGEN NO-A prachtige nieuwe sortering met H W 
OOSTENRIJK OO-A goede sortenng gelegenheid/gedenkzegels 
OOSTENRIJK 00-3A pracht sortering - nieuw - met H W 
PORTUGAL PO-Ageweldig mooie grote sortenng-zeer schaars 
SINGAPORE Sl-Ageweldig mooie sortering met nieuwe uitgaven 
SCANDINAVIË SK-A enorme sortenng - alle landen -en H W 
SOLOMON ISLANDS SO-IS zeer schaarse kilowaar 
SPANJE ES-A pracht sortenng gelegenheid/gedenkzegels -t- H W 
SRI LANKA/CEYLON SRC mooie sortering 
SURINAME SU-A oudere soorten - zeer veel hogere/topwaarden 
TANZANIATA-Aveel dierenzegels met hogere waarden 
THAILAND TA-I semigroot- mooie sortering 
TSJECHO-SLOWAKIJE fantastische mooie sortenng 
TURKIJE TU-A mooie goede sort gelegenheid/gedenkzegels 
USA US-3A pracht sortering met Hogere Waarden Luchtpost 
WERELD WE-A enorme grote sortenng - nieuw - en H Waarden 
WESTEUROPAWE-Ufantastischmooiesort -nieuwmetH Waarden 
WEST INDIE Wl-N mooie sortenng — zeer schaars 
IJSLAND IJ-A hyper moderne sortering met enige betere 
IJSLAND IJ-3A enorme en nieuwe sort met veel Hogere Waarden 
ZUID AFRIKA- HOMELANDS zeldzaam en zeer schaars 
ZUID AFRIKA ZA-A prachtige sortenng met betere zegels 
ZUID WEST AFRIKA ZW-A (geen Namibië) geweldig mooie 
en veel motiefzegels 
ZWEDEN SU-A prachtige sort nieuw met Hogere/topwaarden 
ZWITSERLAND CH-A grote sortering metde nieuwste uitgaven 
ZWITSERLAND CH-B uitsluitend Juventute/Patria met H Waarden 
ZWITSERLAND CH-3A pracht sortenng met de nieuwste -
met Pro Juventute/Patria en met Hogere Waarden 

39,00 84,50 325,00 

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 

B A L E N gia=1 

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 

Extra mooie l<ilowaar - met veel grootformaat - met toeslag -
liogere waarden - ool< gelegenfieid liogere waarden 

9 KILO BAAL ƒ 2 6 5 - - 25 KILO BAAL ƒ 695,-

BREDENHOF-POSIZEGEUMPORT Bovenstraat 286-A - ROHERDAM-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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Samenstelling: 
Gerrie Coerts 
Loopplank 6 
9732 EA Groningen 
Telefoon 050-426692 
Telefax 050-426650 

Kwaliteit van Ideinrondstempels is 
belangrijic, maar niet heilig 
De kwaliteit van kleinrondstempels is erg belangrijk bij de 
prijsvorming, maar ook zegels met minder mooie stem
pels brengen een behoorlijk bedrag, respectievelijk een 
aardig percentage van de catalogusprijs op. Dit blijkt uit 
het tweede deel van het onderzoek naar de kleinrondstem
pels van Nederland. 

Voor het bewuste onderzoek 
IS gebruik gemaakt van enige 
honderden opbrengsten van 
de veilinghuizen La Gasse in 
Middelburg, Rietdijk \n Den 
Haag, De Nederlandsche 
Postzegelveiling in Amster
dam en de eveneens in de 
hoofdstad gevestigde veiling 
van Wiggers de Vries Het 
onderzoek heeft betrekking 
op de penode augustus 1993 
tot en met begin september 
1994 
De kwaliteit/prijsverhouding 
van stempels met de hoogste 
kwaliteit (de categone ISCP/o, 
die betrekking heeft op com
plete, recht op de zegels ge
plaatste stempels die geheel 
leesbaar zijn, met vettig zijn 
en geen vlekken vertonen) is 
heel moeilijk te analyseren In 
deze kwaliteit komen klein
rondstempels heel weinig 
voor van de ruim 550 beke
ken opbrengsten hadden er 
slechts acht betrekking op 
perfecte stempels Het op
brengstpercentage vaneert in 
die gevallen van enkele tien
tallen procenten tot meer dan 
duizend procent Enkele voor 
beelden 

Plaats 
Appingedam 
Ommelanderwijk 
Zwartsluis 
Gronsveld 
Gasselter Nijveen 
Bolsward 
Grijpskerk 
Wormerveer 

Percentage 
53 
71 

169 
208 
285 
370 
395 

1181 

Waterland-Kerkje 
Beter is het conclusies te 
trekken van zegels met stem
pels met een kwaliteit van 
100 % Ongeveer eenderde 
van de geveilde zegels heb
ben die kwaliteit Het gemid
delde opbrengstpercentage 
van zegels met een stempel 
van 100 % hgt op 297 5 pro
cent van de cataloguswaarde 
van de NVPH-catalogus van 

1991 BIJ de zegels met een 
kwaliteit van 75 % ligt het op
brengstpercentage op 217 5 
procent van de gewogen ca
taloguswaarde BIJ de 
slechtste' stempels ligt het 
opbrengstpercentage nog al
tijd op 173 5 procent 
Overigens zitten er in de laat
ste categone relatief veel ze
gels met zeldzame stempels 
Inzenders en veilinghuizen 
brengen ze daarom, ondanks 
die magere kwaliteit toch on
der de hamer Dat blijkt bij
voorbeeld uit de lijst van ze
gels met een stempel met 
een cataloguswaarde van 
honderd gulden en meer De 
gemiddelde kwaliteit is met 
73 6 % lager dan het totaal
gemiddelde van 81 % 
Een voorbeeld van een kost
baar, maar verre van perfect 
stempel is het uiterst zeldza
me stempel Waterland-Kerkje 
op een van de geveilde ze
gels Ondanks een kwaliteits
beoordeling van 50 % voor 
het stempel wordt die zegel 
voor een behoorlijk bedrag 
verkocht 1 046 gulden (inclu
sief kosten) 
Er IS een duidelijke relatie 
waarneembaar tussen de ca
taloguswaarde en de op
brengst Hoe kostbaarder de 
zegel, des te lager vaak het 

TabelA 
Provincie 

Utrecht 
Overijssel 
Noord Holland 
Zuid Holland 
Fnesland 
Gelderland 
Groningen 
Zeeland 
Limburg 
Noord Brabant 
Drente 

Gemiddelde 
opbrengst (%) 

319 
261 
245 
237 
236 
229 
229 
224 
218 
200 
143 

Geveilde 
stukken 

22 
28 
60 
54 
72 
67 
56 
85 
23 
71 
13 

opbrengstpercentage Kopers 
stellen kennelijk een limiet 
aan het bedrag dat ze voor 
een stempel willen betalen 
Dat zou verklaren waarom 
het opbrengstpercentage van 
kleinrondstempels op zegels 
die in de catalogus hoger 
staan dan honderd gulden uit
komt op 111 3 procent Het 
gemiddelde opbrengstper
centage van alle in dit onder
zoek bekeken zegels ligt op 
237 procent, dus meer dan 
het dubbele van het op 
brengstpercentage van de 
groep 'kostbare' zegels 

Provincies 
De prijzen van zegels met 
kleinrondstempels hebben 
iets te maken met de provin
cie waann een gehucht, dorp 
of stad ligt Bovenaan op de 
'provincielijst' staat Utrecht, 
met een gemiddelde op
brengst van 319 procent van 
de catalogus Tweede is 
Overijssel met 261 procent en 
derde Noord-Holland met 245 
procent Onderaan staat 

Drente met een gemiddelde 
opbrengst van 143 procent 
van de cataloguswaarde van 
zegel en kleinrondstempel 
zie verder faöe//4 Verder 
blijkt uit de gegevens dat ze
gels met de stempels groten
deels op papier en treinstem-
pels relatief gezien minder 
opbrengen 
Net als bij de andere conclu
sies het geval is moet er op 
worden gewezen dat het met 
om keiharde, wetenschappe
lijk verantwoorde conclusies 
gaat Daarvoor zijn de aantal
len bekeken zegels in een 
aantal gevallen gewoonweg 
te klem Zo werden op de ge
noemde veilingen slechts der 
tien zegels met een klein-
rondstempel uit Drente ver
kocht Maar zoals een vei
linghouder opmerkt, 'we be
schikken met over andere in
formatie - alle nieuwe infor
matie IS dus meegenomen 

Kleinrondstempels pnjs wordt mede 
bepaald door de provincie waann de 
plaatsen liggen 



Hongkong snelst kloppend 
postzegelhart van Zuidoost-Azië 
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De postzegelmarkt in Singa
pore is een stuk rustiger dan 
in Hongkong. Dat komt omdat 
de mensen in Hongkong veel 
'sneller' leven, hogere kosten 
van levensonderhoud hebben 
en haast hebben om zo snel 
mogelijk zo veel mogelijk geld 
te verdienen. Over enkele ja
ren wordt de kroonkolonie im
mers 'opgeslokt' door de 
Volksrepubliek China. 

'Ze móeten wel' 
Dat verschil in cultuur en 
mentaliteit van de mensen in 
de twee genoemde belangrij
ke steden van Zuidoost-Azië 
wordt geschetst door Lim 
Choo Ming, directeur van 
twee postzegelwinkels in Sin
gapore. Een van de twee be
drijven waaraan hij leiding 
geeft is Stanley Gibbons Sin
gapore. 
Lin Choo Ming komt geregeld 
in Hongkong en China. 
'Vanwege de onzekere toe

komst moeten mensen uit 
Hongkong wel actiever zijn 
dan wij,' zegt de handelaar. 
Zijn verhaal wordt bevestigd 
door de Nederlandse filatelist 
S.T. Jo, die kort geleden in 
beide plaatsen op bezoek 
was. Jo: 'Hongkong is ook 
heel belangrijk voor China. 
De nieuwe rijke Chinezen ko
men naar Hongkong om een 
postzegel te kopen. Verder 
verkopen andere Chinezen 
hun oude postzegels van Chi
na in Hongkong.' 
Jo heeft ook in China's hoofd
stad Peking rondgekeken, zo
wel in een postzegelwinkel 
als op de postzegelmarkt. 
Voor zover hij dat heeft kun
nen zien wordt daar minder 
gehandeld dan in Hongkong. 

Nèt Amsterdam 
De openluchtpostzegelmarkt 
in Peking ziet er overigens bij
na net zo uit als die in Am
sterdam. Er is een aantal 

kraampjes opgesteld waarop 
insteekboeken met postze
gels zijn uitgestald. Enige ver
schil is, zo zegt Jo, dat de 
mooiste zegel met worden 
getoond: 'Op de tafeltjes zag 
je alleen maar het moderne 
materiaal, zo van na 1970.' 
Pas na enig heen en weer 
praten kwamen de meer zeld
zame zegels (letterlijk) boven 
tafel, zoals een complete se
rie Culturele Revolutie. Overi
gens vroeg de desbetreffende 
handelaar volgens Jo een pit
tige prijs, zo'n vierduizend 
gulden. Ook in de grote post
zegelwinkel van Peking hield 
men het betere materiaal 
aanvankelijk achter de hand. 

Dualisme 
Jo heeft nog een interessante 
waarneming gedaan. Vóór de 
postzegelmarkt staan wat 
bordjes met spreuken erop. 
Daarop valt te lezen dat ei
genlijk iedereen postzegels 

zou moeten kunnen kopen. 
Ofwel - vrij vertaald door Jo -
'de handelaar mag wel een 
dubbeltje verdienen, maar 
geen kwartje.' Jo: 'En dat is in 
schrille tegenstelling met de 
postzegelmarkt, want die Is 
puur kapitalistisch van opzet. 
De mensen proberen er zo
veel mogelijk geld te verdie
nen.' 
De Nederlandse filatelist 
denkt dat de Chinese over
heid er nog niet uit is hoe ze 
met postzegels moet om
gaan. Hij herinnert eraan dat 
de handel in postzegels twee 
jaar geleden nog gedurende 
enige tijd verboden was. On
der druk van de algemene 
markthervormingen is het 
handelen in postzegels echter 
al weer een tijdje toegestaan. 
Wie op postzegeljacht gaat in 
Peking, Singapore en Hong
kong moet er in ieder geval 
veel tijd voor uittrekken. An
ders dan in Amsterdam, Brus
sel of Parijs het geval is zitten 
de postzegelwinkels ver
spreid door de gehele stad... 

Reacties 
Opmerkingen over en aan
merking op De koers van 
Coerts zullen voortaan in het 
kort in deze rubriek worden 
vermeld onder het kopje Re
acties. Als u iets mee te de
len, te vragen of op te merken 
heeft, schrijf dan een brief of 
een kaartje aan Gerrie 
Coerts. Het adres vindt naast 
de kop De koers van Coerts. 

Ouwe rotten en de 
catalogus 
De heer H.S. van der Meuten 
van de postzegelvereniging 
Lochem-Borculo vraagt zich 
af waarom de NVPH-catalo-
gus niet gewoon nettoprijzen 
vermeldt. Met name voor jon
ge filatelisten wordt de prijs
stelling dan wat duidelijker en 
wat overzichtelijker, zo be
toogt hij. Nu moet Van der 
Meulen - die zichzelf een 
oude rot noemt - vaak aan 
jonge verzamelaars uitleggen 
waarom ze voor Nederlandse 
zegels een (veelal wisselend) 
percentage van de catalogus
prijs moeten betalen. 
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Zeestraat 82, 
's-Gravenhage 
ptt museum 

11. En nu verder! 
Op het moment dat ik dit stuk
je schrijf, zijn er nog drie we
ken te gaan voordat de inter
nationale postzegeltentoon
stelling Fepaposf 94 begint. Ik 
twijfel er niet aan dat het een 
succes wordt. 
Er is steeds gezegd dat Fe-
papost 94 óók is georgani
seerd om het gat tussen F/7a-
cept 88 en het magische jaar 
2002 (honderdvijftig jaar post
zegels in Nederland!) niette 
groot te maken. Bij Fepa-
post 94 kan gebruik worden 
gemaakt van de ervaring die 
tijdens Filacept is opgedaan 
en in 2002 weer van de erva
ringen tijdens Fepapost. 
Hopelijk is het succes van Fe
papost 94 voor veel ervaren 
organisatoren en bestuurlijk
actieven reden - en voor vele 
nieuwelingen op dit terrein 
een stimulans - om de draad 
weer op te pakken voor de 
toekomst. 

Toekomst 
Als we naar de toekomst kij
ken, dan is die stimulans 
mijns inziens wel nodig. Want 
het zou me niets verbazen als 
een aantal traditionele zeker
heden in de komende jaren 
gaat verdwijnen. Willen we de 
filatelie levend houden, dan 
zal dat betekenen dat er door 
alle betrokkenen op die ver
anderingen adequeaat, flexi
bel en creatief gereageerd 

moet worden. 
Niet alleen in Nederland 
speelt deze uitdaging, maar 
bijvoorbeeld ook in Duitsland. 
Tijdens een symposium dat in 
september jl. in Frankfurt 
werd gehouden stonden de 
verwachtingen, ideeën en de 
te ondernemen acties met be
trekking tot de postzegelhob
by in het jaar 2000 ter discus
sie. Hierover werd gesproken 
uit het gezichtspunt van een 
vrouwelijke filatelist, een han
delaar, de Duitse Bundes-
post, een catalogussamen
steller en uit het verenigings
leven. Helaas ontbrak de mu
seale invalshoek, maar ik heb 
mij laten horen! 
Een aantal kernpunten uit de 
betogen haal ik hier nog even 
aan. 

Zó verder 
Het verzamelen zit in de men
selijk natuur, dus ook nog in 
het jaar 2000. De postzegel 
blijft bestaan, maar zal - als 
kwitantie voor een nog te ver
richten dienst - een kleinere 
rol gaan spelen. Het is dus in 
het belang van alle betrokke
nen om de belangstelling le
vend te houden. 
Nog te veel verzamelaars zijn 
ongeorganiseerd (met 80.000 
leden heeft Duitsland in ver
gelijking met Nederland een 
lage organisatiegraad). De 
ongeorganiseerden zouden 
lid gemaakt moeten worden 
van de verenigingen en dege-

Het trappenhuis, dat de beneden- en bovenzaal met elkaar verbindt 

De nieuwe aanbouw van het PTT Museum, die in 1915 door architect K P C de 
Bazel voor de Theosofen is ontworpen 

nen die lid zijn moeten wor
den behouden. Zo wordt er 
gedacht en gewerkt aan klei
nere tentoonstellingen met 
weinig regels voor de eigen 
leden. Binnen de verenigin
gen zouden veilingervaringen 
kunnen worden uitgewisseld 
en bekende sprekers uitgeno
digd. Ook het gezelligheids-
aspect verdient aandacht, 
zonder uit het oog te verlie
zen dat het om een postze
gelvereniging gaat. 
Om de jeugd nog sowieso 
voor deze hobby te interesse
ren, moet behalve aan 'het 
leuke' ook aan actie, span
ning en snelheid gedacht 
worden. Vroeger was het ver
zamelen van postzegels van 
de Bahamas een spannende 
aangelegenheid. Tegenwoor
dig worden de Bahamas ge
associeerd met een vertraag
de vliegreis, slecht eten, te 
heet weer en een knorrige 
reisleider. 
Hoewel het lijkt alsof iedereen 
zich tegenwoordig alles kan 
permitteren, kan de uitgifte 
van 'één postzegel teveel' on
middellijk de toorn van de ver
zamelaar opwekken. Zeker 
als een business unit zijn vol
ledige winst moet halen uit 
één marktsegment bestaat de 
kans dat de Post op het 
scherpst van de snede gaat 
opereren of aan branchever
vaging gaat doen. Zeker in 
een tijd waarin de postale 
functie van de postzegel af
neemt, is het van belang een 
verzamelaarsgencht en -
vriendelijk beleid te voeren. 
Op postzegelveilingen zou 
een aparte categorie inge
steld kunnen worden voor be

dragen tot vijftig of honderd 
gulden, waarmee - na enige 
toelichting of instructie - ook 
de jeugd en de 'man/vrouw 
met de kleine beurs' de zaal 

PTT Museum 
blijft actief 
In de maand november wordt in 
het PTT Museum een groot 
aantal activiteiten georgani
seerd: 

. Tot en met 8 januan 1995 is de 
tentoonstellling Over Kunst en 
Vliegen te zien. Dit is een expo
sitie over de Nederlandse post-
zegelontwerpen uit de penode 
1993 tot juh 1994 Van 57 post
zegels die in deze periode zijn 
uitgegeven, worden o.a. enkele 
eerste schetsen, met gekozen 
ontwerpen en presentatiemo-
dellen getoond 

. In de penode tot en met 8 ja
nuan 1995 kunnen kinderen op 
de woensdag- en zondagmid
dag vanaf 14 00 uur zelf postze
gels maken. Hiervoor moeten 
bezoekers zich minimaal één 
week van te voren aanmelden 
bij de receptie; er is namelijk 
maar plaats voor maximaal vijf
tien kinderen Het telefoonnum
mer IS 070-3307500 

. De tentoonstelling Verborgen 
Collectie IS nog tot en met 29 ja
nuari 1995 in het museum te 
bezichtigen. De expositie laat 
een keuze zien uit de kunstcol
lectie van Koninklijke PTT Ne
derland 

. Ook wetenschapstheater 'Pan-
demonia' treedt weer op Op 13 
november voert het theaterge
zelschap de voorstelling Te 
paard, te lucht, te geK op. De 
voorstellingen beginnen om 
14.00, 14.45 en 15.30 uur 
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kunnen worden binnenge
haald 
Voor de catalogusuitgever is 
het verhaal simpel Behalve 
de catalogus in boekvorm 
verschijnt deze de komende 
jaren ook op diskette of op 
een interactieve CD Dit is 
leuk voor de computerfreaks 
onder de filatelisten en het 
stelt de uitgever vooral in 
staat zeer gespecialiseerde 
wensen in gedrukte vorm te 
honoreren 
Als een groot manco wordt 
ervaren het ontberen van een 
goede profilenng van de fila
telie naar buiten Gestreefd 

zou moeten worden naar een 
mondiale Dag van de Postze
gel op 6 mei, zijnde de dag (in 
1840) waarop de eerste post
zegel verkrijgbaar was en 
waarop wereldwijd alle vere
nigingen, postadministraties 
en musea iets organiseren 
Dan zou de pers wel daaro
ver schrijven in tegenstelling 
tot de huidige beperkte en 
versnipperde benchtgeving 

Samenwonen 
Tot zover de Duitsers Ook ik 
ging weer naar huis met het 
voornemen er het beste van 
te maken 

Een gevoel van spijt kwam in 
mij op bij de hennnenng aan 
de blijkbaar met altijd harmo
nieuze samenwerking van 
PTT Post Filatelie met de 
Bond en de 'handel', waaro
ver eerder in 'Philatelie' werd 
bencht Ons kleine landje, 
onze hoge organisatiegraad, 
onze mooie postzegels, onze 
goede marketingtechnieken, 
onze succesvolle Fepa-
post 94 - dat moet toch vol
doende zijn om een structu
reel stevig filatelistisch bouw
werkje neer te zetten, waann 
ieder met zijn of haar belang 
kan wonen'' 

Ik pleit daarom voor het geza
menlijk uitstippelen van een 
nationaal filatelistisch beleids
plan, waann de afzonderlijke 
activiteiten elkaar versterken 
Laat alle betrokkenen in Ne
derland gezamelijk het kanon 
laden, zodat we in 2002 weer 
raak kunnen schieteni 
Charles Bolssevain 

Charles Boissevain is conservator 
van de filatelistische verzamelin
gen van het Nederlandse PTT Mu
seum te Den Haag 

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

BIJ ons heeft u continu keuze uit ca 350 partijen postzegels, 
bestaande uit verzamelingen, stokboeken, dozen, etc 
Voordat deze partijen naar diverse veilingen gaan, stellen wij 
onze (a s ) klanten in de gelegenheid deze kavels tegen 
inzetprijzen te kopen Ook zichtzendingen zijn mogelijk, vraag 
vrijblijvend onze voorraadlijst of breng een bezoek aan. 

PZH W. van Vliet 
Ugchelseweg 50 
7339 CK Ugchelen (Apeldoorn) 
tel 055-416108 
(uiteraard hebben we ook los materiaal in voorraad (brieven, stock 
Engeland enz enz) 

Geopend do -14 00-18 00 
vrij-14 00-18 00 
za-10 00-16 00 

internationale 

Service aanbieding 
aan de lezers van Philatelie 

PHILATELIE 
IN ÉÉN BAND 

Speciale aanbieding 
VERZAMELBANDEN 

waarin 11 nummers of 1 
jaargang van Philatelie 

opgenomen kan 
worden. 

Deze banden zijn 
vervaardigd uit luxe textiel 

en hebben als opdruk 
"PHILATELIE" 

Er staat geen jaargang op 
vermeld. 

^ ^ ^ T U betaalt als speciale 
' ^ ^^^serv i cepn js slechts / 24,50 

per band, inclusief 
verpakkkings- en 

verzendkosten 

dJ^' 
Bestelling 
Door storting op gironummer 49881 n v 

î EsQiQî I îsäiKS ^^mn 
Bremstraat 11 3742 RD Baarn 

onder vermelding van VERZAMELBAND PHILATELIE 

POSTZEGELVEILING 

te houden in een zaal van "De Magneet", 
Dulianalaan 44 te Bilthoven. 

ZATERDAG 26 NOVEMBER 1994 
aanvang veiling vanaf 13.30 uur 

Ter vei l ing komen zeer fraaie kavels van vooral 
West-Europese landen, w.o. 
NEDERLAND met O.a. roltsnding 52 postfris, nr 80 op 
brief, postbewijsserie oj^gebfuikt; telegramzegei 7 
gebruikt v.v. poststempel ên krfauw kruis, complete 
vellen van d e tervtoonsfeilingsserie 1 9 H 

EUROPA o^.: 
BELGIË met M^ä'cleren 2e Orval serie; 
upu mi^esffnaate postfriö; 
DuiTSUkND met o,a. Berlijn 1 b-18S met rode opdruk 
postfrl$ geköurd; 
FWsw«i«Kfiummer 122 postfris 
v.v* käurtii|t$r!afjpört; 
LUXÈMSURO nr 140 postfris, 
OOSTBü^K ftr 484 postfris; 
SAAR ÊUROPftftAAD postfris, 
SPANDE KKJfa^r Spaanse postzegels Jttet 
luchtpost meermaals postfris; 

Zeer fraaie collecties van o.a : 
FRANKRIJK en DUIT$WND, overzee met zeer 
uitgebreid ]AfW*^ v.v. zeer veel complete bloks 
en veldelen; 
USA met Hav\/aii 1851 de 5 et Missionary Type I 
v.v. uitvoerig keunr^gsrapport, Scott nr 2. 

bez ich t ig ing v.a. 09.00 - 13.00 uur 
aan de ]u l iana laan 44 te Bi l thoven 

voor onze uitvoerige gratis catalogus en/of informatie 

].3. OE BRUIN VEILINGEN Willem van Mechelenstraat 15 
3817 BB Amersfoort 

tel 033-63 23 42 
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Nieuwe 
uitgiften 

Samenstelling: 
Mevr. A.C. van der Haar-Amptmeijer 
Postbus 132 
2770 AC Boskoop 

Noten: 
- als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 dan wil 
dat zeggen dat de gegevens van de 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 
omschrijving ervan (nog) met door de 
samenstelster van deze rubriek ontvan
gen; 

- alleen nieuwe emissies van landen die 
worden erkend door de Wereldpostver
eniging worden vermeld, dit houdt ech
ter met automatisch in dat dergelijke 
emissies in tentoonstellingscoTlecties 
mogen worden opgenomen 

Europa 
ANDORRA FRANS 
Afbeelding melding 10/786. 
Aanvulling melding 7/8/562 'toerisme 
en sport': tweemaal twee zegels van 
2.80 F. met verbindende vignetten. 
24-10-'94. 'Trobada dels Coprmceps'. 
2.80 F. Cijfers (vermoedelijk datum) 
'26 10 93'met enkele vlekken. 

AZOREN (Portugal) 
16-9-'94. Architectuur uit de periode 
van de ontdekkingsreizen; 'Manueline'-
architectuur. 
45.-, 140.-e. Resp kerkdeur van de 
'Santa Barbara' m Cedros (Faial), zes
tiende eeuw; getralied raam in Ribeira 
Grande (San Miguel), zestiende eeuw. 

BELGIË 
Oktober '94. Herdenking Georges Si
menon (1903-1989); gezamenlijke 
emissie van Frankrijk, België en Zwit
serland (hetzelfde portret tegen een 
wisselend stadsgezicht). 
16 F. Portret met panorama van Luik 
op achtergrond. 

DENEMARKEN 
20-10-'94. Fauna (zie ook de rubriek 
'Thematisch panorama' elders in dit 
nummer) 
3.75,4.75, 5.-, 9.50,12.-kr. Resp. 
mus, das, eekhoorn, korhoen (voorko
mend als acuut bedreigd op de 'rode 
lijst'), ringslang. 

DUITSLAND 
13-10-'94. Frankeerzegels; serie 'vrou
wen uit de Duitse geschiedenis'. 
80,100 Pf. Portretten. Resp. Rahel 
Varnhagen von Ense, 1771-1833 
(vrouwenbeweging), Luise Henriette 
von Oranien, 1627-1667 (stichtte in 
1665 in de 'Oranienburg' een wees
huis). 
13-10-'94. Toeslagserie ten bate van 
sociale voorzieningen 1994; folklore, 
klederdrachten. 
80 + 40 (tweemaal), 100 + 50 (twee
maal), 200 + 70 Pf. Paartjes uit resp 
Bückeburg, Halle an der Saale, Hoyers
werda, Minden, Bertzingen (twee laat
ste afbeeldingen; paar met kind). 
13-10-'94. Duizendste sterfdag (31 ok
tober) van St Wolfgang (924-994, be
schermheilige van bisdom Regens
burg). 
100 Pf. St Wolfgang met kerkmodel en 
bisschopsstaf naar een houtsnede. 
13-10-'94. Vijfhonderdste geboortedag 
van Hans Sachs (1494-1576). 
100 Pf. Houtsnede van deze meester
zanger en dichter (1545). 
13-10-'94. Dag van de postzegel. 
100 Pf. Postbestelling per schaats in 
Spreewald (1900). 

ESTLAND 
20-9-'94. Kasteel van Kuressaare. 
4.- kr. Kasteel met twee torens (bouw 
vermoedelijk begonnen m 1260). 
27-9-'94. Vijfenzeventigste verjaardag 
van het Estlandse museum voor kunst. 
1.70 kr. Het museum, jaartallen 1919-
1994. 

FAERÖER 
19-9-'94. Muziek; ballade van de reus 
'Brüsajokil' (ballade van zesentachtig 
kwatrijnen als begeleiding bij de traditi
onele kettingdans). 
1 -, 4.-, 6.-, 7.- D(eense)kr. Vier ver
schillende afbeeldingen uit deze balla
de met tekst. 

FINLAND 
4-11-'94. Kerstmis 1994. 
2.10, 2.80 Fm. Resp rendier met vier 
roodborstjes op gewei, kerstboom ha
len uit besneeuwd bos. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 10/786. 
7-10-'94. Vrijmetselarij; honderdste ver

jaardag van de 'Grande Loge de France'. 
2.80 F. Symbolen met tekst 'vrijheid, 
gelijkheid en broederschap'. 
15-10-'94. 'Salon van de postzegel'. 
Blok met twee zegels van 2.80 F. en 
vignet met een verkoopprijs van 16 F. 
Resp. 'Pare Floral' in Parijs, dahlia's; 
vignet met tekst 'Le Salon du Timbre' 
(eerste Europese salon voor het verza
melen van postzegels, 15 tot 24 okto
ber 1994). 
17-10-'94. Nationale dag 'preventie 
drugverslaving'. 
2.80 F. Symbolische afbeelding. 
25-10-'94. Herdenking Georges Sime
non (1903-1989); gezamenlijke emis
sie van Frankrijk, Belgié en Zwitserland 
(hetzelfde portret tegen een wisselend 
stadsgezicht). 
2.90 F. Portret van deze schrijver en 
'schepper' van Maigret. 
21-11-'94. Alam Colas, 
3.70 F. Portret. 
21-11-'94. Serie 'Europese heden
daagse kunst'. 
6.70 F. Werk van Georg Baselitz uit 
Duitsland. 
28-11-'94. Rode Kruis 1994; toeslag
zegel. 
2.80 + 0.60 F Tapijt van Arras uit de 
vijftiende eeuw, St Vaast. 
Postzegelboekje met tien zegels en 
twee vignetten. 

GRIEKENLAND 
5-10-'94. Frankeerzegels 'provincie
hoofdsteden met karakteristieke ge
bouwen'. 
10,20,30,40,50,60,80,90,120, 
150 Dr. Resp. 'Tsalopoulou'-huis in 
Katerini; byzantijnse 'Parigoritissas'-
kerk in Arta; middeleeuwse brug bij de 
'Kryas'-bron met kasteeltoren in Liva-
dia; kerk van 'Panagia Koumbelidikis' 
in Kastoria; openluchttheater in Greve-
na; waterval m Edessa; 'het rode huis' 
in Halkida; regeringsgebouw, histori
sche 'Merarchias'-straat en acropolis 
van de stad 'Koulas' m Serres; stad
huis in Heraklion (Kreta); 'Evangelis-
tria'-kerk in Igoumenitsa. 

GROOT-BRIHANNIË 
1-11-'94. Kerstmis 1994. 
19, 25,30, 35,41 p. Kerstspel opvoe
rende kinderen resp. Jozef, Maria en 
kindeke Jezus (pop); de drie koningen; 
Maria met kind (pop); schaapherders; 

twee engelen, alle zegels met sneeuw
vlokken op achtergrond. 

GUERNSEY 
1-10-'94. Kerstmis 1994; 'Bygone 
Toys' (speelgoed uit vroeger tijd; zie 
ook de rubriek 'Thematisch panorama' 
elders in dit nummer). 
Twee velletjes met elk zes zegels van 
resp. 13 en 24 p. Doorlopend beeld. 
I. Poppenhuis, wagentje met teddy
beer, twee brievenbussen gevuld met 
snoepjes, kaartspel (kwartetspel?), 
draaitol, blokken/puzzeldoos (zicht- < 
baar: Roodkapje), porseleinen pop. 
II. Hobbelpaard, driewieler, houten 
trekeend, locomotief (ontworpen door 
Frank Hornby, bij ons bekend als mec
cano), 'Ludo'-gezelschapsspel (wes
terse versie van oud 'Pachisi'-spel van 
de Indianen), teddybeer (genoemd 
naar de Amerikaanse president Theo
dore Roosevelt). 

HONGARIJE 
9-9-'94. Zevenenzestigste dag van de 
postzegel, honderdtwmtigste verjaar
dag van de UPU*. 
19, 35 Ft.; blok met twee zegels van 50 
+ 25 Ft Portretten. Resp. Heinrich von 
Stephan (1831-1897), Gervay Mihäly 
(1819-1896), beide zegels met UPU-
embleem; portretten met embleem op 
blok 
Zonder datum. Frankeerzegels 
11,12,19, 32,35, 40, 50 Ft. Folklore 
(borduur- en stofversiermotieven) uit 
resp. Csk megye, Vas megye, Kalocsa, 
Debrecen, Dunäntül, Kalotaszeg, 
Szentgal. 

IERLAND 
6-9-'94. Gedenkdagen en -jaren. 
28, 32, 52 p. Resp. achthonderdste 
verjaardag van de stad Drogheda 
(stadsgezicht); 150ste sterfdag van Ed
mund Ignacius Rice, 1762-1844 
(standbeeld van broeder Rice met leer
ling, klas met leerlingen op achter
grond); vijfenzeventigste verjaardag 
van de eerste transatlantische vlucht 
(vliegtuig 'Vickers Vimy' bestuurd door 
kapitein John Alcock en luitenant Ar
thur Whitten-Brown, crashlanding in 
Clifden, graafschap Galway). 
6-9-'94' Invloed van leren in het bui
tenland (Groot-Brittannië). 
32, 53 p Resp. portretschilderij van 
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parlementariër Edmund Burke (1729-
1797), foto van radio- en televisieom
roeper Eamonn Andrews (1922-1987); 
beide afbeeldingen met handtekening. 
18-10-'94. Nobelprijswinnaars (drie
maal voor letterkunde en Sean IVIacBri-
de voor de vrede). 
28 (tweemaal), 32, 52 p. IVIedaillepor-
tretten. Resp. George Bernard Shaw, 
1856-1950 (blijspel 'Pygmalion'); Sa
muel Beckett, 1906-1989 (paar schoe
nen); Sean McBride, 1904-1988 (-
vlucht duiven), William Butler Yeats, 
1865-1939 (occult en theosofisch 
werk). 

ITALIË 
8-9-'94. Honderdste verjaardag van de 
kerk van Lauretane (Loreto). 
500 L. Kerk van Loreto en Madonna 
met Kind gedragen door twee engelen. 
19-9-'94. Achthonderdste geboortedag 
van keizer Frederik II. 
750 L. Reliëfafbeelding van deze keizer 
op de 'Bitonto'-kathedraal, elfde
twaalfde eeuw. 
8-10-'94. Negenhonderdste verjaardag 
van de inwijding van de 'San Marco'-
basiliek in Venetië; gezamenlijke emis
sie met San Marino (zie melding 
10/787 van San Marino). 
Dezelfde afbeelding van de 'San Marco' 
op zegels van Italië en San Marino. 
Twee waarden van vermoedelijk 750 L. 

JOEGOSLAVIË 
10-6-'94. Wereldvoetbalbeker 1994. 
0.60,1.- Ndin. Resp. juichende aanval
lers, gevelde verdedigers. 
8-7-'94. Fauna; honden. 
0.60 (driemaal), 1.- Ndin. Resp. bas
set, maltezer, welshterrier, husky. 
20-7-'94. Bijeenkomst van orthodox 
gelovende volkeren. 
0.60 Ndin. Kerkklok met wereldbol. 
28-7-'94. Milieubescherming in Mon
tenegro. 
O 50 Ndin. Rivierlandschap. 

KROATIË 
15-7-'94. Heiligdom van Ludbreg. 
0.50 K. Monstrans. 

LITOUWEN 
6-7-'94. Liederenfestival in Vilnius. 
10 c. Wereldbol, muzieknoot, vlag. 

MACEDONIË 
21-6-'94. Volkstelling. 
2 den. Gezin. 

MAN 
14-9-'94. 'Postman Pat visits the Isle 
of Man' (Postman Pat is een creatie 
van John Cunliffe; zie ook de rubriek 
'Thematisch panorama' elders in dit 
nummer). 
1, 20, 24, 30,36,41 p 'Postman Pat' 
bezoekt zijn vriend Ffinio die hem be
kende plaatsen op eiland Man laat zien. 

Blok met zegel van £ 1.-. 'Postman Pat' 
en enkele kinderen praten met politiea
gent over gebruik van de 'Green Cross 
Code' (veilig oversteken), tekst 'Mind 
how you go'. 
Postzegelboekje ter waarde van £ 4.04. 
11-10-'94. Kerstmis 1994. 
19, 23, 60 p. 'Father Christmas m the 
Isle of Man' resp. aankomst per trein 
van 'Father en Mother Christmas' en 
kinderen, op minitractor omgeven door 
mensen onder wie 'Postman Pat', 
overstappen van boot op slee in de ha
ven van St Mary begeleid door de 'Port 
St Mary'-majorettes. 
11-10-'94. Honderdste verjaardag van 
het IOC* 
10, 20, 24,35,48 p. Resp. wielrennen 
(Marie Purvis), skien/afdaling (kolonel 
Rupert de Larrmaga), zwemmen (Alex 
Jackson), steeplechase (Maurice 
Herriott), embleem 100 jaar met olym
pische ringen. 

MOLDAVIË 
16-7-'94. Frankeerzegels; staatswa
pen. 
0.10, 0.30, 5.40, 6 90,13.-(L). 
22-7-'94. Dag van de postzegel. 
0.10, 0.45, 2 - (L.). Resp. postzegel
ontwerper, drukken van postzegels, 
controle 

NOORWEGEN 
18-11-'94. Frankeerzegel hoge waarde. 
30.- kr. Portret koning Harald V. 
18-11-'94. Kerstmis 1994 
3.50 kr. Tweemaal. Sleeën resp. bob-
slee en 'sparkstotting' ('kick'-slee). 

OEKRAÏNE 
2-7-'94. Frankeerzegels. 
Zegels zonder waarde-aanduiding met 
letters (voor waarden van 100 en 
250 k.). 'Snijder' uit Tscherkassy, 
maaier uit Bukowina. 

OOSTENRIJK 
7-10-'94. Honderdvijfenzeventigste 
verjaardag van de 'Sparkasse' in Oos
tenrijk. 
7.- Sh. Spaarpot. 
7-10-'94. Serie 'stichten en kloosters 
in Oostenrijk'. 
30.- Sh. De 'Schottenmadonna' uit het 
'Schottenstift' in Wenen. 
7-10-'94. Serie 'moderne kunst in Oos
tenrijk', XX. 
6.- Sh. Werk 'Kopf' van Franz Ringel. 

POLEN 
4-7-'94. Poolse affichekunst. 
4000, 6000 zl. Resp. 'Monsieur Fabre' 
van Wiktor Górka, 'VIII. OISTAT-con-
gres'van Hubert Hilscher. 

PORTUGAL 
16-9-'94. Trawlers. 
45.-, 75.-, 100.-, 140.- e. Resp. 'Maria 
Arminda', 'Bom Pastor', moderne 

trawler type 'Triplex', moderne trawler 
'Suester'. 

ROEMENIË 
12-8-'94.0IAC*; vliegtuigen. 
110, 350, 500, 635 L. Resp. 'Vuia nr. 
1' (1906), 'Rombac 1-11 500', 'Boeing 
737 300','Airbus A 310' 
16-8-'94. 'Philakorea 1994', wereld-
postzegeltentoonstelling. 
60 L; blok met zegel van 2075 L. 
Resp. kunstvoorwerp (muziekinstru
ment?); man met trommel. 
31-8-'94. Milieubescherming; de Do
naudelta, fauna en flora. 
150, 280, 500, 635 L; blok met zegel 
van 2075 L. Resp. Huso huso (vis). Vi
pera ursini (slang), Haliaeetus albicilla 
(vogel), Mustela lutreola (zoogdier); 
Periploca graeca (flora); alle zegels 
met embleem 'Reervatia Biosferii Delta 
Dunarii'. 

RUSLAND 
10-8-'94. Russisch porselein. 
50,100,150, 250, 300 R.; blok met 
zegel van 500 R. Resp. tabaksdoos 
(1752), kandelaar (1750-1760), 
beeldhouwwerk 'de waterdraagster' 
(1818), vaas (begin negentiende 
eeuw), beeldhouwwerk 'vrouw met 
masker' (1910), servies met mono
gram'BKKH'(1848). 

SAN MARINO 
18-11-'94. Kerstmis 1994. 
600, 750, 850 L. Drie details van schil
derij 'Madonna con Bambino in trono e 
Santi' (Madonna met Kind gezeten op 
de troon en omgeven door heiligen) 
van Giovanni Sanh (1440/1445-1494), 
vader van schilder Rafael (Raffaello 
Sanzio) 

SLOVENIË 
8-7-'94. Frankeerzegels; cultureel erf
goed 
11,12, T. Resp. hooikorf uit het Karst-
gebied, speelgoedpaardje uit Ribnica. 
22-7-'94. Honderdste verjaardag van 
het Sloveens-Duitse woordenboek van 
Maks Pletersnik (1840-1932). 
70 T. Groepsfoto van Maks Pletersnik 
met leraren van het 'Realgymnasium' 
in Ljubljana. 

SPANJE 
8-9-'94. Werelderfgoed. 
55 P. Beeldhouwwerk (beeld zonder 
hoofd), marmeren steen met tekst 
'Emerita Augusta' (geboorteoorkonde 
van de stad Mérida), tekst 'Patrimonio 
Mundial de laHumanidad'. 
20-9-'94. Speelkaartenmuseum 'Four-
nier' in Victoria. 
18, 29, 55, 65 P. Speelkaarten resp. 
'Caballo de Espadas' ('Knight of 
Swords', Catalaans spel uit de veer
tiende eeuw), 'Sota de Bastos' ('Jack 
of Clubs', tarotspel, 1900), 'Rey de Co-

pas' ('King of Cups', Spaans spel uit 
1750), 'Valet de Rombos' ('Knave of 
Diamonds', Engels kaartspel uit de ne
gentiende eeuw). 

TSJECHIË 
3-8-'94. Honderdtwintigste verjaardag 
vandeUPU*. 
11 Kc. Postduiven en embleem. 

TURKIJE 
9-5-'94. Dienstzegels; nieuw type. 
2500, 25.000 TL. Tapijtpatroon. 
7-7-'94. Traditionele huizen, II. 
2500, 3500, 6000, 8500 TL. Resp. 
straatje in Bursa, twee onder één kap 
in Uskudar, Anadolu Hisan aan de ri
vier Hekimbasi, huis in Edirne. 

WIT-RUSLAND 
9-3-'94. Olympische winterspelen Lil
lehammer; op- en overdrukken. 
1500 (R.) op 5 (R.) Tweemaal; blok 
van 1500 (R.) op 5 (R.). Opdruk in En
gels en cyrillisch. 
9-3-'94. Wereldvoetbalbeker 1994, 
Verenigde Staten; op- en overdrukken. 
1500(R.)op5(R.) Tweemaal; blok 
van 1500 (R.) op 5 (R.). Opdruk in En
gels en cyrillisch. 
29-3-'94. Hedendaagse kunst; Mare 
Chagall (1887-1985) 
1500 R.; blok met zegel van 2500 R. 
Schilderijen 'man boven Witebsk', 'de 
wandeling'; allegorie. 
3-7-'94. Vijftigste verjaardag van de 
bevrijding van Rusland, Wit-Rusland 
en de Oekraïne (Tweede Wereldoor
log). 
Blokje met drie zegels van 500 R. en 
vignet. 

IJSLAND 
7-10-'94. Filatelie, postzegels verzame
len. 
Blok met 30.-, 35.-, 100.- kr. Doorlo
pend beeld. Jongen en meisje bekijken 
postzegelalbum, postzegels waarvan 
één onder loep, klem meisje en oudere 
man zoeken de bij de postzegels beho
rende landen op wereldbol. 

ZWEDEN 
1-10-'94. WWF*; vogels, dag van de 
postzegel. 
Postzegelboekje met twee series van 
vier zegels van 5.50 kr. Resp. Sterna 
caspia, Haliaeetus albicilla, Dendro-
cops leucotos, Anser erythropus; em
bleem. 
1-10-'94. Honderdste geboortedag van 
Frans G Bengtsson (1894-1954). 
6.40 kr. Portret van deze schnjver, il
lustratie van vikingschip uit de roman
suite 'Rode Orm'= rode slang (ver
dichtsels over zeevarende Noorman
nen). 
1-10-'94. 'Ja'- en 'Nee'-rolzegels (te 
gebruiken onder meer als antwoord op 
uitnodigingen, kwisspelletjes van krant 
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en televisie, manier van stemmen). 
3.20 kr. Resp. 'JA' en 'NEJ'. 

Buiten Europa 
ANTIGUA EN BARBUDA 
De landen Antigua en Barbuda, Domini
ca, Gambia, Ghana, Grenada, Grena-
da/Grenadinen, Guyana, Maldiven, Mlca-
ragua, St Vincent en Uganda geaven een 
omnibusserie uit ter gelegenheid van de 
honderdste verjaardag van het IOC*. 
Juni/juli/augustus '94. Antigua en Bar
buda. 
50 c, $ 1.50; blok van $ 6.-. Resp. Ed
win Moses, Verenigde Staten (goud 
hordenloop Los Angeles 1984); Stetfl 
Grat, Dultsland (goud tennis Seoul 
1988); Johann Clav Koss, Noorwegen 
(gouden medailles schaatsen Lilleham
mer 1994). 
21-7-'94. Onderwaterleven. 
50 c. Negenmaal; twee blokken van 
$ 6.-. Resp. 'bottlenose dolphin', 'killer 
whale', 'spinner dolphin', 'ocean sun-
fish', 'Caribbean reet shark' en 'short 
fin pilot whale', 'butterfly fish', 'moray 
eel', 'trigger fish', 'red lobster'; 'blue 
marlin', 'sting ray', 'loggerhead turtle'; 
'seahorse', 'hermitcrab'. 

ASCENSION 
16-8-'94. Vogels; Sterna fuscata. 
20, 25, 30, 65 p.; blok van £ 1,-. Resp. 
kuiken, jonge vogel, broedend vrouw
tje (zie voorpagina), intimidatiegedrag 
vertonend mannetje; vlucht vogels. 

AUSTRALIË 
Afbeelding melding 10/788. 

BAHAMAS 
16-8-'94. Vlinders en bloemen. 
15, 55, 60, 70 c. Resp. Calpodis ethlius 
en Cannaceae, Phoebis sennae en Cas
sia didymobotrya, Anartia jatrophae en 
Passiflora caerulea, Battus devilliersi 
en Aristolochia elegans. 

BARBADOS 
16-8-'94. Frankeerzegels; schepen. 
5,10,25,30,35,45,50,65,70,80, 
90 c., $1.10, 5.-, 10.-. Resp. Dutch 
Fluyt (1695), Geestport (1994), Victory 
(1805), Royal Viking Queen (1994), 
Barbados (1945), Faraday (1924), Ha
milton (1974), Saguenay (1939), Inan-
da (1928), Rodney (1944), John F. 
Kennedy (1982), William & John 
(1627), Champlain (1931), Artist 
(1877). 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 10/788. 
11-8-'94. Honderdvijftigste verjaardag 
van het instituut van Braziliaanse juris
ten. 

R$ 0.12. Wiet ganzeveer schrijvende 
hand met inktpot (ontleend aan em
bleem) met op achtergrond repeteren
de weegschaal, getal 150 met grotere 
weegschaal. 
16-8-'94. lYF*. 
R$ 0.84. Hand in hand over wereldbol 
lopend gezin, bloemen (afgebeeld in 
hart). 
26-8-'94. Honderdste verjaardag van 
de 'Maternidada de Sao Paulo' (één 
miljoen baby's In het project 'rebirth' 
geboren). 
R$ 0.12. Getal 1.000.000 waarvan de 
zes nullen drie meisjes- en drie jon
gensbaby's voorstellen die door ooie
vaar bevrijd worden van blauw en roze 
lint (symbool voor navelstreng), kliniek. 

BRUNEI 
8-8-'94. Inheemse vruchten, V. 
60 s. Viermaal. Resp. Nephelium muta-
bile, Nephelium xerospermoldes, Ne
phelium sp., Nephelium macrophyl-
lum. 
1-9-'94. Werelddag 'anti roken' (31 
mei 1994). 
10,15 s., $ 2.-. Resp. long, hart en si
garet, 'meerokende' embryo; op land
kaart afgebeelde mensen gooien tabak, 
pijp en sigaretten weg; handen rond 
wereldbol drukken sigaret in asbak uit 
en drukken bundel sigaretten fijn. 

CANADA 
Afbeelding melding 10/788. 

CAYMANEILANDEN 
16-8-'94. Vlinders. 
10 c., $ 1 . - . Beide tweemaal. Resp. 
Electrostrymon angelia, Eumaeus ata-
la, Eurema daira, Urbanus dorantes. 

CHINA (Republiek, Talwan) 
17-10-'94. Week van de wereldhandel 
(vijfentwintigste bijeenkomst van de 
'World Trade Center Association' In 
Taipei). 
5.-, 17.-. Resp. schepen; routekaart, 
schip en portret van Cheng Ho (ont
dekking van Zuld-Azië). 

COLOMBIA 
4-3-'94. Inheemse vogels. 
180, 240, 270, 560 P. Resp. Ogno-
rhynchus icterotls, Rallus semiplum-
beus, Semnornis ramphastinus, Anas 
cyanoptera borreroi. 
21-3-'94. Vijfde verjaardag van het na
tionaal systeem preventie natuurram
pen. 
630 P. Embleem. 
11-4-'94. Vijfenzeventigste verjaardag 
van de luchtmacht. 
300 P. Dubbeldekker Caudron G-3. 

COOKEILANDEN 
9-9-'94. Toegevoegde hoge waarde 
frankeerzegel type 'het levende rif'. 
$ 15. Heterocentrotus mammlllatus. 

DOMINICA 
Juni/juli/augustus '94. Honderdste 
verjaardag van het IOC* (zie Antigua 
en Barbuda). 
55 c, $ 1.45; blok van $ 6.-. Resp. Ul
rike Meyfarth, Duitsland (goud hoog
springen Los Angeles 1984); Dieter 
Baumann, Duitsland (goud hardlopen); 
Ji Hoon Chae, Zuid-Korea (goud 
schaatsen üllehamnmer 1994). 

ECUADOR 
18-1-'94. lYF*. 
300 S. Embleem. 
25-1-'94. Honderdste geboortedag van 
dr Julio Tobar Donoso (1894-1981). 
500 S. Portret van deze schrijver, uit
gever en politicus. 
1-2-'94. Zesentachtig jaar scouting. 
400 S. Embleem met achtergrond van 
gemetselde muur. 
7-2-'94. Eerste verdrag 'behoud van 
orchideeën inde Andes'. 
150, 300, 600 S. Alle waarden drie
maal. Resp. Sobralia dichotoma, Dra-
cula hirtzii, Lepanthes delhlerroi, Ency-
clia pulcherrima, Masdevallia rosea, 
Telipogonandicola. 

EL SALVADOR 
29-8-'94. Voedzame planten. 
0.70, 0.80,1.-, 5.- C. Resp. Capsicum 
annuum, Theobroma cacao, Ipomoea 
batatas, Chamaedorea tepejilote. 

FIJI 
16-8-'94. Vogels; Halcyon chloris. 
Blok met twee zegels van $ 1.50. Resp. 
vogel op tak, vogel in vlucht; op blok 
natuurlijke omgeving met mangrove. 
31-8-'94. 'Singpex 1994'; postzegel-
tentoonstelling. 
Blok met twee zegels van $ 1.50. Twee 
verschillende afbeeldingen van de in
heemse palm Neoveitchia storckii; ten
toonstellingsembleem. 

FILIPPIJNEN 
15-9-'94. Vijftigste veriaardag van de 
'Leyte Gulf Landings'. 
Blok met vier zegels van 2.- P. met 
doorlopend beeld (eiland Leyte met 
hoofdstad Palo). Portretten van Sergio 
Osmena sr, Charles P. Romulo, lan
ding van McArthur, embleem 'peace -
a better world' met jaartal 20 oktober 
1994 (20 oktober jaarlijkse herden
kingsdag). 

GAMBIA 
Junl/juli/augustus '94. Honderdste 
verjaardag van het IOC* (zie Antigua 
en Barbuda). 
1.50, 5.- D.; blok van 20.- D. Resp. Da
ley Thompson, Groot-Brittannië (goud 
tienkamp Moskou 1980 en Los Angeles 
1984); Robert Matthias (goud Londen 
1948 en Helsinki 1952); Zweeds ijs-
hockeyteam (goud Lillehammer 1994). 
18-8-'94. Vlinders. 

1.-, 1.25, 2.-,5.-, 8.-, 10.-, 12.-, 15.-
D.; twee blokken van 25.- D. Resp. 
Mylothris rhodope, lolaphilus menas, 
Neptls nemetes, Antanartia delius, 
Acraeacaecilia, Papilio nireus, Papillo 
menestheus, lolaphilus julus; Colotis 
evippe, Bematistes epaea. 
September/oktober '94. Paddestoelen. 
Twee vellen met elk negen zegels van 
5.-D. 
Vel I. Resp. Suillus luteus, Bolbitius vi-
tellinus, Clitocybe nebularis, Omphalo-
tus olearius, Auricularia auricula, Ma-
croleplota rhacodes, Volvariella volva-
cea, Psilocybe coprophila, Suillus gra-
nulatus. 
Vel II. Resp. Agaricus campestris, Le-
pista nuda, Podaxis pistillaris, Oude-
mansiella radicata, Schizophyllum 
commune, Chlorophyllum molybdites, 
Hypholomafasciculare, Mycena pura, 
Ganoderma lucidum. 
Twee blokken van 20.- D. Resp. Leuco-
agaricus naucina, Cyathus striatus. 

GHANA 
Junl/juli/augustus '94. Honderdste 
verjaardag van het IOC* (zie Antigua 
en Barbuda). 
300, 400 Cs.; blok van 1500 Cs. Resp. 
Dieter Modenburg, Duitsland (goud 
hoogspringen Los Angeles 1984); 
Ruth Fuchs, Oost-Duitsland (goud 
speerwerpen München 1972 en Mon
treal 1976); Jans Weissflog, Duitsland 
(goud schansspringen Lillehammer 
1994). 
1-9-'94. 'Wildlife' (dieren in het wild, 
duikers=antilopen). 
50,100, 200,400, 600, 800 Cs. Resp. 
Sylvicopra grimmia, Cephalophus syl-
vicultor, Cephalophus ogilbyi, Cepha
lophus dorsalis, Cephalophus lentmki; 
Cephalophus niger, Cephalophus nata-
lensis. 

GRENADA 
Juni/jüli/augustus '94. Honderdste 
verjaardag van het IOC* (zie Antigua 
en Barbuda). 
50 c, $ 1.50; blok van $ 6.-. Resp. Hei
ke Dreschler, Duitsland (goud ver
springen Barcelona 1992); Madia Co-
maneci, Roemenië (goud turnen Mon
treal 1974, Moskou 1980); Dan Jan
sen, Verenigde Staten (goud schaatsen 
Lillehammer 1994). 
25-7-'94. Flora, orchideeën. 
15, 25,45, 75c . ,$1 . - , 2.-, 4.-, 5.-; 
twee blokken van elk $ 6.-. Resp. Bras-
savola cuculatta, Comparettia falcata, 
Epidendrum ciliare, Epidendrum coch-
leatum, lonopsis utricularioides, Onci-
dium ceboletta, Oncidium luridum, Ro-
driguezia secunda; Oncidium luridum, 
lonopsis utricularioides. 
September '94. Vlinders. 
10,15,25, 35. 45, 50, 75 c., $ 1 . - , 2.-. 
3.-, 4.-, 5.-, 10.-, 20.-. Resp. Anartia 
amathea, Marpesia petreus, Hylephila 
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phyleus, Junonia evarete, Pseudoly-
caena marsyas, Heliconius charitonius, 
Hypolimnas misippus, Cepheuptychia 
cephus, Historis odius, Phoebus philia, 
Urbanus Proteus, Battus polydamas, 
Philaethria dido, Hamadryas arethusia. 
September '94. Tropische vissen. 
15, 20, 25, 75 c., $ 1 . - , 2.-, 4.-, 5.-; 
twee blokken van $ 6.-. Resp. Ocyurus 
chrysurus, Acanthurus coeruleus, Ani-
sotremus virginicus, Chaetodon capi-
striatus. Hippocampus reidi, Gymno-
thorax moringa. Gramma loreto, Balis-
tes vetula; Holocentrus rufus, Holo-
canthusciliaris. 

GRENADA/GRENADINEN 
Juni/juli/augustus '94. Honderdste 
verjaardag van het IOC* (zie Antigua 
en Barbuda). 
50 c, $ 1.50; blok van $ 6.-. Resp. Sil
ke Renk Duitsland (goud speerwerpen 
Barcelona 1992); Mark Spitz, Verenig
de Staten (zeven gouden medailles en 
zeven wereldrecords! zwemmen in 
München, tweemaal goud Mexico 
1968); Japanse team Noordse combi
natie (goud Lillehammer 1994). 
16-8-'94. Walt Disney; Mickey en zijn 
vrienden bezoeken Korea ('Philakorea 
1994'). 
3, 4,5,10,15 (tweemaal), 20, 35, 50, 
75 c, $ 1.-, 2.-, 4.-, 5.-; twee blokken 
van $ 6.-. Bezoek aan verschillende 
Zuidkoreaanse bezienswaardigheden 
(tempels, standbeelden, theater e.a.). 
September '94. Tropische vissen. 
Twee vellen met elk twaalf zegels van 
75 c. 
Vel I. Resp. Ocyurus chrysurus, Ca-
charhinus perezi, Sphyraena barracu
da, Sparisoma chrysopterum, Arcan-
thurus coeruleus, Holacanthus ciliaris, 
Epinephelus guttatus, Holacanthus tri
color, Scarus vetula, Bodianus rufus, 
Gymnothorax moringa, Balistes vetula. 
Vel II. Anisotrenus virginicus, Chromis 
cyansus, Carcharhinus perezi, Holo
centrus rufus, Chaetodon capistratus, 
Thalassoma bifasciatum. Gramma lo
reto, Canthigaster rostrata. Hippocam
pus reidi, Myripristis jacobus, Ophio-
blennius atlanticus, Hahchoeres pictus. 
Twee blokken van $ 6.-. Resp. Hola
canthus ciliaris, Halichoeres pictus. 
Zonder datum. Flora; orchideeën. 
Waarden ontvangen van 15, 45 c, 
$ 1.-, 2.-, 4.-, 5.- (mogelijk meer waar
den, zie onder Grenada). Resp. 
Gattleya aurantiaca, Sobralia macran-
tha, Sophrolaeliocattleya, Encycliafra-
grans, Schornbocattleya, Brassolaelio-
cattleya. 

GUYANA 
Juni/juli/augustus '94. Honderdste 
verjaardag van het IOC* (zie Antigua 
en Barbuda). 
$1.30, 20, 30; blok van $325. Resp. 
Florence Griffith Joyner, Verenigde 

Staten (goud hardlopen Seoul 1988); 
Nancy Kerrigan, Verenigde Staten (zil
ver kunstrijden na geruchtmakende af
faire Lillehammer 1994), Sawao Kato 
Japan (goud turnen Montreal 1976). 
5-7-'94. Vlinders. 
$6 , 20, 25, 30, 50, 60,190, 250; twee 
blokken van $ 325. Resp. Heliconius 
melpomene, Helicopis cupido, Agrias 
claudina, Parides coelus, Heliconius 
hecale, Morpho diana, Dismorphia ori-
se, Morpho deidamia; Eunica sopho-
nisba, Anaea eribotes. 
16-8-'94. 'Philakorea 1994'; vogels. 
Twee vellen met elk twaalf zegels van 
$ 35; twee blokken van $ 325. Weten
schappelijke namen niet gegeven. 

HONGKONG 
16-8-'94. Conferentie postadministra-
ties van het Britse Gemenebest. 
Blok met zegel van $ 10.-. Frankeerze-
gel met portret koningin Elizabeth II; 
op blok uit postzegels van het Geme
nebest samengestelde waaier, tekst en 
datum (16 tot 20 augustus 1994). 
25-8-'94. Spelen van het Gemenebest 
1994. 
$ 1 . - , 1.90, 2.40, 5.-. Gestileerde af
beeldingen. Resp. zwemmen, bowlen 
op gras, turnen, gewichtheffen; em
bleem. 

INDIA 
10-1-"94. Dr Dampurnanand. 
1.- R. Portret van deze politicus. 
14-3-'94. Kunsttriennale 'India', New-
Delhi. 
6.- R. Schilderij 'ramen' van K.G. Sub-
ramanyan. 
26-3-'94. Honderdste verjaardag van 
de vereniging voor Zuidindiase plan
ters. 
2.- R. Caoutchouc-(rubber), thee- en 
koffieplantages. 
4-4-'94. Frankeerzegel; bouwwerken. 
5.- R. Stupa van Sanchi. 
9-4-'94. Tweehonderdste geboortedag 
van Rani Rashmoni (1793-1861). 
1.- R. Mediterende Rashmoni aan de 
oever van de Ganges, tempel van 
Dakshineswar. 
13-4-'94. Vijfenzeventigste verjaardag 
van het bloedbad van Jallianwala Bagh. 
1.- R. Demonstranten, vredesduiven. 
23-4-'94. Vijftiende sterfdag van Chan
dra Singh Garhwali (1891-1979). 
1.- R. Portret van deze vrijheidsstrijder. 
1-5-'94. Vijfenzeventigste verjaardag 
van de ILO*. 
6.- R. Gestileerde mensen, embleem. 

INDISCHE-OCEAANGEBIED BRITS 
16-8-'94. Vlinders. 
24, 30, 56 p. Resp. Junonia villida, Pe-
trelaeadana, Hypolimnas misippus. 

IRAN 
17-1-'94. Dag van de oorlogsinvaliden. 
80 R. Islamitische krijgsvaandels en 

nationale vlag. 
24-1-'94. Week van de landbouw. 
60 R. Uit opengeslagen boek groeiende 
dadelpalmen. 
11-2-'94. Vijftiende verjaardag van de 
islamtische revolutie. 
Blokje met vier zegels van 40 R. Door
lopend beeld. Resp. elektriciteitsvoor
ziening in dorpen, portret Khomeini en 
nationale vlag, bruggenbouw en visse
rij, boerinnen en tapijtknoopsters. 
23-2-'94. Wetenschappelijk congres 
'islamitisch recht'. 
60 R. Moskeekoepel. 
1-3-'94. Opvoeding en ontwikkeling. 
30 R. Gezondheid, sport en gods
dienst. 
11-3-'94. Dag van Jeruzalem. 
50 R. Palestijnse vrijheidsstrijders. 
17-3-'94. Iraans nieuwjaar; vogels. 
40 R. Viermaal. Resp. Phasianus col-
chicus, Perdix perdix, Butorides stria-
tus, Otis tarda. 
28-3-'94. Vijfentwintigste conferentie 
van Iraanse mathematici. 
30 R. Bol en rechthoek. 
9-4-'94. Tachtigste sterfdag van Reiss 
Ali Delvari. 
50 R. Portret van deze vrijheidsstrijder, 
palmen, gewapende ruiters, Brits zeil
schip. 
17-4-'94. Wereldgezondheidsdag; con
gres van de Iraanse bond van tandart
sen. 
100 R. Kind met stralende tanden, ro
zen. 
20-4-'94. Vijftiende verjaardag van de 
islamitische republiek. 
40 R. Grondwet, rozen. 

JAMAICA 
18-8-'94. Vlinders. 
50c.,$1.10.,10.-,25.-;blokvan 
$ 50.-. Verschillende afbeeldingen van 
Papilio homerus. 

JAPAN 
3-6-'94. Dag van het milieu. 
80 yen. Verschillende dieren (olifant, 
uil, aap, vlinder, vogels), jongetje, 
boom en bloemen. 
22-7-'94. 'Schrijf-eens-een-brief'-dag. 
50, 80 yen. Resp. ventje met bolhoed 
en varende brief (stoomboot met har
tjes als rook); giraf met brief in mond, 
gestileerde bloemen. 
5-8-'94. Tiende internationale 'Aids*'-
conferentie. 
80 yen. Oog met embleem (wereldbol) 
als pupil. 
10-8-'94. Geschiedenis van de postze
gel, I. 
80 yen. Viermaal, in samenhang. Por
tret van Hisoka Maejima (ontwerper 
nieuwe Japanse postsysteem) en Yvert 
nrs 1 t/m 4 ('drakenzegels'). 

KAAIMANEILANDEN 
Zie onder CAYMANEILANDEN. 

KIRIBATI 
Afbeelding melding 10/789. 

KOREA NOORD 
10-7-'94. Honderdste geboortedag van 
Kim Hyong Jik (vader van 'de grote lei
der' president Kim II Sung). 
10 eh.; blok met zegel van 1.-won. 
Resp. Getal 100; portreL 

LIBERIA 
16-8-'94. Treinen. 
Zes blokken met een zegel van $ 1.-. 
Resp. klasse A3 No 60044 'Melton', 
GWR 2-6-2 'Prairie' tanklocomotief No 
4561, GWR 2-6-2 'Small Prairie'-loco-
motief, GWR 'Castle' klasse 4-6-0 No 
'Kingswear Castle', GWR 0-6-0 'Pan
nier' tanklocomotief, 'Bong Mining 
Company' diesellocomotief. 

MACAU 
13-9-'94. Zeevaart; navigatie-instru-
menten. 
3.-, 3.50, 4.5- P. Resp. kwadrant as-
trolabium, sextant. 
30-9-'94. Twaalfde spelen van Azië, Hi
roshima. 
1.-, 2.-, 3.-, 3.50 P. Resp. schermen, 
brug voltigeren, waterpolo, polsstok-
hoogspringen. 

MALDIVEN 
Juni/juli/augustus '94. Honderdste 
verjaardag van het IOC* (zie Antigua 
en Barbuda). 
2.-, 7.- R.; blok van 25.- R. Resp. Koji 
Gushiken, Japan (goud turnen Los An
geles 1984); Linford Christie, Groot-
Brittannië (goud hardlopen Seoul 
1988); George Hackl, Duitsland (goud 
sleeën Lillehammer 1994). 

MARSHALLEILANDEN 
19-4-'94. Frankeerzegels; schepen. 
10, 30, 35 c., $2.90. Resp. Spaans 
galjoen 'San Jeronimo', Russische brik 
'Rurick', Duits slagschip 'Nautilus', vis
sers- en motorboot. 

MAURITIUS 
18-8-'94. Tweehonderdvijftigste ver
jaardag van de schipbreuk van de 
'Saint Geran'. 
40 c., 5.-, 6.-, 10.-R.; blok van 15.-R. 
Resp. de 'Saint Geran' verlaat de Oriënt 
op weg naar 'Isle de France' met wui
vende mensen op kade (1744), tijdens 
storm bij 'lie de France', scheepsbel, 
overblijfselen; als de 40 c. met 'Saint 
Geran' op zegel. 

NAMIBIË 
Afbeelding en correctie melding 
7/8/570 'vogels van Etosha, ooievaars'; 
waarde van 30 c. wordt 35 c. 

NEVIS 
25-7-'94. Vissen. 
Vel met acht zegels van 50 c. Resp. 
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Centropyge aurantonotus. Pseudo-
gramma gregoryi, Pomacentrus dien-
caeus, Holocentrus poco, Chromis fla-
vicauda, Gobisoma genie, Apogon lep-
tocaulus, Gamma loreto. 
16-8-'94.'Philakorea1994'. 
Opdruk 'Philakorea 1994' op voor
gaande melding 'vissen'. 
22-8-'94. Lokale architectuur. 
25, 40 c., $ 1 . - , 5.-; blok van $6.-. 
Resp. woonhuis in het dorp Barnes 
Ghaut, woningen met winkels op bega
ne grond in Newcastle, ministerie van 
financiën en douanekantoor in Charles-
town, woning met supermarkt op be
gane grond in Charlestown; woonhuis 
in Hermitage, op blok 'Bath Hotel' uit 
de achttiende eeuw (met op begane 
grond het 'Alexander Hamilton'-mu-
seum en boven de 'Island Assembly 
Chambers'). 
1-9-'94. Caricom*-onderscheidingen. 
25,50 c, $ 1.-. Portretten. Resp. 
William Gilbert Demas (president van 
de Caribische ontwikkelingsbank in 
1974), Shridath Surrendrannath 
Ramphal (secretaris-generaal van het 
Gemenebest in 1975), Derek Alton 
Walcott (ontving de 'W.H. Smith'-prijs 
voor letterkunde voor zijn Caribisch 
gedicht'Omeros'). 

NICARAGUA 
Juni/juli/augustus '94. Honderdste 
verjaardag van het IOC* (zie Antigua 
en Barbuda). 
3.50 (tweemaal); blokvan10.-C. 
Resp. Cassius Clay 'Mohammed All' 
(goud boksen middengewicht Rome 
1960); Renate Stecher, Oost-Duitsland 
(goud hardlopen München 1972); 
Claudia Pechstein, Duitsland (goud 
schaatsen Lillehammer 1994). 
16-8-'94.'Philakorea 1994'. 
Vel met acht zegels van 1.50 C. Be
langrijke plaatsen in Korea resp. Sorak-
san, bronzen standbeeld van Kim Yu-
Shin, Woedolgoe ('Roca Solitaria'), 
waterval van Hallasan, Mirukpong en 
Pisondae, Ch'onbuldong, brug over de 
'Siete Ninfas' (waterval), Cascade (wa
terval) van Piryong. 
1-9-'94. Dinosaurussen. 
Vel met zestien zegels van 1.50 C. 
Doorlopend beeld. Resp. Tyrrannosau-
rus rex, Plateosaurus, Pteranodon, Ca-
marasaurus, Euplocephalus, eieren van 
Dinosaurus, Deinonychus, Chasmo-
saurus, Dimorphodon, Ametriohyn-
chids, Ichthyosaurus, Pterapsis en 
Compsognathus, Cephalopod, Arche-
lon, Griphognatus en Gyroptychius, 
Plesiosaurus en Nautiloid. 
19-9-'94. Wereldvoetbalbeker 1994, 
sterspelers. 
Vel met acht zegels van 3.- C; twee 
blokken van 10.- C. Resp. Rai (Brazi
lië), Freddy Rincon (Colombia), Luis 
Garcia (Mexico), Thomas Dooley (VS), 
Franco Baresi (Italië), Tony Meola 

(VS), Enzo Francescoli (Uruguay), Roy 
Wegerle (VS); Adolfo Valencia (Colom
bia), Faustino Asprilla (Colombia). 
September '94. Vijftigste verjaardag 
van 'D-Day' ('Operation Overlord.). 
Vel met zes zegels van 3.- C. Resp. 
luchtaanval van geallieerden, dropping 
van parachutisten, HMS Mauritius 
bombardeert Houlgate (Normandië), 
aanvoer van voorraden in Normandië, 
Britse 'A.V.R.E. Churchill'-tank vernie
tigt Duitse defensie, landing. 
September/oktober '94. Honderdste 
verjaardag van de film; 'grootste films 
aller tijden'. 
Vel met twaalf zegels van 2.- C; blok 
van 15.- C. Alle zegels met tekst '100 
anos del cine', vermelding regisseur en 
filmfragment uit resp. 'The Kid' (film
ster en regisseur Charlie Chaplin), 'Citi
zen Kane' (Orson Welles), 'Lawrence of 
Arabia' (David Lean), 'Ivan the Terrible' 
(Sergio Eisenstein), 'The Metropolis' 
(Fritz Lang), 'The Ten Commandments' 
(Cecil B. DeMllle), 'Gandhi' (Richard 
Attenborough), 'Casablanca'; (Michael 
Curtiz), 'The Platoon' (Oliver Stone), 
'The Grandfather' (Francis Ford Coppo
la), '2001: A Space Odyssey' (Stanley 
Kubrock), 'The Ocean Depths' (Jean 
Renoir); 'Gone with the Wind' (Victor 
Fleming). 
Zonder datum. Vijfentwintigste ver
jaardag van de eerste maanlanding 
(Apollo XI). 
\/e\ met acht zegels van 3.- C. en twee 
blokken van 10.-C. 

NIEUW-CALEDONIË 
Afbeelding melding 9/662. 
14-1ü-'94. 'Le Salon du Timbre'. 
90 F. Tweemaal. Resp. 'de grootste la
gune van de wereld', 'eiland van avon
tuur en ontdekking'. 

NIEUW-ZEELAND 
21-9-'94. Kerstmis 1994. 
45, 70, 80 c., $ 1 . - , 1.50,1.80. Resp. 
moeder met zoontje bij kerststal, vader 
met dochtertje bij kerststal, zingende 
familie met kandelaar, idem (andere af
beelding), kinderen bij brandende kaar
sen, ouders met baby (vader kust 
handje) met op achtergrond gebrand
schilderd raam. 
Blok met 45, 70, 80 c, $ 1.-. Doorlo
pend beeld van voorgaande zegels. 
Postzegelboekje met tien zegels van 
45 c. Kinderen versieren kerstboom, 
toekijkende kerstman. 

NIUE 
1-9-'94. Toegevoegde waarden dienst-
zegels; vogels. 
$7 ,10. Resp. Eudynamystaitensis, 
Egretta sacra met opdruk OHMS*. 
30-9-'94. Hoogste toegevoegde waar
de dienstzegels; vogels. 
$ 15. Lalage maculosa whitmeei. 

NORFOLKEILAND 
17-8-'94. Zeevogels. 
Strook met vijf zegels van 45 c. Door
lopend beeld. Resp. 'Sooty Tern', 'Red-
tailed Tropic Bird', 'Australasian Gan-
net', 'Wedge-Tail Shearwater', 'Masked 
Booby'. 

PALAU 
1-10-'94. Politieke onafhankelijkheid. 
Vel met drie dezelfde stroken met vijf 
zegels van 29 c. Resp. standbeeld van 
Henrik Starcke opgedragen aan het 
volk van Micronesië (bevindt zich in 
VN-hoofdkantoor), zegel van de presi
dent van Palau, foto van recente ont
moeting in Washington tussen presi
dent Kuniwo Nakamura van Palau en 
president BUI Clinton, vlaggen van bei
de landen, muzieknotatie van volkslied 
'Belau=Palau Er Kid' van Ymesei 0. 
Ezekiel; onder de drie stroken tekst van 
volkslied met muziek. 

PAPOEA-NIEUW GUINEA 
10-8-'94. 'Philakorea 1994'; fauna. 
Blok met zegels van 901. en 1.20 K. 
Resp. Dendrolagus inustus, Dendrola-
gusdorianus; embleem. 
31-8-'94. Nieuwe uitgiftedatum en af
beelding melding 10/790 'frankeerze-
gels, handenarbeid II'. 

PARAGUAY 
26-8-'94. Honderdeenenvijftigste ver
jaardag van de politie. 
50,250 Gs. Resp. bereden politie 
(1917); portret van 'onleesbaar', agent, 
bureau. 
9-9-'94. 'Parafil 94'; vogels. 
100,150, 400, 500 Gs. Resp, Ciconia 
maquari, Paroaria capitata, Chlorocery-
le americana, Jabiru mycteria. 

POLYNESIË 
Afbeelding melding 9/662. 
15-1ü-'94. 'Le Salon du Timbre'. 
51 F.'BelledeNuit'. 

QATAR 
22-3-'94. Werelddag voor zuiver wa
ter. 
25 dh., 1.- R. Resp. druppende kraan 
met handen; korenaren, watertoren en 
VN-embleem. 
22-3-'94. Conferentie 'internationaal 
recht'. 
75 dh., 2.- R. Twee verschillende af
beeldingen van weegschalen. 

SALOMONSEILANDEN 
16-8-'94. Vlinders, 
Vel met negen zegels van 70 c. Resp. 
Vinduia sapor sapor, Papilio aegeus 
aegeus, Graphium hicetaon, Graphium 
mendana, Graphium meeki, Danaus 
schenkii schenkii, Papilio ptolychus, 
Phaedyma fissizohata vella; centrale 
zegel met tentoonstellingsembleem 
'Philakorea 1994'. 

18-8-'94. lYF*. 
Strook met vijf zegels van $ 1.10; blok 
met de strook. Resp. meisje in Brisba
ne schrijft brief naar Santa Isabel op de 
Salomonseilanden (familie ontvangt 
brief); vertrek van internationale lucht
haven van Brisbane met Boeing 737-
400; 'Henderson Airfield', Guadalcanal, 
Salomonseilanden met Boeing 737-
400 en verder met DHC-6 Twin Otter 
naar Santa Isabel; landing met DHC-6 
Twin Otter op 'Fera Airfield', Buala, 
Santa Isabel; 'Home at LastI' (het brief 
schrijvende meisje eindelijk thuis bij 
familie). 

SEYCHELLEN 
16-8-'94. Vlinders, 
1.50, 3.-, 3.50,10.- R. Resp. Eurema 
floricola, Coeliades forestan, Borbo 
borbonica, Zizula hylax. 

SIERRA LEONE 
1-9-'94. Flora; orchideeën. 
50,100,150, 200, 300, 500, 750, 900 
Le; twee blokken van 1500 Le. Resp. 
Aerangis kotschyana, Brachycorythis 
kalbreyeri, Diaphananthe pellucida, Eu-
lophia guineensis, Eurychone roth-
schildiana, Tridactyle tridactylites, Cyr-
torchis arcuata, Ancistrochilus roth-
schildianus; Plectrelminthus caudatus, 
Euphaedra persis; Polystachya affinis, 
Salamis cytora. 

SRI LANKA 
2-8-'94. Eerwaarde Bellanwila Sri So-
maratana Thero. 
1.- R. Portret. 

SI HELENA 
9-8-'94. Vlinders. 
12, 25, 53, 60 p. Resp. Lampides boe-
ticus, Cynthia cardui, Hypoliimnas 
bolina, Danaus chrysippus. 

ST PIERRE ET MIQUELÜN 
17-8-'94. Frankeerzegel, opdruk. 
2.- F. Type 'Marianne' met opdruk 'St 
Pierre et Miquelon'. 
5-1ü-'94. Openbare gebouwen. 
3.70 F. Gemeenteschool, jaartallen 
1890-1974. 
15-10-'94. 'Le Salon du Timbre'. 
3.70 F. Envelop, oog met loep, pincet, 
postzegel. 

ST VINCENT 
Juni/jull/augustus '94. Honderdste 
verjaardag van het IOC* (zie Antigua 
en Barbuda). 
45, 75 c, $ 1.-; blok van $ 6.-. Resp. 
Peter Frennel, Oost-Duitsland (goud 
snelwandelen München 1972); Kore-
aan Kijung Son, kwam uit voor Japan 
(goud hardlopen Berlijn 1936); Jesse 
Owens, Verenigde Staten (goud atle
tiek Berlijn 1936); Greg Louganis, Ver
enigde Staten (goud schoonspringen 
Los Angeles 1984 en Seoul 1988); Kat-
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ja Seizinger, Duitsland (goud afdaling 
Lillehammer 1994) 

SURINAME 
7-9-'94. Vlinders 
S/ 25, 30, 45, 75, 250, 300 Alle waar
den tweemaal, driehoekige zegels in 
samenhang Resp Dulcedo, Ithomia, 
Danaus, idem andere afbeelding, Eche-
nais, Bithys, Junonia evarete Anartia 
latrophae Heliconius, Heliconius erato, 
Parides, Eurytides 

TONGA 
10-11-'93. Kerstmis 1993 
60, 80 s , 1 50 3 - Pa Resp kerst
feest, vuurwerk blaaskapel, kerkgang 
1-12-'93. Schilderwedstri|d voor kin
deren 
10, 80s Beide zesmaal Resp pal
menstrand, 'Maui' de visser van de ei
landen, catamaran (schilderijen van 
Peter en Kiley Moala), klaarmaken van 
kava (Pulotu Pole), hengelhaakvan 
Maui (Salome Tapu), transportmidde
len (zeilkano's en vliegtuig) in de Stille-
Zuidzee (Fe'ofa'eki Taufa) 

TONGA-NIUAFO'OU 
1-12-'93. Schilderwedstrijd voor kin
deren 
10 s 1 - Pa Beide tweemaal Resp 
vulkaan en 'Ofatokever'-maden (Peni 
Hengehenga Fmau) vulkaan krater
meer en kippen (Paea Puletau) 
14-3-'94. Insekten 
60, 80 s , 1 50, 2 50 Pa Resp Scara-
baeidae, Coccmellidae, Cerambycidae, 
Pentatomidae 

TRINIDAD EN TOBAGO 
10-8-'94. Hotels en 'lodges 
$ 3 - Viermaal Resp Asa Wright Na
ture Centre and Lodge' 'WIL s Bed and 
Breakfast', 'Sandy Point Village', Toba

go dertigste verjaardag van 'Trinidad 
Hilton'(jaartallen 1962-1992) 

TRISTAN DA CUNHA 
8-8-'94. Haaien 
10 45,65 p Resp Prionace glauca 
Notorynchus cepedianus, Isurus oxy-
rinchus 

UGANDA 
Juni/juli/augustus '94. Honderdste 
verjaardag van het IOC* (zie Antigua 
en Barbuda) 
350, 900 Sh blok van 2500 Sh Resp 
JohnAkii-Bua Uganda (goud horden
loop München), Heike Herkei, Duits
land (goud hoogspringen Barcelona 
1992) Aleski Urmanov, Rusland (goud 
kunstrijden Lillehammer 1994) 
15-10-'94. Walt Disney, film 'The Lion 
King' 
Drie vellen met negen zegels van resp 
100, 200, 250 Sh , drie blokken van 
250 Sh 

VANUATU 
27-7-'94. Toerisme, 'visit the South 
papi-f lp ' 

Strook met 25, 75,90 en 200 vt met 
doorlopend beeld Resp 'slit gong' 
(trommel) en inheemse woning op pa
len, een van de vijf actieve vulkanen en 
roeikano s, vogel 'green palm lorikeet' 
en zeilschepen, schaal vruchten dra
gende vrouw 

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 
2-12-'93. Mationale feestdag, kinderte
keningen 
50,175f ,1 - 2 -Dh 
12-12-'93. Archeologische vondsten 
Hili,AI-Ain 
50 175 250 f 1 -Dh 
25-1-'94. Arabische paarden 
50,175 2 5 0 f , 1 -Dh 

VERENIGDE NATIES 
28-10-'94. Unctad, 'development 
through partnership' ('Cartagena Com
mitment' van februari 1992) 
US$ 0 20, 0 50, Zw Fr O 80,1 -, O 
Sh 6- , 7 - Symbolische voorstelling 
met wereldkaart en kleurige linten als 
symbolen van 'partnership' en samen
werking, tekst resp 'Development 
through Partnership', 'Partenaires pour 
Ie Developpement', 'Partnerschaftliche 
Entwicklung' 

WALLIS EN FUTUNA 
Afbeelding, aanvulling/correctie mel
ding 9/663 'bridge a Wallis et Futuna' 
deze emissie betreft kaartspel bridge, 
afgebeeld zijn klaver, ruit, harten 
schop 
22-9-'94. I e Salon du Timbre' 
300 F Dahlia met postzegel 
13-10-'94. Kokosnoot 
36 F 

ZIMBABWE 
11-10-'94. Kerstmis 1994, evangelie 
naar Johannes 
35, 80 C , $ 1 50 1 75,1 95, 2 30 
Resp de aankondiging. Jozef en Maria 
op weg naar Bethlehem, de Heilige Fa
milie in de stal, engel verkondigt her
ders de blijde boodschap de drie ko
ningen volgen de ster, Maria met Kind 

ZUID-AFRIKA 
13-5-'94. Fauna, op verzoek van 'Rea
der s Digest' werd een oplage postze
gelstrookjes uitgegeven met zegels van 
melding 10/667 frankeerzegels VI, be
dreigde fauna' 
Strook A 1, 2 (tweemaal), 20 c (twee
maal) Resp Heleophryne rosei, Bra-
dypodion taeniabronchum Atelerix 
frontalis 
Strook B 5,10 (beide tweemaal), 20 c 

Resp Cordylus giganteus, Psammoba-
tes geometricus, Atelerix frontalis 
5-8-'94. Mmiatuurvelletie met een ver
koopprijs van 3 - R (toeslag bestemd 
voor promotie van nationale en inter
nationale postzegeltentoonstellingen), 
afbeelding van tremen 
30-9-'94. Nationale dag van de postze
gel 
45 c Viermaal Resp 'bulk post' (mas
saverzending met korting), bewijs van 
bestelling, aangetekende post, ex-
pressepost 
18-11-'94. Flora Erica (heide) 
95 c Vijfmaal Resp Erica tenuifolia, 
Erica urna-viridis. Erica decora. Erica 
aristata. Erica dichrus 

*: Gebruikte afkortingen: 
Aids 

Caricom 
ILO 

IOC 

lYF 

OHMS 
OIAC 

UPU 
WWF 

Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (Sida) 
Caribbean Community 
International Labour Organi
sation 
Internationaal Olympisch 
Comité 
International Year of the Fa
mily 
On Her Majesty's Service 
Organisation Internationale 
de I'Aviation Civile 
Universele Post Unie 
World Wildlife Fund 

De Postzegel 
V A K B L A D V O O R DE P O S I T I E V E FILATELIST 

(verschijnt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse tijdschrift, dat m a a n d e l i j k s verschijnt 
op minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen- en buitenland 

JAARABONNEMENT 1995 VOOR NEDERLAND; SLECHTS ƒ 30 , - ! 

WIE NU INSCHRIJFT ONTVANGT DE POSTZEGEL GRATIS 
TOT EINDE 1994 

Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965-452 

t n V K V B P , B-8000 BRUGGE Of vraag gewoon informahe en 
proefnummer Werfplein 6, B-8000 BRUGGE 

PS Ook onze advertentietarieven zijn uiterst gunstig Profiteer ervan 
Inlichhngen Kortri|ksestraat 22 , B-3010 LEUVEN 

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

winkels waar u alle zegels zelf kunt 
Kloosterstraat 19 21 bekijken. Vraag vandaag noq een prijs-
2021 VJ Haarlem ,. ' " . . , 
Tel 023 272136 ''Jst van UW verzamelgebied aan bij 
Fax 023 272753 
Concourslaan 37 
2132 DJ Hoofddorp 
Tel 02503 26269 
Fax 02503 26195 

PostBeeld 
De leukste postzegelwinkel 

SCHRIFTELIJKE VEILING POVEIA 
Onze 3-maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten 

Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
w.o. zeer gezochte, hebben wij elke keer een groot aantal 
brieven en postwaardestukken. Overtuig Uzelf van dit schit
terende aanbod!' 

Uw voordelen Veilingschema 

iantrekkelijke kavels maart 
aantrekkelijke inzetten juni 
100% garantie september 
optimale service december 
gratis fotokopieën 

POVEIA: Uw vertrouwen meer dan waard. 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus 

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

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

SAN MARINO 
VATICAAN 
ITALIË 
JOEGOSLAVIË 
GRIEKENLAND 
TURKIJE 
MONACO 
BULGARIJE 

EN ZEER UITGEBREID 
VERZAMELINGEN EN PAFfTIJTJES 

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

toezending, gebr , ongebr , postfns, vele landen gespecialiseerd 

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

HONGARIJE 
POLEN 
ROEMENIE 
RUSLAND 
TSJECHO-
SLOWAKIJE 
KROATIË 
PORTUGAL 
SPANJE 
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Nieuwe 
postzegelboekjes 

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

Omslag van het dit jaar verschenen Belgische natuurboekje 

Alderney 
Flora en fauna 
Op 28 februari a.s. wordt de 
permanente serie 'Flora en 
Fauna' van Alderney vermoe
delijk uitgebreid met twee 
waarden: 26 p. (vlinder) en 
£ 2 (nestelende zeevogel). In 
verband met tariefwijzigingen 
zullen er ook nieuwe postze
gelboekjes uitgegeven wor
den. 

België 
Natuur 
Op 26 september gaf de Bel
gische postdienst een boekje 
uit met vier postzegels van 
16 f. De natuur staat centraal 
op de zegels. Afgebeeld wor
den de dotterbloem (verwant 
met de boterbloem), het bleek 
bosvogeltje (een wilde orchi
dee), de zeewinde (een in het 
duingebied veel voorkomen
de plant) en de minst zeldza
me van de inheemse orchi
dee, de brede wespenorchis. 
De oplage bedraagt 1.5 mil
joen boekjes. 

Schepen in 1995 
Eén boekje per jaar vinden 
onze zuiderburen wel vol
doende. Nu al is aangekon
digd dat op 21 augustus van 
het komend jaar een boekje 
met vier postzegels op het 
thema 'zeilschepen' zal ver
schijnen. 

Denemarken 
Deense dieren 
Een serie met afbeeldingen 
van vijf diersoorten die be-

In Denemarken is het aantal mussen de 
afgelopen twintig jaar bijna gehalveerd 
Niet voor niets behoort de mus sinds 
april van dit jaar tot de beschermde 
diersoorten 

scherming nodig hebben ver
scheen op 20 oktober. Het 
gaat om de eekhoorn, de das, 
de mus en de ringslang. 
Nummer vijf, de korhoen, 
staat zelfs op de internationa
le rode lijst van acuut bedreig
de dieren. 
De laagste waarde van deze 
serie, de zegel van 3.75 k. 
(mus) is ook verkrijgbaar in 
een postzegelboekje. Het 
boekje bevat tien van deze 
zegels en heeft als nummer 
S73. 

Finland 
Rendier op zegels in kerst-
boekje 
De Finse kerstzegels van dit 
jaar beelden een rendier en 
een kerstboom af. De zegel 
van 2.10 m. (het tarief voor 
wenskaarten) is in een hoe
veelheid van tien stuks ook 
verkrijgbaar in postzegel
boekjes. Vorig jaar verscheen 
voor het eerst zo'n boekje. 
Het publiek waardeerde dit, 
zodat een vervolg niet kon uit
blijven. De oplage bedraagt 1 
miljoen boekjes. 
Het rendier op de zegel van 
2.10 m. is overigens een ty
pisch kerstbeest: roodneuzig 
en met goudvinken op het ge
wei. 
Handig van de Finse post
dienst is dat het tarief van 
2.10 m. voor wenskaarten 
slechts geldt tot 16 decem
ber. Daarna wordt het 2.80 m. 
Dit slimmigheidje zal het 
vroegtijdige posten zeker be
vorderen. 

Frankrijk 
Zegels zonder waarde-aan
duiding 
Sinds 1991 geeft de Franse 
PTT boekjes met zegels zon
der waarde-aanduiding uit, de 
zogenoemde Timbres ä Vali-
dité Permanente (afgekort 
TVP). Ze komen voor in nor
male en in zelfklevende boek
jes. Vooral deze laatste die
nen scherp in de gaten ge
houden te worden, omdat er 
voortdurend wijzigingen op

treden: eerst met gesneden 
zegels, vervolgens - om kopi
ëren tegen te gaan - zegels 
met een soort golflijnperfora-
tie en nu weer met een iets 
gewijzigde samenstelling. De 
zegels bleken wat lastig uit-
neembaar, zodat er men ter 
plaatse van de vouw aan de 
binnenzijde een verticale wit
te strook heeft aangebracht. 
Het lijkt erop dat het in Frank
rijk gedaan is met gegomde 
zegels in dit soort boekjes. 
Volgens het Franse blad Tim-
broscopie zullen weldra al
leen nog zelfklevende boek
jes verkocht worden, zowel 
aan de loketten als uit auto
maten. 

Rode Kruis 
Op 28 november verschijnt in 
Frankrijk de jaarlijkse Rode-
Kruisuitgifte. Dit keer is het een 
postzegel van 2.80-1-0.60 f. met 
een afbeelding van een wand
tapijt uit Arras. Het tapijt da
teert uit de vijftiende eeuw. 
Er verschijnt ook een boekje 
met tien van deze zegels en 
twee vignetten. Op de vignet
ten wordt vermeld dat de toe
slag ten goede komt aan het 
Franse Rode Kruis. De prijs 
van het boekje bedraagt 34 f. 

ginnen. Zoals ik al eens eer
der schreef, is het weinig zin
vol deze boekjes te verzame
len. De Griekse postdienst 
beschouwt ze slechts als een 
handige verpakking voor bij 
het loket. 

Groot-Brlttannië 
Nieuwe automaatboekjes 
Op 6 september verschenen 
drie Britse automaatboekjes. 
Het gaat om de volgende uit
giften: de vierde en laatste 
variant van het boekje van 
50 p. 'Pleisterplaatsen voor 
postkoetsen' met de Phea
sant Inn; een boekje van £ 1 
uit de reeks 'Minister-presi
denten' met Clement Attlee 
en het derde boekje van £ 2-
boekje in de serie 'Postvoer-
tuigen' met een afbeelding 
van een elektrische bestelwa
gen. 

Het Engelse kerstluchtpostboekje dat 
op 4 oktober jl. verscheen 

Op de kaft van het nieuwe Franse Rode-Kruisboekje staat La Grande Placets Ar
ras afgebeeld 

Griekenland 
Nominaal al 260 gulden! 
Op 5 oktober jl. verschenen 
weer tien zegels uit de Griek
se serie 'Provinciale hoofd
steden'. Het gaat om waar
den van 10, 20, 30, 40, 50, 
60,80,90, 120en150d., 
waarop karakteristieke ge
bouwen of landschappen van 
de provincie zijn afgebeeld. 
Net als eerder het geval was 
worden er loketboekjes van 
deze zegels vervaardigd. 
Zo'n boekje bestaat uit twintig 
strips van vijf zegels. Ze zijn 
aan de buitenzijden onge-
tand. 
Met een complete serie boek
jes kan men in Griekenland 
meteen een postkantoor be-

Kerstluchtpostboekje 
Op 4 oktober kwam het eer
der dit jaar verschenen boek
je met luchtpostzegels (vier
maal 60 p.) in een kerstuit
voering aan de loketten. Beh-
lave luchtpoststrookjes bevat 
het boekje nu ook kerststic
kers. 

Wijziging 
De postcode-informatie op de 
rode window-boekles is 
enigszins gewijzigd. De op 4 
oktober jl. verschenen boek
jes met tien eersteklaszegels 
en die met tien tweedeklasze-
gels (beide vervaardigd door 
drukkerij Questa) bevatten 
deze nieuwe versie al. 
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Kerstmis 1994 
Aan een kerstspel deelne
mende schoolkinderen is het 
thema van de dit jaar ver
schenen Britse kerstzegels. 
Tegelijk met de postzegels 
verschenen op 1 november 
ook twee kerstboekjes. De 
boekjes (inhoud twintigmaal 
19 p., respectievelijk tienmaal 
25 p.) hebben een fors for
maat: 407x60 mm en 204x60 
mm. Ze zijn in geheel Groot-
Brittannië op zo'n tachtigdui
zend verkooppunten verkrijg
baar zijn. Vrijwel alle grote su
permarkten en veel winkels 
voor kranten, tabak, e.d. ver
kopen tegenwoordig postze
gelboekjes. 
De postzegel van 19 p. (hèt 
binnenlandse tarief voor de 
kerstpost) toont kinderen als 
Maria, Jozef en het Kind in de 
stal van Betlehem. Op de ze
gel van 25 p. (post naar lan
den van de Europese Unie) 
staan de drie wijzen afge
beeld. 

Guernsey 
Bloemen 
Vermoedelijk gaan de postta-
rieven op het Kanaaleiland 
Guernsey komend jaar om
hoog. In dat geval verschijnt 
er op 28 februari een postze
gel van 26 p. met een afbeel
ding van een fresiavariëteit. 
De zegel van 26 p. wordt dan 
het tarief voor post naar lan
den van de Europese Unie. 
Er is ook een postzegelboek
je gepland. 

Ierland 
Nobelprijswinnaars 
De Ierse postdienst gaf op 18 
oktober vier postzegels uit in 
de jaarlijkse Ireland-reeks. Dit 
jaar tonen de zegels afbeel
dingen van Ierse winnaars 
van de Nobelprijs: George 
Bernard Shaw (toneelschrij
ver, 1856-1950), Samuel 
Becket (romanschrijver, 
1906-1989), Sean McBride 
(staatsman, 1904-1988) em 
William Butler Yeats (dichter 
en toneelschrijver, 1865-
1939). 
Tegelijk met de serie ver
schijnt een grootformaat post
zegelboekje met behalve 
postzegels veel informatie 
over de vier genoemde per
sonen. De postzegelinhoud 
bestaat uit driemaal 28 p. 
(Shaw), driemaal 28 p. (Bec
kett), vijfmaal 32 p. (MacBri-
de) en driemaal 52 p. (Yeats), 
te zamen 4.84 Ierse ponden. 

Ivoorkust 
Boekjes uit 1993 
De Afrikaanse republiek 
Ivoorkust gaf in het verleden 
al eens enkele malen een 
postzegelboekje uit. Na 1975 
was het echter lange tijd stil 
op boekjesgebied. 

Het kaftje van éen van de vong jaar in 
Ivoorkust verschenen postzegelboekjes 

Hoewel ik al geruime tijd gele
den hoorde dat er vorig jaar 
een boekje met orchideeën-
zegels verschenen zou zijn, 
duurde het tot september jl. 
voordat de bevestiging kwam. 
Een door Wageningen uitge
zonden bosbouwer-filatelist 
deed op zijn reis naar Came-
roun de filatelistische dienst 
van Ivoorkust aan en kreeg 
op zijn vraag naar carnets 
twee boekjes aangereikt. Eén 
daarvan bleek inderdaad 
postzegels met afbeeldingen 
van orchideeën te bevatten. 
Gemakshalve neem ik als uit-
giftedata die van de zegels. 
Als eerste verscheen op 14 
mei 1993 een boekje met 
tienmaal de zegel van 200 f. 
('Cassia alata') uit de drie 
waarden tellende serie 'Ge
neeskrachtige planten'. 
Op 27 augustus 1993 volgde 
het boekje met tien orchidee
enzegels van 150 f. ('Eulo-
phia guineensis'). Ook deze 
zegel komt uit een serie van 
drie. 

Korea (Noord) 
Nieuwe Stampcards 
Op 17, 18 en 19 juni jl. ver
schenen in Noord-Korea drie 
nieuwe kaarten met zelfkle
vende postzegels, de zoge
noemde Stampcards. De drie 
kaarten bevatten zes zegels 
van 0.40 w. (Hye Cho's reis, 
8e eeuw), 1.40 w. (Koreaan
se tijger) en 1.80 w. (schild-
padboot). 

Korea (Zuid) 
Waaiers op postzegels 
Voor de vierde maal ver
scheen er een serie postze
gels met afbeeldingen van le
vensstijl en cultureel erfgoed. 
Dit keer staan op de vier ze
gels van 110 w. verschillende 
soorten waaiers afgebeeld. 

Het gaat om handwaaiers in 
twee basistypen: de ronde 
waaier van zijde of papier en 
de gevouwen waaier die tij
dens het gebruik uitgespreid 
kan worden. 
De vier zegels zitten ook in 
een op 18 juli verschenen 
boekje: tweemaal binnenin en 
éénmaal gestempeld op de 
voorzijde. 

Man 
Postman Pat bezoekt Man 
In het januari jl. schreef ik al 
over de ook op Man zo popu
laire Britse stripfiguur Post
man Pat Op 14 september jl. 
verscheen ook een postzegel
boekje met twee postzegels 
van 1, 20, 24, 30, 36 en 41 p., 
alsmede een velletje met een 
zegel van £ 1.-, te zamen 
£ 4.04, de verkoopprijs van 
het boekje. In het boekje, met 
een raampje aan de voorzijde, 
bevinden zich ook stickers 
met de andere stripfiguren. 

t* ..^PÄ 
£4.04 

Omslag van het vrolijke Manx postze
gelboekje 

Noorwegen 
Sleeën op kerstzegels 
Een slee staat bij menig 

-* 

J 
... 

Cr^^^^m' 

i 

'f 
De slee is in Noorwegen een populair 
kinderspeelgoed en een praktisch ver
voermiddel 

?v, ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ä ^ l ^ ^ m^ w^ ^^^ «^, 

KOREAI«, STAMP BOOKLET 

Noors kind hoog op het ver
langlijstje voor Kerstmis. Het 
is dan ook niet zo vreemd dat 
op de beide Noorse kerstze
gels dit jaar sleeën staan af
gebeeld. De nominale waar
de van de zegels is 3.50 k. 
Tien postzegels (vijf van elk) 
vormen de inhoud van het 
kerstboekje. Noonwegen 
geeft al sinds 1982 boekjes 
met kerstzegels uit. De opla
ge bedraagt dit jaar 1.2 mil
joen stuks. Uitgiftedatum is 18 
november. 

Singapore 
Feestelijk boekje 
Voor de tweede maal ver
scheen in Singapore een 
postzegelboekje met wensze-
gels. Het op 14 september jl. 
uitgekomen boekje bevat tien 
zelfklevende zegels zonder 
waarde-aanduiding met af
beeldingen van ballonnen, 
vuurwerk, een pakje, bloe
men en een verjaardagstaart. 

Tsjechië 
Vogelboekjes 
De twee op 24 augustus ver
schenen zegels met afbeel
dingen van in Tsjechië veel 
voorkomende vogels zijn ook 
in twee postzegelboekjes ver
krijgbaar. Het ene bevat vijf 
zegels van 3 k., het andere 
vijf van 5 k. 
Beide boekjes zijn de num
mers 15 en 16 in de reeks 
boekjes van dit land. Ze heb
ben een oplage van achtdui
zend stuks. 

Het Zuidkoreaanse boekje past in de sene die vervaardigd wordt door het Kore-
aans Filatelistisch Centrum 

Nieuwe zegels 
Beatrix en Cour 
Bi] het ter perse gaan van deze 
editie van 'Philatelie' ontvingen 
we het bericht dat PTT Post bv 
op maandag 28 november een 
nieuwe permanente postzegel 
met een afbeelding van koningin 
Beatrix zal uitgeven. Deze ze
gel, die in het bekende type-
'inversie' verschijnt, heeft een 
waarde van f 7.50. De zegel 
wordt uitsluitend in velletjes van 
25 stuks vervaardigd. Net als bij 
de zegel van tien gulden het 
geval is, zal ook deze zegel zijn 
voorzien van de speciale veilig-
heidstanding met ellipsvormige 
perforatiegaten. De Beatrix-
zegel is ontworpen door Peter 
Struycken; voor het portret van 
de koningin werd gebruik ge
maakt van een foto van Vincent 
Mentzel, terwijl de Gerard Unger 
voor de belettering zorgde. 

Eveneens op 28 november a.s. 
verschijnt een nieuwe zegel 
voor het Internationaal Ge
rechtshof te Den Haag (Cour 
Internationale de Justice). Het 
gaat om een zegel in het meest 
recente type (ontwerp: Walter 
Nikkeis, foto Vredespaleis: 
Onno Meter). 
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Thematisch 
panorama 

Samenstelling: 
D. Veenstra 
De Achtkant 6 
9285 VG Buitenpost 

Op weg naar de 
eenentwintigste eeuw 
Het naderen van het magi
sche jaar 2000 is ook in de fi
latelie al merkbaar. Zegels en 
stempels met dit jaartal zijn al 
enige tijd beschikbaar. In Bel
gië werd kortgeleden zelfs al 
een blik in de toekomst van 
de thematische filatelie ge
worpen. Op de jaarvergade
ring van de Belgische vereni
ging voor thematische filate
lie, die op 29 oktober in Roe-
selare werd gehouden, werd 
onder leiding van de heer 
W.J. van den Bold, voorzitter 
van de Nederlandse Vereni
ging voor Thematische Filate
lie, een discussie gehouden 
over het ondenwerp Met de 
thematische filatelie naar de 
21ste eeuw. 
België heeft op het gebied 
van de thematische filatelie 
een rijke traditie. De Belg 
Frans de Troyer was de ar
chitect van de hedendaagse 
thematische filatelie. Aan 
hem wordt in 1995 de zegel 
ter gelegenheid van de Dag 
van de Postzegel gewijd. 
De thematische filatelist kan 
gaan profiteren van de snelle 
ontwikkelingen op het terrein 
van de multimedia. Menig 
verzamelaar heeft de grote 
voordelen van de personal 
computer ontdekt. Waren 
aanvankelijk de postzegelpro
gramma's meer gericht op 
landenverzamelaars, inmid
dels is er sprake van een uit
breiding in de richting van de 
thematische filatelie. Ook de 
CD-ROM wint snel terrein. 
Postzegelcatalogi op CD-
ROM, kompleet met alle ze
gels in fraaie kleuren op het 
scherm, komen steeds meer 
beschikbaar. Zo overweegt 
ook de NVPH haar catalogus 
op CD-ROM uit te brengen. 

Natuur in België 
De natuurserie die België op 

26 september uitgaf, laat af
beeldingen zien van vier plan
ten in de vrije natuur. De kleu
ren groen en blauw overheer
sen op de rechthoekige ze
gels met een royaal beeldfor
maat van ongeveer 4 bij 4.5 
centimeter. Op de eerste ze
gel van 16 f. is de gele dotter
bloem (Caltha palustris) afge
beeld tegen een achtergrond 
van de Scheldevallei in de 
omgeving van Oudenaarde. 
Dit maakt deze zegel ook in
teressant voor kerkenverza-
melaars. In de linkerbeneden
hoek is een kikker te zien. De 
dotterbloem is in de lente een 
van de opvallendste verschij
ningen in vochtige tot nattte 
graslanden, moerassen en 
broekbossen en langs oevers 
van sloten, beken en rivieren 
in vrijwel geheel België. De 
bloem wordt steeds zeldza
mer: in vele valleigebieden 
worden de natte gronden be
ter gedraineerd of kregen ter
reinen die voor de landbouw 
van minder belang zijn een 
andere bestemming. 
Ook het bleek bosvogeltje 
(Cephalanthera damaso-
niunri), afgebeeld op de twee
de zegel, is met uitsterven be
dreigd. Deze nu volledig be
schermde plant is voorname
lijk te vinden ten zuiden van 
de Samber-Maasvallei. 
De zeewinde (Calystegia sol-
danella), afgebeeld op de 
derde zegel, komt alleen voor 
langs de kust en dan vooral in 
de blonde duinen van de zee-
reep in de buurt van helm
grasbegroeiingen. Ook deze 
plant geniet bescherming en 
lijkt nu binnen de resterende 
duingebieden goed stand te 
houden. 

De brede wespenorchis {Epi-
pactis helleborine), afgebeeld 
op de vierde zegel, is de 
minst zeldzame van de in
heemse orchideeën in België, 
wat niet wegneemt dat ook 

deze soort is beschermd. De 
brede wespenorchis bloeit in 
het midden van de zomer. 

Oorlogsbodemsuit 
WOU 
Op één van de vijf zegels uit 
de serie 'Oorlogsschepen uit 
de Tweede Wereldoorlog', die 
Gibraltar op 6 juni uitgaf, is 
een Nederlands oorlogsschip 
te zien. Op de zegel van 49 p. 
is HNLMS Isaac Sweers af
gebeeld, genoemd naar de 
gelijknamige Nederlandse ad
miraal die van 1622-1673 
leefde en die onder Michiel de 
Ruyter deelnam aan verschil
lende zeeslagen. 
De Isaac Sweers was ten tij
de van de Duitse inval in aan
bouw bij de Koninklijke Ne
derlandse Marine en werd 
naar Engeland gesleept, waar 
het schip werd voltooid. Het 
werd bovendien voorzien van 
Britse bewapening. Na de 
oplevering in 1940 werd de 
Isaac Sweers samen met 
schepen van de Britse Marine 
ingezet in de Middellandse 
Zee; vandaar de aanduiding 
Her Netherlands Majesty's 
Ship (HNLMS). In november 
1942 werd de Isaac Sweers 
getorpedeerd door een Duitse 
U-boot (onderzeeër), waarna 
het schip zonk. 

Speelgoed van 
vroeger 
Vooruitlopend op Kerstmis 
1994 gaf Guernsey al op 1 
oktober twee velletjes van 
zes zegels uit met Bygone 
Toys oftewel 'Speelgoed van 
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vroeger'. In de aankondiging 
van deze serie nam Guern
sey Post Office de nodige in
formatie op over de herkomst 
van het speelgoed, waardoor 
het mogelijk is de voon/verpen 
in de tijd te plaatsen. 
Het hobbelpaard werd vóór 
1920 gemaakt door W.H. 
Dunkley in Londen. Het was 
gedurende vele jaren een 
zeer gewild speelgoed op de 
St. Martin's School op Guern
sey. De teddybeer met de 
blauwe trui stamt uit de perio
de kort voor de Tweede We
reldoorlog. Hij werd door de 
kinderen zó zorgzaam behan
deld, dat hij er nu nog alles
zins toonbaar uitziet. De ro
buuste driewieler is van ijzer 
en werd omstreeks 1895 ge
maakt. In die tijd was zo'n 
driewieler een tamelijk kost
baar stuk speelgoed. 
Nieuw speelgoed was tijdens 
de bezetting zeer zeldzaam. 
De geverfde houten trekeend 
werd met de hand gemaakt 
door Frank Coll. 
In 1920 besloot Frank Horn
by, uitvinder van Meccano, bij 
wijze van protest tegen de 
toevloed van buitenlandse 
speelgoedtreinen, zijn eigen 
treinen te maken onder het 
motto British and Guaran
teed. Een van de eerste trei
nen die hij maakte is de afge
beelde Great Northern. 
De afgebeelde versie van het 
spel Ludo van Waddington 
werd in de jaren dertig ge
maakt. Ludo is een westerse 
versie van een oud Indiaans 
spel, Pachisi, waarin de huis
jes van de porceleinslak 
plaats hebben gemaakt voor 
dobbelstenen. 
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In de serie ontbreekt ook een 
poppenhuis niet. Het afge
beelde exemplaar werd ge
maakt in de jaren veertig. 
De twee postbussen waren 
niet bestemd voor poststuk
ken of postzegels, maar wa
ren gevuld met snoep. De 
grootste werd verkocht door 
de chocoladefabrikant Fry. 
Natuurlijk staat er ook een 
pop afgebeeld. Gelet op de 
muts moet deze pop afkom
stig zijn uit de eerste jaren 
van deze eeuw. 
De bromtol is gemaakt van tin 
met een houten handvat, ge
fabriceerd omstreeks 1906. 
De blokjes van de klassieke 
houten blokkendoos vormen 
het bekende sprookje van 
Roodkapje en de boze wolf. 
Tot slot het oudste stuk speel
goed: de mandewagen, ge
maakt omstreeks 1890. Over 
het spel op de zegel links van 
de bromtol is niets bekend; 
het lijkt op een kwartetspel. 

De RUN heeft 
het gehaald 
Marathons en triatlons mogen 
zich ook in ons land in een 
grote belangstelling verheu
gen. Een marathon is nog 
niets vergeleken met de 
RUN, een ultraloop van hon
derd kilometer. Lange tijd wa
ren de beoefenaren van deze 
krachtmeting de luizen in de 
pels van de atletiek, maar 
daar begint verandering in te 
komen. Na bijna dertig jaar 
lijkt het er op dat de ultraloop 
als 'echte' atletiek kan worden 
beleefd. Op 25 september 
1976 werd in het Oost-Gro
ningse Winschoten de eerste 
RUN gehouden: een tocht 
door het wijde Groningerland 
in het pikkedonker van een 
roerige herfstnacht, waaraan 
slechts een handjevol lopers 
deelnam. Zaterdag 3 septem
ber werd de RUN voor de ne
gentiende keer gehouden, nu 
niet over een lange lus van 
honderd kilometer, maar een 
afstand van tien keer tien kilo
meter. De moderne RUN had 
zijn start en finish in het cultu
reel centrum 'De Klinker'. De 
winnaar deed er 6 uur 33 mi
nuten en 43 seconden over. 
Het is mogelijk de RUN filate-
istisch te belichten. De ge
meente Winschoten gebruikte 
n 1976 een bijzonder f ran-
<eerstempel (FR10713) ter 
jromotie van de eerste RUN. 

In een rechthoek linksboven 
zijn drie lopers afgebeeld. 
Verder de tekst 100 km run 
76 Aquilo-Winschoten 8 Hol
land 25 september 1976. 

Onzichtbare 
fantasie 
België gaf op 5 september 
een zegel uit ter gelegenheid 
van de vijftigste verjaardag 
van de bevrijding in 1944. Op 
de zegel van 16 f. zijn boven 
een vrij sober oorlogsbeeld 
de portretten van de hoofdrol
spelers in de bevrijding van 
België te zien. Bij het tekenen 
van het landschap veroorloof
de de ontwerper zich een 
vleugje extra fantasie. De 
heer H. Bouwens uit Wijhe 
hoorde via-via uit welke delen 
ontwerper Eric Daniels het 
Belgische landschap heeft 
opgebouwd. De Amerikaanse 
generaal Bradley (12e leger
groep) bevrijdde Wallonië, de 
Ardennen en het zuidelijk 
deel van België. De Britse 
Maarschalk Montgomery (21e 
legergroep) nam de bevrijding 
van Brussel voor zijn reke
ning en een gedeelte van 
Oost-Vlaanderen. West-
Vlaanderen en de Belgische 
kust werden bevrijd door het 
Ie Canadese leger van gene
raal Crerar. In totaal namen 
eenheden van vijf nationalitei
ten deel aan de bevrijding van 
België. 
Omdat de ontwerper het duin
landschap op het linkerge
deelte van de zegel te kaal 
vond, voorzag hij de horizon 
van een ondergaande zon 
met links en rechts een ge
fantaseerde vuurtoren Ten
minste, dat was zijn bedoe
ling - maar zelfs onder een 
sterke loep vallen op de zegel 
geen vuurtorens te ontdek
ken... 

Nieuwpoort een speciale af
stempeling gebruikt met de 
afbeelding van een soldaat
kunstenaar, aan het werk tij
dens een gevechtspauze, 
vergezeld van de tekst 'Als de 
strijd verademt'. 

Mogmaals Simenon 
België, Frankrijk en Zwitser
land gaven op 15 oktober een 
gemeenschappelijke postze
gel uit met als thema de Bel
gische schrijver George Si
menon (1903-1989). Over 
deze emissies werd in 'Phila
telie' van oktober jl. al bericht. 
In België werd in 1993 al een 
speciaal dagtekeningstempel 
gebruikt ter gelegenheid van 
de in Luik gehouden tentoon
stelling Tout Simenon, waarin 
de man met de pijp uiteraard 
niet ontbreekt. 

Ter gelegenheid van een 
postzegeltentoonstelling naar 
aanleiding van het nationaal 
huldebetoon aan Koning Al
bert I en de helden van de IJ
zer werd op 7 augustus in 
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Ook het recente Belgische 
eerstedagstempel legt een re
latie met de onafscheidelijke 
pijp. In het stempel een open
geslagen boek en daarboven 
een pijp in een asbak. Het 
Franse stempel bevat een im
pressie van de Ouai des Or-
fèvres en in het Zwitserse 
stempel is Simenons laatste 
'woonhuis', kasteel Echan-
des, opgenomen. 

lnfoteiLanl(a94 
Sri Lanka gaf op 8 september 
een zegel uit ter gelegenheid 
van Infotel Lanka 94, een be
langrijke internationale ten
toonstelling en conferentie op 
het gebied van computers en 
telecommunicatieprodukten. 
Op de zegel van 10 r. staat 
een beeldscherm met vier 
beelden: linksboven Intelsat 
VI, rechtsboven een beeld 
van Colombo, linksonder het 
logo van Infotel en rechtson
der een grafiek als illustratie 
van de vooruitgang in de in
formatietechnologie. 
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Gelijlcentoch 
ongeiijlc 
De Oostenrijkse posterijen 
geven geregeld nieuwe post-
waardestukken uit met in veel 
gevallen thematisch goed 
bruikbare afbeeldingen. De 
natuur krijgt, net als architec
tuur, daarbij ruime aandacht. 
Dat is ook het geval met een 
nieuw aerogram van 12 s. 
Oostenrijk gebruikt luchtpost-
bladen ook om reclame te 
maken voor de nationale 
luchtvaartmaatschappij. Op 
de brede exemplaren is een 
Airbus met de neus naar links 
afgebeeld en op de andere -
kleinere - exemplaren is een 
ander vliegtuig met de neus 
naar rechts te zien. 
Links van het adresgedeelte 
is een steenarend {Aquila 
chrysaetos) in daalvlucht af
gebeeld. Eenzelfde aerogram 
(zelfde formaat, zelfde waar
de, zelfde Airbus en op het 
eerste gezicht dezelfde ade
laar, maar dan in volle vlucht) 
werd enkele jaren geleden 
uitgegeven. In tegenstelling 
tot de nieuwe versie werd bij 
deze de naam van de roofvo
gel niet vermeld. Ook een 
jaartal ontbreekt. 
Op de nieuwe versie is naast 
de initialen H.M. (van ontwer
per Hannes Margreiter) wél 
het jaar 94 vermeld. Onder
zoek wijst uit dat de vogel op 
de oudere versie een havik 
(Accipiter gentilis) is. 

Een eelchoorn 
in de regen? 
Toen ik de afbeeldingen van 
de serie 'Deense dieren' van 
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Denemarken (uitgiftedatum 
20 oktober) onder ogen 
kreeg, was het even slikken. 
In vergelijking met eerdere 
Deense uitgiften in de fauna
sfeer, zoals de serie uitster
vende diersoorten uit 1975 en 
de vogelserie uit 1986, zijn 
deze zegels maar povertjes. 
Falke Berg, de 82-jarige ont
werper van deze sene, is il
lustrator en beeldhouwer en 
staat bekend om zijn fraaie 
vogeltekeningen. De wijze 
waarop hij op de zegel van 
5 k. een eekhoorn afbeeldt, 
strijkt mij echter tegen de ha
ren in. Waarom de ontwerper 
voor deze aanpak heeft geko
zen, wordt niet uit de doeken 
gedaan. Het lijkt of de afbeel
dingen zijn blijven steken in 
het stadium van de eerste 
schetsen. Spijtig, vooral om
dat deze serie is bedoeld om 
de Denen bewust te maken 
van de pracht van de eigen 
natuur. 
Op de zegel van 3.75 k. 
beeldde de ontwerper twee 
huismussen (Passer domesti-
cus) af. De huismus is dit jaar 
door de Deense televisie ge
kozen tot 'vogel van het jaar' 
(zie ook de rubriek 'Nieuwe 
postzegelboekjes'). De popu
latie van de huismus in Dene
marken bleef sinds 1983 op 
hetzelfde niveau, nadat deze 
in de periode van 1976 tot 
1983 was gehalveerd. Als ge
volg van een nieuwe wetge
ving is sinds 1 april van dit 
jaar de huismus in Denemar
ken zelfs beschermd! 
Op de zegel van 4.75 k. is de 
das [Males meles) afgebeeld. 
Het aantal dassen in Dene
marken wordt geschat op 25 
è 30 duizend. Ook de das is 
met ingang van 1 april 1994 
tot beschermde diersoort ver
klaard. Jaarlijks sneuvelen er 
3.500 tot 4.000 dassen op de 
Deense wegen. 
De rode eekhoorn (Sciurus 
leucourus) op de zegel van 
5.00 k. werd al genoemd. In 
Denemarken komen drie 
soorten eekhoorns voor: de 
zwarte, de donkerbruine en 
de rode eekhoorn. Sinds 
1990 zijn ze beschermd. 

Op de zegel van 9.75 k. zijn 
twee korhoenders {Lyrurus 
tetrix) afgebeeld. Hoewel het 
korhoen sinds 1972 wordt be
schermd, wordt deze dier
soort ernstig met uitsterven 
bedreigd. In 1942 waren er 
nog 2.400 korhoenders in De
nemarken. In 1978 was dat 
aantal geslonken tot 100 en 
nu zijn er nog maar tien of 
twaalf korhoenders overge
bleven. 
Tot slot de zegel van 12.00 k. 
Daarop is de ringslang {Natrix 
natrix) te zien, één van de 
meest bedreigde reptielsoor
ten in Denemarken. 

Market Garden 
De bevrijding van het zuiden 
van ons land is uitgebreid 
herdacht en gevierd. Centraal 
stond de operatie Market 
Garden (17-25 september 
1944), beter bekend als 'De 
slag om Arnhem'. De zo tra
gisch verlopen strijd om de 
Rijnbrug bij Arnhem heeft de 
meeste aandacht getrokken, 
maar een belangrijk deel van 
Market Garden speelde zich 
af in Brabant. De zegel van 
90 cent die PTT Post op 15 
augustus uitgaf ter herden
king van Market Garden, 
heeft een duidelijke relatie 
met de luchtlandingen van de 
Amerikaanse 101 st Airborne 
Division bij Son. Uit Engeland 
vertrokken 834 WACO-gli-
ders (zweefvlieguigen) met 
bestemming Son. In totaal 
landden er 637 veilig op de 
velden rond deze Brabantse 
plaats. 
Na de landing liepen de Infan
teristen naar hun verzamel
punt langs de weg van Son 
naar Sint Oedenrode. De foto 
die daar op 17 september 
1944 van een groep kinderen 
werd gemaakt, heeft ontwer
per Henk Marseille gebruikt 
voor de Market Garden-zegel. 
Voor het onderste gedeelte 
heeft hij drie figuren uit deze 
foto gelicht: rechts een Infan
terist, in het midden een jon
gen (op de rug gezien) en 
links een meisje, waarvan de 

De foto die ontwerper Henk Marseille gebruikte voor de zegel van 90 cent, gewijd 
aan de vijftigste verjaardag van de operatie Market Garden 
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namen op dit moment niet be
kend zijn. 

Aanvankelijk waren de naam 
van de Amerikaanse infante-
nst en diens herkomst onbe
kend, maar dankzij informatie 
van de Groesbeekse Airbor
ne Vrienden (toegezonden 
door de heer A. Ceelen uit 
Eindhoven, die ik daarvoor 
erkentelijk ben) weten we in
middels méér. Het gaat om 
Park H. Appier uit Lancaster 
(PA), zojuist geland met de 
airbornes van generaal Tay
lors 101 st Airborne Division, 
genaamd Screaming Eagle. 
Appier behoorde tot de 506 
Paracliute Infantry Co. 'G', 
die met vijfenveertig C-47 
Skytrains van 442 Troop Car
rier Group was ingevlogen. 
Een ander beeld van operatie 
Market Garden is te vinden 
op een zegel van 28 p. van 
Man, die in mei 1992 in deze 
rubriek werd afgebeeld. 

Een Friese 
Cinderella 
Op het adresetiket van een 
envelop van Jomtsma Bouw 
(hoofdvestiging Bolsward) 
staat: Hwat büge kin sil net 
brekke oftewel 'Wat buigen 
kan zal niet breken'. Een tekst 
die actueel wordt als de naam 
van dit bedrijf wordt gekop
peld aan die van de nieuwe 
minister van Verkeer en Wa
terstaat. De minister heeft in
derdaad zakelijke belangen in 
dit bedrijf, al heeft ze die voor 

de duur van het minsterschap 
elders 'geparkeerd'. Het zou 
niet vreemd zijn als Annema
rie Jorritsma deze tekst tot 
haar lijfspreuk maakt. In de 
politiek valt immers aan com
promissen niet te ontkomen. 
Jammer drukte Jorritsma 
Bouw de tekst op adresetiket
ten af, en niet op zijn fran-
keerstempel. Ik wilde u des
ondanks deze Friese 'Cinde
rella' niet onthouden. 

Postman Pat 
bezoekt Man 
Man presenteerde op 14 sep
tember de serie Postman Pat 
visits the Isle of Man. De van 
de Engelse televisie bekende 
Postman Pat werd in 1979 
door John Cunlife bedacht. 
Postman Pat woont met vele 
anderen in het dorp Greenda-
le en is populair in meer dan 
dertig landen. 

De serie van zes vrolijke ze
gels illustreert het bezoek van 
Postman Pat aan Man. De af
beeldingen hebben een direc
te relatie met het eiland. Op 
de zegel van 20 p. staat The 
Great Laxey Wheel. Dit wa-
terrad werd al eens afgebeeld 
op de zegel van 9 p. in een 
langlopende sene uit 1978 en 
vormde de bijdrage van Man 
aan de Europazegels van 
1983 met als thema 'Grote 
werken van de menselijke 
geest'. 
Op de zegel van 20 p. is het 
waterrad in zijn geheel te 
zien, terwijl op de zegel van 
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10 p. de constructietekenin
gen zijn afgebeeld. 
Op de zegel van 41 p. van de 
Postman Paf-serie is het 
VVV-kantoor (Tourist Infor
mation) te zien. Boven de 
deur staat de tekst The 
Transhunter Arms (kan een 
lezer hierover misschien 
meer vertellen?) 

Op het blokje van £ 1.- is de 
postbode geportretteerd: 
Postman Paten twee kinde
ren krijgen uitleg van een poli
tieagent over de manier waar
op je veilig een weg kunt 
oversteken. De tekst Mind 
how you go! ('Let op hoe je 
oversteekt!') maakt de zegel 
tot een aanwinst voor het the
ma 'Veilig Verkeer'. 

Robinson Crusoe 
kwam uit 
...Heerenveen 
Tweehonderdvijfenzeventig 
jaar geleden publiceerde de 
Engelse schrijver Daniël De
foe zijn beroemde boek Ro
binson Crusoe. Reden voor 
Monaco om op 17 oktober 
een jubileumzegel van 9 f. uit 
te geven, waarop de ontmoe
ting tussen Robinson en Vrij
dag staat afgebeeld. Defoe 
schreef zijn boek - voluit The 
Life and Strange Surprising 
Adventures of Robinson Cru
soe, of York, Mahnerin 1719. 
In hetzelfde jaar volgde Fur
ther adventures of Robinson 
Crusoe en in 1720 Serious 
Reflections. De boeken be
schrijven de lotgevallen van 
de zeeman Alexander Selkirk 
op het onbewoonde eiland 
Juan Fernandez in de Grote 
Oceaan. 

In Heerenveen zijn ze het 
daar niet mee eens! De be
woners van deze stad zijn er
van overtuigd dat hun plaats
genoot, de jongmatroos Sjou-

ke Gabbes, op Dirk-Hartogei-
land voor de Australische 
westkust heeft geleefd als de 
enige en echte Robinson Cru
soe. In het Museum Willem 
van Haren in Heerenveen 
werd dit jaar daarom de ten
toonstelling Kwam Robinson 
Crusoe uit Heerenveen? ge
houden. Verre Oosten-publi
cist Gerard Boon bracht een 
bezoek aan het eiland en 
deed daarvan uitgebreid ver
slag in Freed (Vrijdag), de 
culturele bijlage van de 
Leeuwarder Courant van 3 
juni. Schipper Dirk Hartogh 
ontdekte met het VOC-schip 
De Eendracht op 25 oktober 
1616 het eiland min of meer 
per ongeluk; het werd later 
naar hem vernoemd. Eenen
tachtig jaar later - om precies 
te zijn op 4 februari 1697 -
lieten drie Hollandse schepen 
daar opnieuw het anker val
len. Ook deze vloot was uit
gezonden door de Verenigde 
Oostindische Compagnie 
(VOC); ze stond onder bevel 
van Willem Hesselszoon de 
Vlamingh van Vlieland. Vol
gens de monsterrollen voeren 
nog vijftien andere Friezen 
mee op de vloot van De Vla
mingh. 
Eén van hen was de jongma
troos Sjouke Gabbes, die vol
gens de inwoners van Hee
renveen op Dirk-Hartoghei-
land achterbleef. Hij zou mo
del hebben gestaan voor 
Robinson Crusoe. Volgens 
het scheepsjournaal van de 
Vlamingh is Sjouke inderdaad 
achtergebleven op het eiland, 
maar... waarschijnlijk niet le
vend. Op 3 februari 1697 
schreef De Vlamingh in zijn 
journaal: '...hadden een doo-
de met name Sjoucke Gab
bes van 't Heerenveen, jong 
matroos'. 
Het portret van Daniel Defoe 
zelf werd al eerder afgebeeld 
op postzegels zoals bijvoor
beeld op de zegel van 55 L. in 
de serie 'Beroemde mannen' 
van Roemenië uit 1960. 
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KLEINE ANNONCES 
alleen voor abonnees 

Brieven onder nummer sturen aan PHILATELIE 
Postbus 1, 3740 AA Baarn 

N B Wilt u met vergeten uw naam, adres, woonplaats en 
evt telefoonnummer in de vakies in te vullen en als 

Advertentieruimte mee te tellen' Ook punten, komma's en 
andere leestekens hebben recht op hun eigen vakje en 

moeten dan ook ieder apart in een vakje ingevuld worden' 
(voor bon zie wikkel) 

Aangeboden 
PTT-mapjes Nederland voor de 
trankeerwaarde Stuur uw mdnconrs 
naar W Boer. PB "^272 3008 AG 
R'dam 
D.D.R. In 5 luxe Davo albums com 
pleet op enkele /egels na postfns to
tale waarde ƒ 13000 Bod A Th C 
Swagemakers Riet/oom 80, Gouda 
Tel 01820-30195 
Amphil. "67 serie compl vel 7x 
Port 80a-IO*)a met velr Alles p fr 
Bodgevr Tel 0S430-12629 
400 Versch Kanaaleilanden m 
Stockboek/ l(K).- Giro 676310 L 
V d Ven Breukelen 
Te koop 2 albums van het D Reich 
en gebieden. Hoge cat waarde Veel 
gest post? 05998-38018 Keesman 
450 Auto's f Vi - 300 Klederdrath-
ten ƒ 5 1 - 300 Ruimtevaart ƒ 23 -
300 Uniformen j 3 3 - 200 Dieren 
ƒ 1 4 - 300 Schilderijen ƒ 24 - 100 
Suriname ƒ 27.50 300 VogeK 
ƒ 22.50 Jat van Welsenis. Colonia-
straat 57 3024 TA Rotterdam Giro
nummer 6513551 
Kilowaar Nederland & andere lan 
den Zeer speciaal 250 gram 75 gid 
NigistMussie 08891-76854 
800 versch Lngeland G B en Ier
land op Stockkaarlen ƒ 85 - Giro 
676310 L vd Ven Breukelen 
Postzegel boekjes Nederland ook 
telbl reg str Gratis prijslijst H L 
Smit, St Janskruid 8, 5552 RS Val-
kenswaard Tel 04902-14788 
Uniek aanbod' Eerste Ned. testzegel 
van de rol voor postzegelautom met 
at"b van Shirley Temple uit 1936 
Volgens spec cat rolzegels no T6 in 
sepia m strook van 21 stuks Cat 
wrd ƒ 4200.- voor slechts ƒ 925,-
Gratis pnjsl W H v Woudenberg, 
Heeswijk 114 3417 GS Montfoort, 
lel 03484-71287 
Jaargangen Verenigde Naties ** O 
en FDC Lage pnjs Info D Verwey, 
Harmonielaan 6, 3438 EB Nieuw
egein 
Rep Suriname zegels -t- F D C \ t/m 
1982 25*7r 1983 t/m 1992 359̂ ^ 
1993 + 1994 op aanvraag, ook voor 
voordelig abonnement J Kool, Pur-
merend 02990-36823 
700 Zegels W-Europa veel grl 
H W en kpl series ƒ 1 0 - Giro 
3330084 Boet/kes, Baromehof 100, 
Helmond 
I Kilo afgeweekte postzegels hele 
wereld met grootf ± 22000 zegels 
voor ƒ 6 5 - Giro 6698416 J Ko
ning Monster 01749-42731 
Scouting ("Padvinderij') - vrij com
plete verzameling, postfns, vele 
fdc s ƒ 4200,- Br onder nr P901 
van dit blad 
Verz u br., hriefk., FDC's^ covers, 
e d ' Ik verstuur regelm lijsten met 
al meer dan 350 kavels, van alle de
len van de wer (ook zeer zeldz ) Al 
deze postst tegen zeer verrass pr 
Gratis lijsten W Visscher Pb 
40221, 7504 RE Enschede 053-
776509 {Tussen 18 00 en 21 00 uur) 
DDR O 35% Michell Stuur manco-
lijst, N Arkenbosch St Gertru-
disstr 8 6436 BL Amstenrade 
Albanië /eer grote voorraad *** 
Prijslijst voor ƒ 2 in geldige NL-
postzegels F B Dijkstra S Valke-
mastrj 4 9088 BD Wirdum 
Te koop Ned. luxe postfns nr 
166/68 f 27.50, 199/02 ƒ 40.-, 
428/42 ƒ 10.50, 469/73 ƒ 3,75, Ned 
gest nr 22j 1,75 2 3 / 4 , 2 5 . 3 0 / 3 3 
ƒ 3 , - . 40 ƒ 2 25 G V Norden. Ham
burgerweg 92. brmelo 
Inlemermg/cgcls Ned. 1-2 postfns 
ƒ 30,- H-Dr postg 3963290 t n v 
Brouwer, Roosendaal 

Ned. 200 versch grf met 10% toe
slag ƒ 10,-op giro 1604190 A van 
Dijk, Bilhtonl 16", 7314 CP Apel
doorn 
3 Kg kantoorpost Ned. f 15 - , 1 kg 
grootform gelegenheid Ned ƒ 30,-
Giro 3963290 Brouwer Roosen
daal 
Nederland postfns en gebruikt, 
frankeer, roltandmg, luchtpost, port, 
dienst, aut boekjes etc Vraag gratis 
prijslijst aan bij Anno "1852", Post
bus 2934, 7301 EH Apeldoorn of 
bel 055-552174 
Zwitsl. O 1854-199! prachtcoll m 
Davo met veel variëteiten, tand, pa
piersoorten Ca 19000 Ptr ƒ 1000-
J Geleijnse Zandkamp 114 3828 
GH Hoogland 033-809352 
Noorwegen 7 x 150 versth (1050) 
s t ) ƒ 30,- Giro 1153084 G van der 
Ven. Genneperweg 73, 5654 AG 
Eindhoven 
Rusland 1200 versch ƒ 6 0 , - K de 
Haan, Pr Frederikln 227, 2263 HE 
Leidschendam 070-3201642 
Gratis pnjslijsten van Hongarije, 
Bulganje. Tsjechoslowakije. Tsje
chië, Slowakije, div catalogi, M 
van Vhet, Postbus 59152, 3008 PD 
Rotterdam Ook nieuwtjes 
Gelopen poststukken en ruimte
vaartcovers Vraag /icht/ending Ef
fecten documenten vraag into Mw 
A Briggeman v d Schelde Kante 
lenweg 70, 3233 RD Oostvoorne 
Tel 01815-5036 
Aantal jrg Philatelie i k ol ruil v lu-
Lifersetik/suikerz of anders 05750 
28127 Temminck Zutphen 
Gratis prijslijst Nederland Bund + 
Berlijn Pzh 'De Maaskant", Pb 35, 
5820 AAVierlingsbeek 
Ned. Ant. 1950-94 van '68 comp en 
p f cat pr ƒ 1800- pr ƒ 850.- Ar-
bua comp P f cat pr f 400.-. pr 
ƒ 225.- Sunname l948-"76 bijna 
tompl en p f cal pr f 3 5 0 - , pr 
ƒ 180,- Tel 05750-14090 Zelle 
Onuitgezochte kilowaar v d Zen
ding I kg ƒ 35,-, 1/ kg ƒ 20 - Geld 
in bnet of giro 192811 T Zomer 
schoe PB 42002, 2504 EA Den 
Haag Toezending is portovrij 
Complete collectie automaalboekjes 
Nederland 95 stuks Serieus bod 
gevraagd Tel 05430-12629 Pol
man n 

Wi| ruimen op 1000 W. Europa 
f 45 , - 500 idem ƒ 20.- 1000 We
reld ƒ 35 - Alle verschl en grtm en 
zond Nedl Franko thuis Geld in 
bnef of bankr 91 86 43 791 G 
Geerdink Voogdgeertstr 43, 7553 
EM Hengelo (O ) 074-918715 
Heraldiek, zeer uitg verz **/* m 
cpl series van Europa 8 kol CW > 
15 000 Mima Prijs n o l k Enge
land & kol. 1937-52 **/VO-f ouder 
materiaal Enorme catw Prijs 
n o t k R V Dijk, 085-432597 
Verenigd Europa ** O en FDC 
Ook Oosteuropese meelopers Eu-
rop afrique. brugparen, ongetande 
etc Gratis pnjslijst bij Harrie Ba
ken PB 1291 5004 BG Tilburg. 
tel/fax 013-684615 Ook het adres 
voor uw abonnement(en) 
Philatelie jrg '67 t/m "89 Los m 
een koop tegen aannemelijk bod 
Klamer, tel 072-330447 
Postzegelverz in 2 albums Zweden 
overwegend postfns Yvtts 52500 
F H Erdtsieck, tel 010-4228955 
Nieuwtjes van de meeste Westeu-
ropese landen o a Engeland, Spanje 
enz Alles nominaal + 10% H O 
Landegent, Jupiter 107 1115 TL 
Duivendrecht Tel 020-6993179 
Syria Butterflies 993 495 et Want 
lists New Issues Motifs all arab coun-
tnes Iran ex french colonies Gebara 
Pf 1706 D 32707 Detmold (Did) 

Prachtige verz ongebr postwaarde-
stukken (bnefkrt enz ) Ned -t- O G 
Cat wrd Geuzendam ƒ 4362,- voor 
slechts ƒ 1700- Ook postzegels, 
F D C "s, automaatboekjes en rolze
gels Gratis prijslijst W A v Wou
denberg, Heeswijk 114, 3417 GS 
Monttoort tel 03484-71287 
Dui/enden motiefseries en blokken 
in on/e gratis prijslijst Van Dal, 
Postbus 773 5700 AT Helmond 
Fax (Hy20-29863 

Deskundige uitkaveling van uw kol-
lektie bij A.A. v/d Meij veilingen 
Den Haag Taxaties, nalatenschap
pen, in/-verkoop Vlakbij de uitvals
wegen en N S stations Wij veilen in 
eigen pand 070-3825037/3856599 
Abonnement katalogus f 20,-/jr 
giro 5282831 
Kilowaar Finland, Norwegen, De
nemarken ot Zweden, 50% herden-
kmgszegels Zend Htl 20 - m een 
brief ot op gironummer 16 24 853 en 
ontvang 150 gr franco thuis Corres
pond in Engl L Runfors, GotUnds-
gatan I, S-602 17 Norrkoping, Zwe
den 
D.D.R. - postfns/gebruikt zegels -
blokken - streden kleinbogen - los 
se sperwaarden v a 45 ent de Mrk -
vraag lijst Stuur uw manko s naar 
H Jansen. Rozenstraat 57, 7601 AM 
Almelo tel 0546-811220 
Japanse bezetting en revolutie peri
ode Nederlands Indie, Weense druk
ken Indonesië, L B Vosse, Vinken-
baan3, 1851 TB Hei loc 
Zweden 1200 versch 140,- Idem 
grootf 800 1 1 9 - Giro 5445643/ 
cheque T Kwakkel KI Doesburg 2 
8181 ZLHeerde 05782-3297 
Actuele thematische prijslijsten 
(computeruitdraai) sturen wij v ƒ 2 
in NL-post/ F Dijkstra. S Valkes-
mastrj 4, 9088 BD Wirdum 
Postzegels, poststukken (poslfns/ge-
bruikt) van Polen Rusland in ruil 
voor posttrisse nieuwtjes NL Janus/ 
Gabryelewicz skr pogzt 73, PL 60-
951 Poznan 7 (Duits) 
Zwitserland 8 x 125 versch (1000 
st ) ƒ 30 - Giro 1153084, G van der 
Ven, Genneperweg 73, 5654 AG 
Eindhoven 
Nederland - Ver. Europa ***/0 
Stuur uw nummers, u ontvangt mijn 
pri|s F Ghyben, Zonegge 1916 
6903 GV Zevenaar 0 8 ^ 0 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-
'jes' 
Greenland. Send 40 . - f cash Re 
veice 100 different nice used Green 
land 100 mint different ƒ 50.- Free 
pncelist Knud Jespersen, Frederiks-
dal 34D, DK-7800 Skive 
Kilowaar gratis prijsli)st Engeland 
I kg missieware ƒ 25 . - Grootfor
maat ƒ 45 , - 100 g Man ƒ 45 , - Por-
tovnj Mancohst Giro 6246177. 
Bentley 2 Winchester RD Nor
thampton Engeland ' 
Israel, Australië Faroer, Gibraltar 
Britamen, Griekenland, Guernsey 
Jersey, Man, Malta, Zwitserland. 
Skandmavia Nieuwtjesdienst tegen 
nominale waarde, gereduceerde prij
zen kostbare geschenken, ongeloof
lijke voorwaarden EILAT PHILA
TELIC CLUB. Postbus 542/32, Et-
lat. Israel 
Voor pas begonnen verzamelaars 
Nederl. Lage prijzen Info kosl 
mets Tel 01860-12794 Hommes 
Partijtjes, restanten, verzamelingen 
Centro Filatelico, Havenstr 43, 
Woerden 03480-23885 
Veld-censuur-krijgsgev.-kamp en 
Dienstpost Div Oorlogen/Landen 
J Hoogakker PB 181. 7040 AD "s 
Heerenberg Tel 08346-62518 
In on/e gratis maandlijst vele nieu
we uitgiften, diverse landen en mo
tieven Ook voor nieuwtjes-abonne
menten Van Dal Filatelie Postbus 
773, 5700 AT Helmond 
Prijslijsten N-Korea (ook n ' ) /Mon 
golie/Vietnam/Bulgarije/Roeme-
nie/Tsj Slow/Polen/Hongan)e f 2 

Drs F B Dijkstra, S Valkemastrjitte 
4, 9088 BD Wirdum Tel 05105-
51913, Fax 51212 
West-Europa (Al land t/m Zwits ), 
Verenigd Europa en VN Alleen 
postfr Vanaf 12 et per Yven Van 
elk land (40) is een gratis prijslijst 
(Yv nrs) aan te vragen R Hout
kamp, Statendaalder 41, 2353 TH 
Leiderdorp OP=OP' 
Geen thema /onder poststukken 
heel veel soonen billijk en goed 
zichtzendmg 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 Kg GRF (mcl toe
slag) ƒ 100,-, Vi Kg ƒ 60,- 'zie spe
ciale aanbieding op pag 818 ' 5 
Kg KLF ƒ 25-(por to + verz extra) 
Meer Info SEF/Stamp-Aid Tel 
02975-40164 giro 46 49 344 

■ Gevraagd 
De Deense Julenzegel van 1904 op 
echt gelopen stuk J A Schepers, 
Dries 57, 6181 JK Stein 
No. 19. Info, engr. stempels, etc 
J A V Pel L Davidsstr I I . 6708 
NN Wageningen 0837012609 
Frankeer/egel s Ned. ongebrui kt 
zonder gom elk hoeveelheid wel
kom. Brouwer postbus 1359R'daal 
Wie helpt mij aan Esveha postzegel
bladen, geruit papier creme W 
Kool Rode Kruisplein 107 7006 
AT Doetinchem 

Stadspost poststukken enz O.IO
f I , p/st E Horn, B B weg 4. 9551 
TZSellingen 059922506 
Stadspost poststukken 85c1,50 st 
E Horn, B B weg 4. 9551 TZ Sellin
gen 059922506 (+ porto vergoe
ding) 
Bnevenkaartenmsignes van de we
reld Jamboree 1937 F Maarsen. 
Box 1045 1780 EA Den Helder 
Firmaperforaties Kopen of ruilen 
voor postfns Zwitserland Bh) met 

elk aanbod D Scheper Hogeland 1 
2264 JX Leidschendam 
Firmaperforaties alle landen Koop 
of ruil Veel ruilmatenaal aanw W 
Manssen Laan der V N 31. 3844 
AD Harderwijk 0341017980 
Frankeergeldige post. Nederl. on
afgew /? gom/Postfns 5080% Ook 
blokken PZM, PZB Info brief op 
aanvraag Tel 0297540164 
Aangetekend Ned. brieven Losse 
R stroken Molenaar, T Rohofstr 
66 7605 AW Almelo Tel 0546
815959 

Diversen I 
Geïnteresseerd m Cyprus Gcorgia
des. Adm de Ruyterin 7 1901 VR 
Castncum 0251852211 ot Nederl 
1980/90 Engros postfr 
Gratis: prijslijsten BRD DDR BER 
LIN ledere geïnteresseerde ontvangt 
ook een philatelistische verrassing 
Elke maand extra aanbiedingen E 
van der Linden, Nahestr 11 45219 
Essen / Duitsland Tel 
0049205415439 na 17 30 uur 
"BIJ de Studiegr Zwitserland kunt u 
als lid 4x per jaar onze bijeenkomst 
en veiling bijwonen te Utrecht en 
deelnemen aan het rondzendverkeer 
Het gaat hier wél om verzamelaars 
met spec aandacht voor Zwitserse 
zegels, env , kaarten, stempels enz 
Inl 033803639 ' 
Ruilen stuur mij 200 verschillende 
grootformaat zegels wereld zelfde 
aantal en kwaliteit retour W van 
Uden, Zuidwal 40, 5211 JE Den 
Bosch 
Bodgevr opjaargangen 19341935
1936 Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie, tel 045227788 
Westerhof 
Israel: postfrisse zegels met tab te 
koop. en verzorging van abonne 
menten Inl A Bouwense, tel 
0110012762. Goes 

FRANKEERGELDIGE ZEGELS 
van 70 landen gevraagd 

b V Aankoop 

BELGIË*) 
BUND*) 
CANADA 
CYPRUS 
DK*) 
EILAND MAN 
FRANKRIJK 
FINN/AALAND 
GB 
GUE/JERSEY 
ITALIË ■) 
JAPAN *) 
LIECHT *) 

4 10 
89 — 
77,— 

120 — 
19 — 

136 — 
23 50 
21 — 

200 — 
185 — 

0 07 
1 — 

81 — 

Ruil 

4 50 
104 — 
90 — 

140 — 
22 — 

159 — 
28 — 
24 50 

235 — 
218 — 

0 08 
1 08 

91 — 

b v 

LUXEMB 
MALTA *) 
MONACO 
NOORW •) 
OOSTENR 
SAN MA/AT 
SPANJE 

Aankoop 

3,45 
310,— 

19,50 
17,— 

) 1 1 
0,05 
0,80 

UNO GENEVE 26 — 
UNO NY 
UNO WIEN 
USA 
ZWEDEN 
ZWITSERL 

70 — 
6,80 

112,— 
15,— 

) 9 6 , 

Ruil 

3 95 
3860 — 

23,— 
20,— 
13,— 

0 0056 
0 95 

30,— 
82,— 
7,50 

132,— 
17,— 

110,— 

Aankooplijst gratis Koopprijs in HFL per 100 munteenheden van het 
land voor xxfrankeenwaarde 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,alteen ruilen Ruilprijzen in 
HFL frankeenivaarde 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 00496131237341 
D55026 Mainz Fax 00496131237342 

INTERNATIONAL CASHPOINT FOR POSTAGE MATERIAL 
• > * t  ■ 

BESTELBON NIEUWE COMPUTERPROGRAMMA'S D.B.C. 
SOFTWARE CATALOGUS (Shareware) Meer dan 2000 Mb' 
SUPER SHAREWAREPAKKET > 9 Mb op 3 x 3,5HD disks' 
FILATELIE (Postzegelverzamelmgen  Nederlandstalig) 
NUMISMATIEK (Munten/bankbil|etlen  Nederlandstalig) 
CHAMELEON (Zelf te configureren  Nederlandstalig) 
AUTOKOST (Autokosten beheer  Nederlandstalig) 
BELEGGEN (Aandelen/optie beheer  Nederlandstalig) 
BANKGIRO (Giro/bankrekeningen  Nederlandstalig) 
DEMO'S ALLE PROGRAMMA S op een 3,5HD 1 44 Mb disk 

o Gestort op giro 2548620 van DBC m Berkel (bon met inzenden) 
Bijgesloten 5 betaalkaart 3 chegue, o Nederlandse postzegels 
o Stuur mij de gratis folder toe Info Tel/lax 0189116135 
Stuur deze bon naar de DBC, Postbus 267,2650 AG Berkel (ZH) 

o 
o 
) 

CJ 
IJ 
(J 
CJ 
o 
IJ 

f 4 
ƒ29 
f69 
ƒ69 
ƒ99 
ƒ69 
ƒ49 
ƒ49 
ƒ 4 

FRANKEERGELDIGE ZEGELS 
van 70 landen gevraagd 

b V Aankoop 

BELGIË*) 
BUND*) 
CANADA 
CYPRUS 
DK*) 
EILAND MAN 
FRANKRIJK 
FINN/AALAND 
GB 
GUE/JERSEY 
ITALIË ■) 
JAPAN *) 
LIECHT *) 

4 10 
89 — 
77,— 

120,— 
19 — 

135 — 
23 50 
21 — 

200,— 
185,— 

0 07 
1 — 

81,— 

Ruil 

4 50 
104 — 
90 — 

140 — 
22 — 

159 — 
28 — 
24 50 

235 — 
218 — 

0 08 
1 08 

91 — 

b v 

LUXEMB 
MALTA *) 
MONACO 
NOORW •) 
OOSTENR -
SAN MA/AT 
SPANJE 

Aankoop 

3,45 
310,— 

19,50 
17,— 

) 1 1 -
0,05 
0,80 

UNO GENEVE 26,— 
UNO NY 
UNO WIEN 
USA 
ZWEDEN 
ZWITSERL 

70 — 
6,80 

112,— 
15,— 

) 9 6 , -

Ruil 

3 95 
3860 — 

23,— 
20,— 
13,— 

0 0056 
0 95 

30,— 
82,— 
7,50 

132,— 
17,— 

110,— 

Aankooplijst gratis Koopprijs in HFL per 100 munteenheden van het 
land voor xx-frankeenwaarde 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,-alteen ruilen Ruilprijzen in 
HFL frankeenivaarde 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 



100 .000 f i l '" 

ie DAG ENVELOPPEN NEDERLAND 

w*n ( t i l * ' * * 

Olvotplsth« 

1 S T « ä * 

UNIEK KADO 
Alle 1e dag enveloppen worden gele

verd in een mooie giftbox! 
Leuk om kado te geven of te krijgen 

eß 
* * i 

cobti 

zenden aan' Theo Peters, Rosmarijnsteeg 7,1012 RP Amsterdam 
Stuurt u mij de navolgende 
aantaedingen zoals omschreven 

... X 25 verschillende NVPH 
Ie dag enveloppen ä 22,50 

... X 50 verschillende NVPH 
I e dag enveloppen ä 49,50 

...X 100 verschillende NVPH 
I e dag enveloppen a 119,50 

Subtotaal 

Kosten +3,50 

TOTAAL 

Naam 
Adres 
Postcode 
plaats 

Q Ik ben reeds klant bij Theo Peters en 
betaal binnen 8 dagen na ontvangst 

Q Ik betaal vooruit d.m.v bijgevoegde 
cheques/kontanten 

□ Ik heb het bedrag op Uw Postbank

rekening 2351646 of ABN/AMRO 
rek. 408812443 overgemaakt. 

of bestel per ^ ^ 
telefoon ^ ^ 
020  6222530 

^ g g / telefax 020  6222454 



HET NIEUWE DAVO 
INSTEEKBOEK NEDERLAND 

. i _, i e'^^^s^t j^'w^'wmfwwwj^w 

Het nieuwe DAVO insteekboek Nederland 
IS bedrukt met het wapen van Nederland 
zoals bekend van de DAVO postzegelalbums. 
Daarom is dit insteekboek een prachtige 
aanvulling op uw DAVO-album Nederland. 
U kunt het uitstekend gebruiken voor het onderbrengen van dubbele Qi 
zegels, zegels waarvoor het supplement nog met is verschenen e.d. 

De adviesprijs van liet 'msteeVboek is j «Dv^yOCx 
(Tevens verkrijgbaar met het wapen van de landen België, Frankrijk, Groot Brittannie, Guernsey, 
Oostenrijk, Noorwegen Adviesprijs ƒ 39,50) 

BON VOOR GRATIS BROCHURE 
Naam: 

Adres: 

Postcode:. 

<'ND CN MUZJ£K 

P0ST2£(i£L OS 
AKTIfc 2 ^ 

Plaats:. 

Stuur mij per omgaande de DAVO brochure 

Uitgeverij DAVO, Postbus 411, 7400 AK Deventer 

Ph Ph 

Vraag uw handelaar naar 
de brochure of zendt de 
bon naar: 
Uitgeverij DAVO, 
Postbus 411, 
7400 AK Deventer 

Ph 


