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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 
internationaal het best georiënteerd 

Voor onze najaarsveiling ontvingen wij diverse prachtige 
collecties. 
Indien u voor deze veiling wilt inleveren bieden wij u twee 
mogelijkheden: 

Contante betaling 
of realisatie via onze grote 

Internationale veilingen 
voor vrijblijvende taxatie of advies kunt u aitijd contact 
met onze experts opnemen. 

Rokin 60 -1012 KV Amsterdam - TEL. 020-6230261 - FAX 6242380 



PHILAPOST 
Mailorder op maat voor de filatelist 

H T 
Het 

postzegel
warenhuis uit 

Berkel en Rodenrijs 
01891-15099 

TOP-DOOS-ALLER-TIJDEN 

De g r o o t s t e e n z w a a r s t e T O P - D O O S 
b o o r d e v o l s p a n n e n d m a t e r i a a l 

Twee van de Top-Wonder-Dozen uit onze folder: 
TOP-DOOS-NEDERLAND & KOLONIEN zeer 
beperkt aantal proef-dozen. Bijzonder geschikt 
voor aanvulling op een basis verzameling 
Nederland. 

TOP-DOOS-EUROPA zeer bijzondere doos met 
een grote verscheidenheid aan zowel 
gestempelde als postfrisse series. 
Een heleboel avontuur voor weinig geld. 

Geachte klanten, 

bedankt voor de vele bestellingen op onze kleurenfolder, die u vorige maand in het midden van uw maandblad heeft aangetroffen. De 
reacties waren werkelijk overweldigend. Hartverwarmend waren ook de telefoontjes achteraf. 
Veel verzamelaars kunnen zich blijkbaar nog steeds niet voorstellen hoe PhilapostZO goedkoop postzegels en stockboeken kan 
aanbieden en... twijfelen dan nog.. 
Maar, waarom twijfel, als Philapost een onvoorwaardelijke TERUGGAVE GARANTIE biedt en lid is van de NVPH. Bovendien betalen 
klanten van Philapost achteraf met de bijgesloten acceptgirokaart, na definitief behoud van de bestelling. 

ATTENTIE: U kunt om toezending vragen van ons PHILA NIEUWS BULLETIN 1995-1 
(zie ook de 4 middenpagina's in kleur van uw vorige maandblad, boordevol spectaculaire aanbiedingen met postzegels, 
stockboeken en telefoonkaarten). 

BELliH;l!8BI.-m!nof FAX [iii;t!iBI!Kmiot SCHRIJF POSTBUS 96 2650 AB 
BERKEL EN RODENRIJS 

BEZOEKADRES: RANONKELWEG 4 (voorheen Rodenrijseweg 28a ) Berkel en Rodenrijs (Z-H) Tussen Rotterdam en Pijnacker. 
PAS OP! Philapost is NIET verhuisd. De straatnaam is veranderd 

m\ ' i . B Leveringsvoorwaarden: 

Geen verzendkosten. Betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling met bijgesloten acceptgirokaart. Bij te late betalingen en bestel
ingen onder f 99,- wordt een bijdrage gevraagd van f 10,- in de administratiekosten. Levering zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen 
Oorbehouden. Philapost accepteert ook betal;ing met creditcards. Geef naam, kaartnummer en vervaldatum door bij uw bestelling. K.v.K. 
elft 35724. PHilapost en Phila Telecard zijn handelsnamen van PHILA BV. 
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Lev cond 
voor handel portvnj 
boven de FL 300  exd BTW, 
indien er geen postzegelhandel 
in de nabijheKi is toezending aan 
particulieren, portvnj boven de FL 100,

öoters/oot20^n.. 

Israel Postal Authority 
PHILATELIC SERVICE'N'?Qniin'ü,1 
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VRAAG ER IVAAR BIJ UVC^ HA I\rD E LAA R 
ofschriif naar P O Box 184, NL3300 AD Dordrecht 
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50th Anniversary of the 
United Nations 

Memorial Day 1995 hnd of Second World War 
& Liberation of the Camps 

Musicians 
Arnold Schoenberg & Danus Milhaud 



Veiling No. 556 
15-16-17 en 18 Mei 1995 

waarin opgenomen 

Ie gedeelte collectie Nederlandse Posthistone van 

de heer Rolf P. Salinger Duitsland 
geveild worden o a Unieke brieven van de V O C en de W I C alsmede brieven uit de Oostenrijkse 

Successieoorlog 1740-1748 Voorts brieven uit de Franse periode 1793-1814 en brieven 
met de bemerking 'Gezuiverd en 'Zuivering Marine' 

Uit een zeer gespecialiseerde verzameling brieven en zegels van Nederland komt onder de hamer 

Een van de mooist bekende brieven emissie 1867 Paar van de 15 cent no 91A tesamen met 50 cent goud no 121A Ex coli 
Emanuele en Van Dieten 

De catalogus wordt u toegezonden na ontvangst van ƒ 15,- op onze giro no 17369 

Voor de a s september veiling mochten wij reeds diverse interessante collecties in ontvangst nemen Ook u 
kunt dagelijks inzenden voor deze belangrijke najaarsveiling' 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

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

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

Een begrip in de Nederlandse filatelie 



Postzegßlveiling 
Wiggers de Wies ov 
G. J. Garritsen beëdigd taxateur. 

Onze 143e veiling 
wordt gehouden op 
21 en 22 april 1995 

met wederom een groot aanbod van 
betere zegels en series Nederland en O.R. 
buitenland met o.a. Zwitserland luchtpost 
voorlopers I t/m XII compleet op kaarten, 

interessante collecties en engrosposten, 
munten en prentbrieflcaarten. 

Inzenden voor onze volgende veilingen 
is doorlopend mogelijk, neemt u 

geheel vrijblijvend eens contact met ons op. 

Singel 282 -1016 AD Amsterdam 
Telefoon: 020-6249740 



72e jaargang, april 1995 
nummer 828 

Het maandblad Philatelie waann opgenomen 
De Philatelist is een uitgave van de onafhan

kelijke Stichting Nederlandscli Maandblad 
voor Philatelie te Den Haag In dit maandblad 
zijn  buiten verantv^oordelijkheid van de 
redactie  de officiële mededelingen van de 
Nederlandse Bond van FilatelistenVereni

gingen opgenomen 

Philatelie' verschijnt in de tweede helft 
van elke maand uitgezonderd/uli 

Hoofdredacteur. 
Aad Knikman AIJP, Lis 20 1273 CD Huizen 
Telefoon 0215254391 
Telefax 0215240926 

Advertentleverlcoop 
Bosch & Keuning Postbus 1 3740 AA Baarn 
ter attentie van Janine de Troye 
Telefoon 0215482341 
Telefax 0215482344 

Administrateur 
Mevr E Braakensiek Postbus 5905, 
3273 ZG Westmaas 
Telefoon 018641776 

Adreswijzigingen 
Adresv»i|zigingen moeten viorden opgegeven 
aan de secretaris van de vereniging of afde

ling waarvan de ontvanger lid is Alleen indi

viduele abonnees (zij die het blad recht

streeks aan de Stichting betalen) zenden een 
adreswijziging naar de administrateur 

Abonnementen 
Er zi|n twee wijzen van abonneren 
collectief mor aangesloten verenigingen het 
abonnement is in de contributie inbegrepen 
individueel het abonnementsgeld moet bi| 
vooruitbetaling worden overgemaakt 
a Nederland f 36  op giro 5005485 van de 
Stichting Nederlandsch Maandblad voor Phi

latelie te Dordrecht 
b België Bfr 750  op giro 0000350882 33 
van de penningmeester van het maandblad 
Philatelie te Brussel, 
c buitenland f 62 50 (incl port) op dezelfde 
rekening als vermeld onder a 
Voor een abonnement per 1 april of 1 juli 
moet een evenredig bedrag tot het eind van 
het laar worden gestort Abonnementen per 
1 oktober zijn alleen mogelijk gecombineerd 
met een abonnement op de volgende laar

gang 

Opzegging abonnement 
Een individueel abonnement kan per 31 
december worden beëindigd door een 
schriftelijke opzegging die uiterlijk op 30 
novemberb\\ de administrateur moet zijn 

Losse nummers 
Losse nummers van 1995 kunnen worden 
besteld door f 4 50 per nummer over te ma

ken op postgiro 5005485 te Dordrecht onder 
vermelding van de gewenste nummers 

Bestuur 
voorzitter ir G A H van Driel 
secretaris ars S W D Veenstra 
Roelofsstraat 31 2596 VK Den Haag 
penningmeester H P G van der Lienden 

Erevooizltter 
Mr A van der Flier AIJP 

Copyright 
© 1995 Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder 
toestemming van de hoofdredartie 

Oplage 
53 000 exemplaren 

ISSNniimmer 
0166 3437 
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Lid van de ASCAT 
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In mei wordt in AmsteidDm hef Mnhler 
Feest gehouden woorbij een belnngn|ke 
rol IS weggelegd voor het Koninkli|k Con

ceitgebouwoikest Meer over Mohler in 
dit nummer von Philatelie' 
foto Enk Hametink, imteiöam 

Philatelie 
Uit de wereld van de filatelie 

Verenigingsnieuws 

Verzamelgebied Nederiand 

Automaatstroken 
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CollectieSalinger wordt geveild 

De Overlandmoil 
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Puzzel: Mahier en zijn tijdgenoten 

258/259/260/261 
Tussen kerfstok en controle 
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Filatelistische evenementen 

268/269 
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Een eigen huis en frankeerstempels 
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Postwaardestukken 
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278 
Dag van de Jeugdfilatelie 

Mosophil maakt meimaand mooier 
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Overlandmail 
250252 
Bob Hogesteeger en Jeroen Tutert beschrijven 
de moeizame weg die de post van Engeland 
naar Britslndië vroeger moest afleggen. 'Van 
Schip der Woestijn tot zeeschip' olwel het alles
overheersende verlangen naar 'een kop koffij' 

Mahler 
256261 
Vorige maand gaf PTT 
Post een zegel ter gele
genheid van het Mahler 
Feest uit. In dit nummer 
stellen we u de vraag 
'Kennen Sie Mohler?' 

Mosaphil 1 9 9 5 
282/283 
We hebben er twee jaar op moeten 
wachten, maar nu Is er weer een natio
nale postzegeltentoonstelling in aantocht: 
Mosophil 1995 Moostrichf. Nederlands 
oudste stad is over enkele weken het fila
telistisch middelpunt van ons land! 
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U I T DE lAIERELD VAiy DE FILATELIE 
36.000 CHICESTERZEGELS ONDER HET 
BED: EEN SLECHTE BELEGGING 

III 

De brievenrubriek Your 
Letters in het Engelse 
handelarenblaaf/ie Phi
latelic Exporter bevatte 
onlanqs een aardige 
anekdote van Eric Syrett 
uit Sole (Cheshire). De 
handelaar kreeg in 
1971 een man in zijn 
winkel die meedeelde, 
'wat ongebruikte zegels' 
te koop te hebben. Het 
bleek te gaan om 300 
complete vellen (36.000 
zegels!) van de Chices-
ter-zegel uit 1967. Na 
van zijn verbazing te 
zijn bekomen vroeg Sy
rett zijn klant waarom hij 
in hemelsnaam zoveel 
exemplaren van die ene 
zegel had gekocht. De 
man - een slager - vertel
de dat hij door iemand 
was ingewijd in de ge
heimen van het beleggen 
in postzegels. Als voor
beeld was hem de Eng
land W;nners-opdruk 
van 1966 voorgehou
den, die destijds in één 
dog tijd van 4 d. naar 
vijrshilling sprong. De 

slager had gespaard en 
toen de Chicester-zegel 
verscheen besloot hij 
voor ruim 3.000 pond te 
investeren. 'Omdat hij 
een beetje krap bij kas 
zot mocht ik ze wel heb
ben voor 25 procent bo
ven nominaal.' zegt Sy
rett, die de man duidelijk 
maakte dat hij al blij 

*^m««OTV 
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Chicester, prima zeiler, slechte belegging 

mocht zijn als hij een 
kwart van de nominale 
waarde kreeg. 'De sla
ger vroeg me toen wat 
hij dón met al die zegels 
moest doen,' aldus Sy
rett. 'Ik heb hem toen 
maar geadviseerd om ze 
terug te leggen waar hij 
ze vandaan had: onder 
z'n bed. Ik neem aan dat 
ze daar nu nog liggen...' 

MODERN. MAAR 
NIET SMAAKVOL? 

Niet iedereen houdt van 
moderne kunst. Een le
zer van het Duitse post
zegelblad Michel Rund
schau, Franz Pohl, windt 
zich nogal op over de 
Oostenrijkse zegel die 
onlangs aan de Kunst
schilder Franz Ringel 
werd gewijd. 'Ik hoop er 
geen blijvende schade 
van te ondervinden,' 
schrijft hij wat bitter. En 
hij haalt de reactie van 
een andere filatelist, af
gedrukt in het Oosten
rijkse blad Die Briefmar
ke, aan: 'Ik hoop dat de 

Moderne kunst op Oostenrijkse zegel met 
door iedereen geapprecieerd 

ontwerper van de zegel 
met de afgebeelde dame 
getrouwd is - ik gun het 
riem in ieder geval van 
harte!' 

DEUTSCHE POST AG 
OPMOSAPHIL 

Op Mosaphil 1995 
Maastricht is ook de 
Duitse postadministratie, 
Deutsche Post AG, met 
een stand present. In 
deze stand wordt een 
bijzonder stempel ge
bruikt, waarvan het ont
werp hiernaast is afge
beeld. Er is een speciale 

A1osop/7/7-envelop ver
krijgbaar. Bovendien 
wordt in de Duitse stand, 
zolang de voorraad 
strekt, aan elke bezoeker 
een gratis blok verstrekt. 

Sammler^ Service 
Deutsche Post AG 

DE POST INTRODUCEERT POSTEXPRESS-
VIGNET IN BELGIË 

Met in het oog springen
de advertenties in de 
Belgische landelijke daq-
bladen van Idec^ember 
1994 kondigde het auto
nome overheidsbedrijf 
De Posf de invoering 
aan van een nieuw pro-
dukt: het postexpress-
vignet. Het zelfklevende 
vignet kan worden ge
bruikt voor het versturen 
van expresse-zendingen 
in het binnenlandse ver
keer met een maximum-
gewicht van 250 gram. 
Op expresse-zendingen 
naar het buitenland 
moet het gewone port 
verder met postzegels of 
frankeerstempels worden 
voldaan. 
Momenteel kost een vig
net 180 frank, maar 
aangezien er geen fran-
keerwaarde op de vig
netten wordt vermeld is 
dit bedrag voor wijzi
ging vatbaar. 
Het is duidelijk dat het 
vignet in de eerste plaats 
is bedoeld om de con
currentiepositie van De 

Posf tegenover de steeds 
talrijker wordende parti
culiere koerierdiensten te 
verbeteren. Dat zal geen 
gemakkelijke opgave 
zijn. In 1993 nam De 
Posf 926.000 binnen
landse en 1.097.000 
buitenlandse expresse-
zendingen voor haar re
kening, een verminde
ring met respectievelijk 
14.5 en 18 procent ten 
opzichte van het voor
gaande jaar. De neer
waartse trend is al veel 
vroeger begonnen. Bijna 
een eeuw geleden, na
melijk in 1 900, werden 
bijvoorbeeld alleen al in 
het binnenland door de 
posterijen 1.965.904 en 
door de telegraafdienst 
1.839.61 2 expresse-
zendingen behandeld. 
België is een van de wei
nige landen geweest die 
(tussen 1929 en 1932) 
aparte zegels voor ex-
presse-stuKken heeft uit
gegeven. Het gebruik 
was vrijblijvend. Deze 
omstandigheid heeft er 

Hel nieuwe Belgische Postexpress-vignet 

in belangrijke mate toe 
bijgedragen dat de ex-
presse-zegels op gehele 
stukken gezochte verza
melobjecten zijn gewor
den. Echte koninginne-
stukken zijn expresse-
brieven en -kaarten die 
tussen 1 november 1926 
en 15 april 1929 met 
een extra port van 30 
centiem in de aan de 
Brusselse trams vastge
maakte brievenbussen 
werden gedeponeerd en 
waarop een langstempel 
7rom met of zonder ka
der werd afgedrukt. 

(R. van Rompay) 

STUDIE LANGSTEMPELS EGYPTISCHE 
LETTERS: MEDEWERKING GEVRAAGD 

In verband met een stu
die naar zogenoemde 
langstempels in Egypti
sche letters worden ver
zamelaars gezocht die 
in het bezit zijn van 
poststukken (enveloppen, 
omslagen, briefkaarten 
e.d.) met plaatsnamen 

beginnende met de 
naam NIEUWE, met en 
zonder koppelteken (zie 
afbeelding). Als u zulke 
poststukken bezit wordt 
u verzocht con
tact op te nemen 
met het hoofd 
van de Bonds

keuringsdienst, de heer 
H.W. vanderVlist, 
Schoolkade 31 ,1566 
KV Assendelft. 
Sluit zo mogelijk een fo
tokopie van het bewuste 
poststuk in. Kopieer- en 
portokosten worden ui
teraard vergoed. 

DE BRIEVENBEURS: DIT JAAR LANGER EN 
MET MEER ACTIVITEITEN 

De Brievenbeurs (post
stukken en postwaarde-
stukken) duurt dit jaar 
een dag langer en het 
programma vermeldt 
meer activiteiten. De 
beurs wordt op 15, 16 
en 17 april in de Mam
moethallen in Gouda ge
houden. 
Er worden enkele tiental
len handelaren uit bin
nen- en buitenland ver
wacht. Op de beurs zijn 
exposities ingericht door 
onder meer het PTT Mu
seum en het Zuidhol
lands Verzetsmuseum uit 
Gouda. Gespecialiseer

de clubs op het gebied 
van Kant en filatelie en 
Motoren en filatelie, als
mede de Studiekring 
Wereldoorlog I en II ver
zorgen tijdens de tweede 
en derde beursdag een 
presentatie. 
Het hoofd van de Bonds
keuringsdienst, de heer 
H.V/. vanderVlist, 
houdt op Tweede Paas
dag enkele dialezingen 
over het herkennen van 
vervalsingen. De heer P. 
Schuurhuizen uit Delft 
houdt namens de Neder
landse Vereniging voor 
Thematische Filatelie op 

dezelfde dag een diale
zing die als thema heeft 
Meel, graan en brood. 
Het aanbod van de han
delaren op De Brieven
beurs is inmiddels in 
grote lijnen bekend. Er 
zal veel materiaal van 
Nederland en de voor
malige Koloniën worden 
aangeboden. Ook zal 
worden ingespeeld op 
de sterke, nog groeiende 
vraag naar mooi thema
tisch materiaal. 
Ook dit jaar is De Brie
venbeurs weer gratis 
toegankelijk. De beurs is 
op 15 april van elf uur 
's morgens tot vijf uur 
's middags geopend en 
op de beide Paasdagen 
van 10 tot 17 uur. 



BEROUWVOLLE HANDELAAR BIECHT OP: 
RECHTER LEGT £30.000 BOETE OP 

Vorig jaar juni liep een 
van de bekendste des
kundigen op het gebied 
van Engelse Macnin-ze-
gels, Alan Wilson, het 
politiebureau van Luton 
binnen. Niet veel later 
bekende hij tegenover 
de politieman die hem 
verhoorde dat hij gedu
rende acht jaar bijna 
honderd Machin-ver-
valsingen aan de man 
had gebracht In die tijd 
wist hij de gedupeerde 
verzamelaars een be
drag van in totaal hon

derdduizend pond uit de 
zak te kloppen Wilson 
bewerkte Machin-zegels 
en -boekjes zodanig dat 
het spectaculaire mis-
drukken leken. 
Al in 1991 werd Wilson 
door de handelarenor-
ganisatie en de politie 
ondervraagd over mo
gelijke frauduleuze han
delingen, maar bij ge
brek aan bewijs had dat 
toen geen gevolgen. 
Wel was de handelaar 
door het gebeurde zo 
aangedaan dat hij vanaf 

dat moment geen ver
valsingen meer vervaar
digde. Toen er twee be
langrijke verzamelingen 
van Machin-zegels on
der de hamer kwamen -
met daarin een aantal 
produkten die Wilson 
had vervaardigd - vrees
de de falsificateur dat hij 
ontmaskerd zou worden. 
Dat bracht hem tot een 
vrijwillige bekentenis. 
De rechter gaf Wilson 
een forse straf: op 20 ja
nuari jl. werd hij veroor
deeld tot een voorwaar
delijke gevangenisstraf 
van 18 maanden en een 
geldboete van 30.000 
pond. 

Atoinh UfjiuhH hfiHtfii n.ir n cnil, AuiiUHt 1945 

Japan surrenders 1945 

: U.S. surrenders 1994 
Links dit ontwerp voor een atoombom zegel kon geen genade vinden in de ogen van Japanse oorlogsslachtoffers president Clinton oefende 
met succes druk uit om de zegel uit het emissieprogromma te schrappen Rechts de parodie die Mark Wordo het drukken (met dank aan de 
heer Hard|asudarma uit Shreveport USA, die de zegel ter beschikking stelde) 

JAPAN BOOS, W I H E HUIS BEZORGD: 
ATOOMBOM-ZEGEL GESCHRAPT 

De United States Postal 
Service (USPS) is door 
de knieën gegaan: er 
komt qeen Amerikaanse 
zegel met daarop de af-
schrikwekkende 'padde
stoel' die een atoombom 
veroorzaakt. Een zegel 
met zo'n afbeelding was 
door de USPS voorbe
reid; hij maakte deel uit 
van een vellet'[e van tien 
zegels, gewijd aan het 
feit dat vijftig jaar gele
den de Tweede Wereld
oorlog eindigde (thema: 
1945: Victory at last). 
Het bewuste ontwerp, 
dat de tekst draagt Ato-
mic bombs hasten war's 
end, August 1945 
('atoombommen versnel
len het einde van de oor
log, augustus 1945'), 

zorgde voor felle kritiek 
van Japanse oorlogs
slachtoffers. Die kritiek 
was vervolgens de oor
zaak van bezorgde ge
zichten op het Witte 
Huis, waar men vreesde 
dat de goede betrekkin
gen tussen Japan en de 
Verenigde Staten door 
de A-bomb Stamp ge
schaad zouden kunnen 
worden. Volgens The 
Washinqton Post nam de 
chef-staf^van het Witte 
Huis, Leon E Panetta, op 
7 december telefonisch 
contact op met Marvin T 
Runyon, directeur-gene
raal van de posterijen. 
Runyon verklaarde later: 
'We veranderen het ont
werp van de zegel van
wege het belang van de 

BOEKEMA ZOEKT 
VERVALSINGEN 

Filatelistisch expert Roelf 
Boekema is van plan om 
alle zogenoemde Maier-
vervalsingen te registre
ren. Hij (aoet daarom 
een beroep op alle ver
zamelaars die Indische 
stempels van vóór 1864 
in hun collectie hebben 
om fotokopieën daarvan 
ter beschikking te willen 
stellen. Eventuele porto-

Tweemaal het stempel Toeban, boven het 
echte stempel, onder een vols exemplaar 

kosten worden vergoed. 
Zend uw kopieën aan 
Roelf Boekema, Postbus 
45, 2501 CA Den Haag. 

betrekkingen tussen Ja
pan en de Verenigde 
Staten (..) en omdat pre
sident Clinton ons ervan 
heeft doordrongen dot 
het goed is om dat te 
doen.' 
De 'paddestoel' is nu 
vervangen door een af-
I I h - 1 
beelding van president 
Truman die zich voorbe
reidt voor het afleggen 
van een verklaring 
waarin het einde van de 
oorlog wordt aangekon
digd. 
Niet iedereen is blij met 
de presidentiële inmen
ging in het beleid van de 
Amerikaanse posterijen. 
Een lezer van het Ameri
kaanse postzegelblad 
Linn's Stamp News (dat 
uitgebreid over de affai
re berichtte). Mark War-
da, 'nam het niet' en liet 
op eigen kosten het ge
wraakte ontwerp druk
ken. De tekst werd door 
Warda enigszins aange
past: Japan surrenders 
1945 - U.S. surrenders 
1994 ('Japan geeft zich 
over in 1945 - de Ver
enigde Staten gaan in 
1994 door de Knieën'). 
Warda: 'Het ging hier 
om een postzegeTserie 
die alle belangrijke ge
beurtenissen van de oor
log in beeld moest bren
gen, inclusief het bom
barderen van Pearl Har
bour. Gevoeligheden 
veranderen de geschie
denis niet.' 

GEBOUWENZEGEL VAN 5 PFENNIG IN 
GELE KLEUR ONTDEKT 

Het is in de kolommen 
van dit blad al herhaal
de malen betoogd: de 
Duitse gebouwenserie 
{Bauten) van 1948 is een 
ware goudmijn voor lief
hebbers van afwijkin
gen, variëteiten, vertan-
dingen en druktoevallig-
heden. 
Nog steeds kan deze 
emissie voor verrassin
gen zorgen. Dat bleek 
onlangs nog, toen er een 
exemplaar van de zegel 
van 5 pfennig opdook 
dat niet de gebruikelijke 
blauwe kleur had, maar 
een gele. Het blad Mi
chel Rundschau, dat de 
vondst meldt, licht de 
herkomst van deze qelbe 
Fünfer ioe. Het was be
kend dat de zegel aan
vankelijk in geel was ge
drukt, maar dat deze 
versie nooit de loketten 
bereikte. Slechts enkele 
archiefvellen werden 
voor vernietiging ge
spaard. Naar nu is ont
dekt zijn destijds ook en-

F 

WliAJ 
Gelbe funler een von de zeldzaamste post 
zegels von Duitsland 

kele gele exemplaren als 
monster ter beschikking 
gesteld aan de postdi-
rectie in de zogenoemde 
Bizone. 
Volgens keurmeester Ro
land Novak, die een cer
tificaat van echtheid 
voor de zegel afgaf, is 
het niet uitgesloten dat 
het 'gele vijfje' binnen
kort ter veiling wordt 
aangeboden. De redac
tie van de Michel-catalo-
gus neemt de zegel in de 
eerstvolgende editie op; 
het Micnel-nummer 
wordt 75P. 

MYSTERIEUZE SCOUT OP NIEUWE 
NEDERLANDSE JAMBOREEZEGEL 

Kent u deze scout^ Dan snel bellen met het secretariaat van de World Jomboreel 

Hoe heet de jonge scout 
die op de nieuwe jam
boreezegel van de Ne
derlandse PTT komt? Een 
internationale zoekactie 
heeft nog geen resultaat 
opgeleverd. Zelfs een 
uitzending in het Jeugd
journaal op 30 januari 
jl. bracht de oplossing 
niet. 
Op een bijeenkomst van 
scouts in Flevoland 
maakte fotograaf Paul 
Andriessen dé foto. 'Een 
jongen herkenbaar als 
scout, een dasje om, een 
hoed op en trots op zijn 
verschijning', zo om
schrijft Andriessen zijn 
'model'. 'Ik heb geen 
naam of adres ge

vraagd. Natuurlijk niet, 
ik heb toen zoveel gefo
tografeerd dat ik voor 
het opschrijven daarvan 
een secretaresse nodiq 
had gehad.' 
Martijn Lamme van 
Scouting Nederland ver
telt dat ook naar Frank
rijk een persbericht is 
gegaan. 'Ik denk echt 
dat we hem vinden.' 
Maar of dat vóór de uit
gifte van de postzegel 
op 6 juni lukt...? Wie 
weet wie de onbekende 
scout is en waar hij 
woont, kan contact op
nemen met het secretari
aat van de World Jam
boree, telefax [19 31 ] 
(0)33 951818. 



a 
0) 
O) 

■ 
O) 
c 
lm 

O 
(O 

B 
o 
O) 

(O 

I 

O) 
c 
d) 
•c 
o 
(O 
d) 

O) 
I 

c 
N 

grote sortering  kwaliteit  lage prijzen  ^ 

gratis prijslijsten van: 
(even bel len, faxen of een kaartje sturen) 

* Nederland en overzeese gebiedsdelen 
* België 
* WestDuitsland/Berlijn 
* D.D.R. 
* Denemarken/Faröer 
* Engeland 
* Frankrijk 
* Hongarije 
* Ierland 
* Indonesië 
* Kanaaleilanden 
* Noorwegen 
* Oostenrijk 
* Rep. Suriname 
* Vaticaan 
* Verenigd Europa 
' Zwitserland 
* Auto's/fietsen/motoren 
* Bekende personen 
* Bloemen 
* Dieren 
* Gezondheidszorg 

* Honden/katten 
* Kerstmis/Pasen 
• Klederdrachten/uniformen 
* Muziek 
* Paarden 
* Paddestoelen 
* Postzegel op postzegel 
* Religie/Rode Kruis 
* Ruimtevaart/telecommunicatie 
* Scfiepen 
* Schilderijen 
• Scouting 
•Sport 
' Treinen 
* Vissen/schelpen/zeedieren 
* Vlaggen/heraldiek 
* Vliegtuigen/ballonnen/zeppelins 
* Vlinders/vogels 
* Voetbal 
* Walt Disney 
• Wintersport 

Prijsl i jsten van de meeste landen, ook niet genoemde, 
zi jn mogel i jk : van Afghanistan tot ZuidAf r ika . 

Enorme sortering motief. 

de venrayse 
postzegelhandel 
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Julianasingel 1  5802 AS Venray s 
tel. 04780  86391 fax 04784  1717 . 
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VOORU 
VERKOOPT 
BEL ONS!! 

POSTZEGELVERZAMELINGEN 
PARTIJEN VAN NEDERLAND 
EN ALLE OVERIGE LANDEN 

DRINGEND Ä CONTANT 
TE KOOP GEVRAAGD: 

Wegens grote 
afzetmogelijkheden is 
geen partij te groot. 
Bezoek aan huis. 

Gratis betrouwbare 
taxatie. 

1215 CB HILVERSUM 
Tel.: 035219470 

as 

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

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engrosposten 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.: 034656 35 75  Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 UtrechtA'dam) 

%f5* 



lEUlAIS SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK 
POSTBUS 5 9 0 5 3 2 7 3 ZG WESTMAAS TELEFOON 0 1 8 6 4 - 1 7 7 6 

Het overnemen van gegevens uit 
deze rubriek is uitsluitend toegestaan 
na schrifteli|ke toeslemming van de 
redactie van 'Philatelie' 

Sluitingsdota voor het ver-
enigingsnieuws ('m enkel
voud) en mutaties (in twee
voud): juninummer: 28 april; 
juli/augustusnummer (olleeii 
mutaties): 10 juli; septem
bernummer: 4 augustus; ok
tobernummer: 31 augustus; 
novembernummer: 28 sep
tember en decembernummer: 
27 oktober. Nakomende mu
taties en mutatiestoat (in 
drievoud) tien dagen na ver
melde data. 

1.NEDERLANDSCHEVEREE-
NIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 
Secr.: J.H. Avis, Hoefblad 105, 
1689 SVZwaag,teL 02290-
30192. Public Relations: A.G. van 
Soest,Chomavenlaan9,7312HE 
Apeldoorn, tel./fax 055-556061. 
Penningm.: C.N. Oppelaar, Brug
straat 25,2471 AS Zwammer-
dam,teL01726-15184,girorel<. 
33805. Ledenadm.: C.W. van 't 
Land,JanLuykenln6,7412NP 
Deventer, t d . 05700-17275. Dir. 
Rondzending: J.C. de Jong, Ber
kenoord 16,8172 AVVaassen, 
tel. 05788-72293. 
Secretariaten van afdelingen: 
Alkmaar: C.Th. Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar. Bijeen
komsten: Ie vrijdagavond. Aula 
Petrus Conisius College, Fobritius-
straat l , Alkmaar. 
Almelo: J.H. de Vries, Waltostote 
11,7608 XL Almelo. Bijeenkom
sten: 2e maandag, verzorgingste
huis 'Friso' (grote zaal), Almelo. 
Alphen o / d Rijn: J.C. de Bruyn, 
Berkenpad 19,2461 DM Ter Aar. 
Bijeenkomsten 2e maandag. Na
bij, Lauraplein 2, Alphen a/d Rijn. 
Altena: M. Mertens, Brugstraat 
41,4283 GE Giessen. Bijeenkom
sten: 3e dinsdag, 'De Jager', Pa-
rallekeg 35, Giessen. 
Amsterdam: M.M. Kleij, H. 
Cleyndertvïeg 571,1025 DX Am
sterdam. 
Apeldoorn: H. Breimer, Valken-
bergloon 32,7313 BL Apeldoorn. 
Bijeenkomsten: 2e dinsclog, 'De 
Vlaswiek', Arnhemseweg 354, 
Apeldoorn. 
Arnhem: J.E. Huiskes, Winscho
tenstraat 41,6835 AS Arnhem. 
Bijeenkomsten: 2e woensdag per 
2 maanden, basisschool 'St. Ag
nes', Coehoornstr. 60, Arnhem. 
Bodegraven: J.H. Verhagen, Ek
ster 11,2411 MT Bodearaven. Bij
eenkomsten: 3e maandag. Pa
rochiehuis, Oude Bodegraafseweg 
vanaf 19.00 uur. 
Borne:H.J. Veltkamp, Goudenre-

genstroat 10,7621 WD Borne. 
Boskoop: J.H. Lensink, Mendel-
weg 32,2771 TP Boskoop. Bijeen
komsten: 1 e maandag, conversa
tiezaal in de Mendelhof, Mendel-
weg 35, Boskoop. 
Deventer: A. Dedden, Postbus 
22,7430 AA Diepenveen. Wijkge-
bouw Hervormde Gemeente, van 
Vlotenloon, Deventer. 3e dinsdag
avond. 
Eibergen/Neede: B.H. Klander-
mon, Beatrixstraat 15,7161 DJ 
Neede. 
Epe: mw. M.L Rempt-Roebel, 
Burg.Renkenlaan4, 8162HR 
Epe. Bijeenkomsten: iedere 
maand Rode Kruisgebouw, Lohui-
zerweg 18-1. 
Gooi & Eemland: H.M. van der 
Spoel, Höndellaan 6,1272 EE 
Huizen. Bijeenkomsten: Ie vrij
dag. De Bun, Huizen. 
Goor: A.J. Deisz, Spoorstr. 28-1, 
7471 BW Goor. Bijeenkomsten: 
lemaandag,Nea. Herv. Kerk, 
Goor. 
Haarlem: F. van Schaik, Haydn-
laan 45,1817 GA Alkmaar. 
K.N.Z./Hengelo ( 0 ) : B.H. 
Schel, Steinweastroat 33,7491 KJ 
Delden. Bijeenkomsten: Ie vrij
dag, Buursezool, T.C. Akzo Chemi
cals, Hengelo. 
Hillegom: F.E.M. Wittenberg, 
Fred. Hendrikin 50, 2181 TH Hil-
legom. Bijeenkomsten: 4e vrijdag. 
De Hoeksteen, K. Doormonplein 
4, Hillegom. 
Holten: mw. E.H.C. Schipper-Ris, 
Looikolkstraat4,7451 EP Holten. 
2e maandag. Dorpshuis, 20.00 
uur. 
Leerdam: H. Steygerwalt, Von St 
Aldegondestraat 3,4142 CA Leer
dam. 2e dinsdag, cultureel cen
trum 'Het Dak', Tiendweg 9, Leer
dam, aanvang 19.30 uur, jeugd 
19.00 uur. 
Lelystad: S. Bakker, Klaverweid 
41,1602LREnkhuizen. 
Lochem/Borculo: G.G. Wissen
burg, Deugenweerd 18,7271 XT 
Borculo. Bijeenkomsten: Ie don
derdag, afwisselend in Borculo, 
Lochem en Ruurlo. 
Monster: mw. D.P. Kloostermon-
Lucas, Van Tijn 8,2681JT Mon
ster. Bijeenkomsten 1 e maandag, 
OJOS, Monster. 
Nunspeet: P.J. van Boven, post
bus 363,8070 Al Nunspeet. 
Nijmegen: Mr. J.W.A.M. Janssen, 
Groesbeeksewegl91,6523NS 
Nijmegen. 
Rijssen: F. Dekkers, De Hofstee 
57,7462 WE Rijssen. Bijeenkom
sten 3e dinsdag. Parkgebouw, 
Oosterhofweg. 
Steenwijk: G.A. Talen, Pr. Bern-
hardstroat 74,8331 EK Steenwijk. 
Twente: E.J. Timmerman, Bode 
Erfweg 2,7582 RH Losser. 
Utrecht: G.M.E. Mélotte, Ten Vel-
destraat71,3454EJDeMeern. 
Bijeenkomsten: l x per maand 
wisselend (maandag/zaterdag), 

het Goede Raadhuis, Potgieterstr. 
37, Utrecht. 
Vloardingen: D. Riemers, Mar
conistraat 53A, 3112 EK Schie
dam. Bijeenkomsten: 2e dinsdag, 
de Lijndraoier, Boonstroat 4, 
Vloardingen. 
Voorschoten: C. Verlooij, J.W. 
Frisoloan 15,2252 HC Voorscho
ten. Bijeenkomsten: 4e maandag, 
'de Werf', Schoolste. 4. 
West Friesland: J.L.M.Le 
Blansch, Kaarder 25,1625 TJ 
Hoorn. Bijeenkomsten: 2e maan
dag. De Huesmolen 60, Hoorn. 

2 . POSTZEGELVERENIGING 
'BREDA' 
Secr.: P.M. van Spellen, Madame 
Curieplein 78,4834 SX Breda, tel. 
076-650278. Ledenbijeenkomst 
op dinsdag 25 april in het Ge
meenschapshuis 'De Vlieren', Dr. 
Struyckenstraat 165, Breda, aan
vang 19.45 uur, zaal open 19.15 
uur, lezing en veiling. Jeugdbij
eenkomst Haagse Beemden op 23 
april in de Nutsbasisschool 'De 
Bürgst', Groene Hil 20, Breda van 
10.00-12.30 uur met ABC-cursus. 
Postzegelsoos op woensdag 10 
mei in net Gemeenschapshuis 
'Doornbos', Abdijstraat 26, Breda 
van 14.00-16.30 uur. 

3. VERENIGING VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS 
'HOLLANDIA' AMSTERDAM 
Secr.: T. Bezuyen, Voorburgstraat 
204,1059 VD Amsterdam, teL 
020-6142947 (no 19.00 uur). 
Bijeenkomsten op 28 april en 26 
mei, 20.15 uur in het wijkgebouw 
'Moria', Speerstraat 7, Amster
dam. 

4. UTRECHTSCHE PHILATE
LISTEN VEREENIGING 
Secr.: J.N. de Wolf, Secr. Versteeg-
loan 40,3451 XK Vleuten, teL 
03407-73226 (no 19.00 uur). Le
denadm.: J. van der Meulen, Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, teL 
030-613733. Bijeenkomst op 25 
april in de Prinsenhof, Eykmon-
loan 431, Tuindorp-oost, Utrecht, 
aanvang 20.00 uur, zaal open 
19.00 uur, ruilavond, veiling en 
verloting. 

5. HAAGSCHE PHILATELIS
TEN VEREENIGING 
Secr.: Dr. J. Groenendaol, Laan 
vanClingendaell03,2597CC 
Den Haag. Ledenadm.: LH.J. Oos-
terloo. Gebr. de Wittplontsoen 21, 
2253 WZ Voorschoten, tel. 071-
323866. Ledenbijeenkomsten 
elke derde dinsdag van de maand 
(aug. t /m mei), 20.00 uur in de 
benedenzaal van de Icbthuskerk, 
Duinkerksestraot 11, Den Hoog. 

6. FEDERATIE I.V. 
PHILATELICA 
Secr. postadres: Morelgaard 19, 
3206 AP Spijkenisse. Ledenadmi

nistratie: Dorpsstraat 122,9658 
PE Eexterveen, tel. 05986-8682 
(maandag 19.00-22.00 uur en 
donderdag van 13.00-16.00 
uur).Ronazendverkeer: tel. 070-
3652211. 

7. ROnERDAMSCHE 
PHILATEUSTENVEREENIGING 
Secr.: P.J. van de Kosteele, Veld
hof 3,2651 BW Berkel en Roden
rijs. Ledenadm.: mw. N. Boeck-
holtz-Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, teL 010-
4562597. Ledenbijeenkomst op 
24 april, vanaf 19.00 uur. De Ro-
meijnshof, Stresemonnploats 8, 
Rotterdam-Ommoord. Agenda zie 
mededelingenblad. Clubbijeen-
komsten zaterdag van 13.30 tot 
15.30 uur (m.u.v. juli) in het wijk
centrum Middelland, IeMiddel-
londstr. 103, Rotterdam en don
derdag van 19.00-22.00 uur 
(m.u.v. juli en aug.) in sporthal 
Asterio, Rotterdam-Zuid, (metro 
Slinge). 

8. PHILATELISTENVERENI-
GING 'AMERSFOORT' 
Secr.: C.H. v.d. Berg, De Boskamp 
5,3828 VR Hoogland, tel. 033-
802780. Ledenadm.: A.W.M. 
Prins, postbus 116,3860 AC Nij-
kerk, teL 03494-51324. Rond
zending extern: A.A. van Nun
speet, Mozartweg 67c, 3816 LM 
Amersfoort, tel. 033-725222. 
Jeugd: E. van Renseloor, Gast
huislaan 5,3817 ED Amersfoort, 
tel. 033-618407. Bijeenkomsten 
op 25 april, 23 mei en 20 juni in 
'De Brug', Schuilenburgerweg 2, 
Amersfoort, aanvang 20.00 uur, 
zool open 19.00 uur. 

9 . AMSTERDAMSCHE VER
EENIGING 'DE PHILATELIST' 
Bijeenkomst op 17 april, aanvang 
20.00 uur, middagbijeenkomst op 
27 april, aanvang 14.00 uur, zool 
open 13.00 uur, Woestduincen-
trum, Woestduinstr. 16-24, Am
sterdam. Bijeenkomst op 25 april 
in Nivongebouw 'Het Kompas', 
ZondbonK 86 A, Lelystad. Infor
matie: Churchill-loan 163", 1078 
DW Amsterdam, telefoon 020-
6795077. 

10. POSTZEGELVERENIGING 
S.P.A. AMSTERDAM 
Secr./penningm.: J.C. van der Bijl, 
Houtrijkstraot 9,1165 LL Half
weg, tel. 02907-4024. Bijeen
komst op 2 mei in de 'Ontmoe
tingsruimte', Dr. Schoepmanstr. 
16, Halfweg, aanvang 20.00 uur. 

12.PVWA-FILATELIE 
Secr.: F.R. Brugman, Dissel 39, 
1141 ZM Monnickendom, tel. 
02995-4163. Bijeenkomsten 
maandelijks (sept t /m juni) in 
vergaderruimte van het kantoor 
SWD, Czaor Peterstr., Amsterdam, 
aanvang 20.00 uur. 

14.BUITENVELDERTSE 
POSTZEGELCLUB 'VERZA-
MEL-ZE', SOC.VERZ.BANK 
Secr.: Henk Postma, tel. 020-
5400621 of 6623744. Bijeen
komsten Ie donderdag van de 
maand (sept. t /m mei), van Ley-
enberghloon 221, Amsterdam. 

15. FILATELISTENVERENI
GING AMSTERDAM-NOORD 
Secr.: J.C. van Veelen, Adelaars
weg 64a, 1021 BT Amsterdam, 
teL 020-6361303. Bijeenkomsten 
op 28 april (jaarvergadering), 19 
mei en 9 juni in de Regenboog-
kerk, Kometensingel 58, Amster
dam, teL 020-6315306. 

16. FILATELISTENVERENI
GING 'DE GLOBE' 
Secr.: D.C Thieme, Gersteveld 51, 
3902 EM Veenendoal, teL 08385-
14141. Ledenadm.: F. Wessels, 
Steenheuvelsestr. 37,6578 AB 
Leuth, tel. 08893-2354. Moande-
lijkse bijeenkomsten van de afde
lingen: Apeldoorn, Arnhem, Bar-
neveld, Beuningen/Ewijk, Brum-
men/Eerbeek, Dieren, Dinxperio, 
Doesburg, Doetinchem, Druten, 
Duiven/Westervoort, Ede, Eist, 
Hengelo (G), Lichtenvoorde, Lo-
bith, Noordoost-Veluwe, Nijme
gen, Dosterbeek, Renkum/Heel-
sum, Rheden/De Steeg, Rhenen, 
Vorsseveld, Veenendoal, Velp/Ro-
zendool, Wageningen, Winters
wijk/Aalten, Wijchen, Zetten, Ze-
venoar en Zutphen. 

17. VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
'ASSEN' 
Secr.: H. Gerrits, Speenkruidstraat 
9,9404 HA Assen, teL 05920-
13698. Penningm.: A.B. Hadde-
ringh, B. Fobritiusstroat 53,9462 
SM Gosselte, 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 in de 'Open Hof', 
Sleutelbloemstraat, Assen, zool 
open om 19.30 uur. 

18.PHILATELISTEN-
VERENIGING 'BAARN' 
Secr.: G.W. Leive, Prof. F. An-
dreaeloan 93,3741 EK Boorn, tel. 
02154-15645. Bijeenkomst op 
dinsdag 18 april in Gebouw'De 
Herberg van Paulus', Stationsweg 
16, Boorn, aanvang 20.00 uur, 
zool open 19.00 uur. 

19. POSTZEGELVERENIGING 
'ONDERLING CONTACT' 
BERGEN OP ZOOM 
Secr.: mw. H.J. Wajon-v.d. Weij, 
Denneloon 30,4631 BH Hooger-
heide. Ledenadm.: mw. J.E.M. 
Beijer-Vermeulen, Schoolstraat 
17,4611 MD Bergen op Zoom. 
Bijeenkomst iedere tweede dins
dag van de maand in de zool van 

ill 



Party House " t Fort', Antwerp 
sestrootweg 21, Bergen op Zoom, 
lunioren 18 30 uur, volwassenen 
19 30 uur 

20. KENNEMER POSTZEGEL-
CLUB BEVERWIJK 
Secr Th Erkamps, Beneluxloon 
334,1966 WX Heemskerk, tel 
02510 37108 Biieenkomsten op 
24apnl,8en22mei,12en26 
|uni in de Nieuwe Slof, Kerkstraat 
146, Beverwijk, leugd 18 45 
19 30 uur, volwassenen 19 uur 

22. NEDERLANDSE 
FILATELISTENVERENIGING 
'DE VERZAMELAAR' 
BUSSUM EN OMSTREKEN 
Secr O Louw, Brinklaan 152, 
1404GXBussum,tel 02159 
33132 Rondzending B vd Meu 
len, Jan Toebackloan 3, Naarden, 
tel 02159 40709 Bi|eenkomsten 
iedere tweede maandag van de 
maand (sept t /m |uni) in het Jo 
sephgebouw. Singel 24, Bussum, 
aanvong20u,zaalopen19u 

23. VERENIGING VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS 
'DELFT' 
Secr A P Schouten, De Meibloem 
45,2291 GS Wateringen, tel 
01742 95279 Ledenadm mw 
A Matia Vos, Hof van Delftloan 
119,2613 81 Delft, tel 015 
126904 Bijeenkomsten iedere 
eerste donclerdag van de maand 
in het kerkgebouw 'Immanuel', 
Schoenmakerstraat 1, Delft, oon 
vang 20 00 uur, zool open 19 00 
uur, (sept t /m |uni) 

24. PHILATELISTENVERENI-
GING 'DE FIVEL', DELFZIJL 
Secr TG Medema,Sont27, 
9933TADelfzi|l,tel 05960 
12773 Rondzending H Berg 
man. Kustweg 346,9933 BR Delf 
zi|l,tel 0596015311 Bi|een 
komsten elke tweede maandag 
van de maand in de 'Bolder', Mo 
lenbergplein. Delfzijl, oonvong 
19 30 uur 

25. VERENIGING VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS 
'DORDRECHT' 
Secr S D Akkerman, Nolensweg 
104,3317 LG Dordrecht, tel 078 
170884 Rondzendverkeer J 
Meiiers, 0ran|elaon81,3311DJ 
Dordrecht, tel 078137762 Bi| 
eenkomsten iedere tweede woens 
dog van de maond in gebouw 
C J M V, Burg de Roadtsingel, 
Dordrecht, aanvang 20 30 uur, 
zaal open 19 30 uur 

26. DORDTSE PHILATELIS-
TENVERENIGING 
'DE POSTJAGER' 
Secr JJ Ouwerkerk, Rozenhof 
19,331 U T Dordrecht Rondzen 
ding postbus 309,3300 AH Dor 
drecht Bijeenkomsten op 28 april, 
19meien9|uniindeStephanus 
kerk, aanvang 20 30 uur, zaal 
open 19 30 uur 

27. PHILATELISTEN CLUB 
'EINDHOVEN' (P.C.E.) 
Secr en ledenadm C Loch, Jon 
vanEyckgracht191,5645TH 
Eindhoven, tel 040119654 
Rondzendverkeer L Ulrich, Spil 
monstroot 15,5645 JE Eindho 
ven, tel 040122358 Bijeenkom 
sten iedere derde maandag van 
de maand in het Henr Roelants 
centrum. Keldermansstraat 43a, 
Eindhoven, aanvang 2015 uur, 
zaal open vanaf 1915 uur en ie 
dere tweede dinsdog ruilmiddog 

28. PHILIPS' PHILATELISTEN 
VERENIGING EINDHOVEN 
Secr C M G A v d Bosch,Ulier 
bergloon 22,5628 EH Eindhoven, 
tel 040 425750 Ledenadm 
M H Schenkelaars, de Koppele 
78,5632 LB Eindhoven, tel 040 
416358 Rondzenddienst 
AWAFindhammer,tel 040 
435013 Bijeenkomst op 8 mei, 
20 00 uur in het Henriette Roe 
lantscentrum. Keldermansstraat 
43a, Eindhoven 

29. ENSCHEDESE 
PHILATELISTENVERENIGING 
Secr WFH Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, tel 053 
281221 Rondzenddienst HT 
Pool,SN Menkostraat32,7523 
DX Enschede, tel 053 352534 
Ledenbijeenkomsten 4e maandag 
van de maand, aanvang 20 uur 
EPV Sociëteit 3e moondog van de 
maand, aanvang 19 30 uur 
Jeugd 3e vrijdag van de maand, 
aanvang 18 uur, alle bijeenkom 
sten m de Renatokerk, Brinkstr 

30. VERENIGING VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS 
'DE PHILATELIST' GELEEN 
Secr J H Stevens, Dahliostraat 5, 
6163 CH Geleen, tel 046 
746618 Ledenadm penningm 
VI/ J M van Soest, Berloherhof 15, 
6132SNSittard,tel 046 
518576 Bijeenkomsten op 7 mei 
en 11 juni in " t Plenkhoes', Boch 
straat 2, Geleen, aanvang 10 00 
uur, zaal open 9 30 uur 

3 1 . POSTZEGELVERENIGING 
'GORINCHEM & 
OMSTREKEN' 
Secr J A van den Anker, Voer 
monstroot 328,4204 RP Gorin 
chem,tel 01830 33163 Bijeen 
komsten elke eerste maandag van 
de maand in de grote beneden 
zoal van de Exoduskerk, Mollen 
burgseweg, Gorinchem, aonvong 
20 00 uur, zoal open 19 30 uur 

32 . VERENIGING VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS 
'GOUDA' 
Secr A P D M van Zanten, Wik 
keveld 26,2742 GN Woddinx 
veen, tel 0182817854 Leden 
bijeenk op 24 april in het Anker, 
Emmostr 49, Gouda Jeugdofd 
A Berkers, tel 0182811954 

33. POSTZEGELCLUB 'DE 
KRING' 's-GRAVENHAGE 
Secr LH Arkesteijn,Meppelweg 

548,2544 BN Den Haag, tel 
070 3675180 Bijeenkomsten 
elke Ie en 3e maandag van de 
maand in de Exoduskerk, Beres 
teinlaon 263, Den Haag, zoal 
open 19 30 uur, aanvang 20 uur 

35. PHILATELISTEN VERENI
GING 'GRONINGEN' 
Secr J P A Tolsma, Lindelaan 63, 
9301 NB Roden, tel 05908 
18234 Ledenadministratie JA 
van Dijk, Asserstraot 34,9451 AD 
Rolde, tel 05924 3041 Leden 
vergadering elke vierde maandag 
van de maand (m u v juni, luli en 
augustus) in het C J M V gebouw, 
Spilsluizen 9, Groningen Centrum 
vereniging Emmostroot 5,9722 
EW Groningen, tel 050 259610 
Open woensdag van 13 16 uur 
en zaterdog van 10 16 uur 

36. HAARLEMSE FILATELIS-
TISCHE VERENIGING 
'OP HOOP VAN ZEGELS' 
Secr vacant Ledenadm LA 
Koelemij, postbus 6236, 2001 HE 
Haarlem, tel 023 244520 
Jeugdofd L A M Turkenburg, tel 
023 354050 Contributie 94 95 
f 40, Ledenbijeenkomsten op 18 
april, 16 mei en 13 juni in zool 
'De Linge', Lingestroat 1, Hoor 
lem Noord, zaal open 19 uur, be 
gin veiling co 21 uur Jeugdbij 
eenkomsten op 22 april en 20 mei 
in wijkgebouw NH Gemeente, 
Ged Oude Gracht 104, Haarlem 

37. POSTZEGELVERENIGING 
'HEERLEN EN OMSTREKEN' 
Secr mw C H Wolsing Grens, 
p/o postbus 237, 6400 ÄE Heer 
len, tel 045 717790 Ledenadm 
J H C Vluggen, Morshollstr 20, 
6441JX Brunssum, tel 045 
270521 Bijeenkomsten op 2 mei 
en 18 juni (jaarvergadering) in 
het Casino Treebeek, Treebeek 
plein 133, Brunssum, aanvang 
20 15 uur, zoal open 19 00 uur 

38. FILATELISTENVERENI
GING 'DEN HELDER' 
Secr L Ch Werst, Linieweg 13, 
1783 BA Den Helder, tel 02230 
12544 Ledenadm A Lastdrager, 
WBarendszstroot 159,1782 WZ 
Den Helder, tel 0223013433 
Rondzending J J B Lesterhuis, 
tel 0223016216 Bijeenkomsten 
(sept t /m juni) elke Ie vrijdag 
(senioren) van 14 16 30 uur en 
elke 3e dinsdag van de moond 
van 19 30 21 30 uur in't Mid 
denschip, Bernhardplein 76, Den 
Helder, jeugd vanaf 18 30 uur 

39. VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
'HELMOND' 
Secr J Neggers, Van't Hoffstraot 
4,5707 ES Helmond, tel 04920 
53721 Ledenbijeenk op 16 mei 
en 20 juni in 'De Komenij', Jeroen 
Boschstr 19, Helmond, aanvang 
20 15 uur, zaal open 19 30 uur 

40. 's-HERTOGENBOSSCHE 
FILATELISTEN VERENIGING 
Secr PG Rens, St Borboroplem 

11,5341 LKOss, tel 04120 
50073 Bijeenkomsten iedere 
vierde donderdag van de maand 
in zaal 2 van wijkcentrum 'De 
Helftheuvel', Helftheuvelpossoge 
115, 's Hertogenbosch, aanvang 
20 00 uur, zool open 19 30 uur 

4 1 . FILATELISTENVERENI
GING 'HILVERSUM EN 
OMSTREKEN' 
Secr JB Büchner, Jovolaan 23, 
1217 HD Hilversum, tel 035 
218828 Bijeenkomsten iedere 
derde donderdag van de maand 
(sept t/m mei) in 'De Ontmoe 
tingskerk', Minckelersstroat 161, 
Hilversum, aanvang 19 30 uur 

42.LEIDSCHEVEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS 
Secr W Hogendoorn, Muzenloan 
53,2353 KB Leiderdorp, tel 071 
896066 Ledenadm J D H Kra 
nenburg, Zandzegge 7,2318 ZK 
Leiden, tel 071 223030 Verga 
deringen op 25 april, 23 mei en 
27 |uni in het restaurant van het 
zwembad 'De Zijl', Paramaribo 
straat 66, Leiden, aanvang 20 00 
uur, zaal open 19 00 uur, jeugd 
vanaf 18 00 uur 

43 . PHILATELISTENVERENI
GING 'ZUID-LIMBURG' 
MAASTRICHT 
Secr mw M C B Knols Veraart, 
Bemelerweg 70,6226 HB Maas 
triebt, tel 043 637345 Bijeen 
komsten op 24 april en 8 mei in 
Trefcentrum 'Oostermaos', Edison 
straat 4, Maastricht, aanvang 
19 15 uur Jeugdbijeenkomst op 
7 mei, Verwerhoek 46, aonvang 
10 30 uur 

44. POSTZEGELCLUB 
'GROOT-VELDHOVEN' 
Secr/ledenadm H Henst, Am 
bachtslaan21,5506ADVeldho 
ven, tel 040 537722 Clubavond 
iedere tweede maandag van de 
maand in gemeenschapshuis 'D'n 
Bond', Rapportstraat 29, Veldho 
ven 

45 . VERENIGING VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS 
'NOORDWtJK' 
Secr B Wijling, Spoorlaon 29, 
2215 KN Voorhout Bijeenkom 
sten op elke derde moandog van 
de maand in dorpshuis 'De Kuip', 
Zeestraat 1, Noordwijk Binnen, 
oonvong 2() 15 uur, jeugd 18 30 
uur 

46. ROHERDAMSE ONT
SPANNINGSVERENIGING 
SHELL-FILATELIE 
Secr J Oosterboer, Mizorstr 
178,3204 VHSpijkenisse Verga 
dering na convocatie Bijeenkom 
sten elke 1 e zaterdag van de 
maand op het Sportpark 'De Vijf 
Sluizen', Vlaordingen en elke 2e 
zaterdag von de maand in het re 
creatiegebouw 'De Oude Wal' te 
Hoogvliet 

47. POSTZEGELVERENIGING 
'ROOSENDAAL' 
Secr J A Wijnen, Post van 
Akenstr 9,4703 BA Roosendaal 
Bijeenkomsten op 2 mei, 6 juni en 
4 jüli m cofe "t Trefpunt', Kade 4, 
Roosendaal, aanvang 20 00 uur 

48. PHILATELISTENCLUB 
'ROTTERDAM' 
Secr J Vellekoop, Pres Steyn 
straat 21,2312 ZP Leiden Bijeen 
komsten 2e dinsdag van de 
maand. Beursgebouw, ingang 
Beursplein 

49. POSTZEGELVERENIGING 
SANTPOORT P.V.S. 
Secr C G Hartendorp, Frans Net 
scberloon 7,2071 AZ Santpoort 
Noord, tel 023 374740 Bijeen 
komsten iedere tweede en vierde 
maandag von de maand in dorps 
huis 'Het Terras', Terrasweg 89, 
Santpoort Noord, aanvang 20 00 
uur, zool open 19 30 uur 

5 1 . POSTZEGELVERENIGING 
'ZEEUWSCH-VLAANDEREN' 
Secr Gvd Bosch,Sweelinckhof 
54,4536HCTerneuzen, tel 
01150 94001 Rondzendleider P 
Verberkmoes, tel 01150 95694 
Ruilavond elke 2e maandag van 
de maand in de bovenzaal van 
bet Zuidlandtheater, Zuidland 
straat 111, Terneuzen, oonvong 
19 30 uur 

52. VERENIGING VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS 
'TILBURG' 
Secr W F M Tukker, postbus 
10020,5000 JA Tilburg, tel 013 
356360 Rondzenddienst J Ko 
len, tel 013 681589 Bijeenkom 
sten iedere eerste woensdag van 
de moond in cofe rest " t Wit 
Paardje', Lijnsheike 8, Tilburg 
Noord, oanvang 20 30 uur, zool 
open 19 30 uur Elke vierde dins 
dag van de moond cursus filatelie 
m "t Jeugdhonk', Le Bourgetstr 
27, Tilburg, aanvong 20 00 uur 

54. POSTZEGELCLUB 
WASSENAAR 
Secr L L Kommingo, Spinoza 
loon 1 Dl, 2273 XA Voorburg, 
tel 070 3871987 Bijeenkomsten 
iedere tweede donderdag van de 
maond (sept t /m juni) in 'De Wo 
renar', Kerkstroot 75, Wassenaar, 
aanvang 20 00 uur 

55. POSTZEGELVERENIGING 
IJMUIDEN 
Secr G C Bakker Bakker, Nobel 
straat 7,1972 RS IJmuiden, tel 
02550 22310 Dir rondzending 
J E Swets Brommers, Kon Emmo 
straat 1,1975 BL IJmuiden, tel 
0255016574 Bijeenkomsten op 
de eerste en derde maandag van 
de moond in de Adelbertuskerk, 
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, Herptse 



weg 27,5256 NN Heusden, tel. 
04162-1606. Bijeenkomsten elke 
2e zaterdag van de maand (sept, 
t/m juni) in de 'Schakel', Oud-
heusden, gemeente Heusden. 

58. VERENIGING VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS 
SASSENHEIM 
Secr./penningm.: B.G. Doorne-
kamp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sassenheim, tel. 02522-16740. 
Verenipingsavond elke derde 
maandag van de maand in het 
restaurant van de sporthal 'Wos-
beek', van Alkemaaelaan 12, Sas
senheim, jeugd 19.00 uur, vol
wassenen 20.00 uur. 

59. VERENIGING VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS 'DE 
LANGSTRAAT' 
Secr.: J.A.M, van Best, Mgr. Völ-
kerstroat 40,5171JN Kaatsheu
vel, tel. 04167-74760. Bijeen
komsten iedere tweede donder
dag van de maand in de Hei-
bloem, St.Antoniusstr., Waalwijk. 

60. POSTZEGELVERENIGING 
'DE PHILATELIST'VLIJMEN 
Secr.: A.W. van Falier, Badweg 28, 
5253AVNieuwkuijk,tel.04108-
13019. Bijeenkomsten iedere eer
ste donderdag van de maand in 
cofe-rest. De Harmonie, Haar-
steeg. 

64. POSTZEGELVERENIGING 
'DRACHTEN' 
Secr.: J. Brouwer, Postbus 497, 
9200 AL Drachten, tel. 05120-
14695. Ledenadm.: mw. H. Kap
pers, Schuilenburg 57,8926 KP 
Leeuwarden. Bijeenkomsten iede
re eerste dinsdag van de maand 
in M.B.0. '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. Rondzen-
ding: mw. Y. Kool, Van Kuykstraat 
20,7741 W Coevorden, teL 
05240-14325. Bijeenkomsten 
elke 2e maandag van de maand 
in de 'Poort, Bentheimerstroat 30, 
Coevorden, aanvang 20.00 uur. 

66. POSTZEGELVERENIGING 
'HET POSTMERK' 
DE BILT-BILTHOVEN 
Secr.: mw. M.A. v.d. Mork, Kor-
hoenln 8,3721 EC Bilthoven, tel. 
030-290466. Ledenadm.: mw. 
G.A.A. Hop-der Weduwe, Plone-
tenboon 98,3721LC Bilthoven, 
tel. 030-287090. Bijeenkomsten 
2e donderdag van de moond, H.F. 
de Witte centrum, H. Dunantplein 
4, De Bilt, aanvang 20.00 uur. 

67. VERENIGING VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS 
'ZWIJNDRECHT EN OMSTRE
KEN' 
Secr.: T.G. Boon, Reeweg-Oost 
100,3312 a Dordrecht, teL 078-
147931. Rondzending:J. Mol, 

Perkstraat38,3333VGZwijn-
drecht, tel. 078-195045. Bijeen
komsten op 18 april, 16 mei en 
13 juni in de 'Openhofkerk', Wal
raven van Hallstr. 1, Zwijndrecht, 
aanvang 20.00 uur, zaal open 
19.30 uur. 

68. POSTZEGELVERENIGING 
'WAUBACH',UBACHOVER 
WORMS 
Secr.: E.P. Valent, Europaweg Zuid 
195,6374 KK Landgraaf, tel. 
045-314376. Bijeenkomsten iede
re 1 e en 3e zaterdag van de 
maand van 15.00 tot 18.00 uur in 
het ver.lokaol "t Strootje', Eygels-
hovenerweg 4. 

69. FILATELISTENVERENI
GING VEENDAM EN OM
STREKEN 
Ledenadm.: J. Logeman, 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, aanvang 
20.00 uur, zool open 19.00 uur. 

70. POSTZEGELVERENIGING 
RAALTE 
Secr.: E. Bakker, Postbus 239, 
BlOOAERaolte.Biieenkomsten 
elke tweede maandag van de 
maand in gebouw 'Helpende Han
den', Westdorpin, Roalte, aan
vang 19.00 uur. Jeugd derde za
terdag, Pouluskerk, Westdorpin, 
aanvang 11 uur. 

7 1 . POSTZEGELVERENIGING 
'DRIELANDENPUNT'VAALS 
Secr.: H.J. Brouns, Korolingen-
stroat 9,6369 BV Simpelveld. Bij
eenkomst op 11 mei in de boven
zaal van care "t Vereinshoes', Ko
perstraat 21, Vaols, zool open 
19.30 uur. 

72. POSTZEGELVERENIGING 
'VREDESTEIN' 
Secr.: P.R. Steyn, Oude Haagweg 
138,2552 GS Den Haag. Bijeen
komsten op de eerste donderdag 
van de maand in de kantine van 
het AZIVO-gebouw, Hoogweg 128, 
Den Haag, aanvang 20.00 uur. 

73. POSTZEGELVERENIGING 
"s-GRAVENHAGE EN OM
STREKEN' 
Secr.: J. Alsemgeest, Zwedenburg 
254,2591BM Den Haag, tel. 
070-3473547. Rondzendverkeer: 
A.E. Louwersheimer, Grovestins-
straatl13,2532SVDenHaag, 
tel. 070-3947849. Bijeenkomsten 
elke derde donderdag van de 
maand in de grote zoal van de 
Bethlehemkerk, zool open 19.30 
uur. 

75. POSTZEGELVERENIGING 
'FRIMÄRKET'VEENENDAAL 
EN OMSTREKEN 
Secr.:H. Altena, Oudeveen116, 
3905 VWVeenendoal, teL 08385-
26991. Rondzending:M.Heijink, 
Coniferenlaan 17,3904 RK Veen-
endaal, tel. 08385-24595. Bijeen
komsten op de eerste dinsdag van 

de maand in de kantine van de 
Tolmaschool, Boompjesgoed 14, 
Veenendool, aanvang 20.00 uur. 

76. FILATELISTEN VERENI
GING 'DE POSTHOORN' 
VIANEN 
Secr.: vacant. Bijeenkomsten op 
27 april, 18 mei en 29 juni in'De 
Stadshof', Hazelaarplein 4, Vin
nen, aanvang 20.15 uur, jeugd 
om 19.00 uur. 

77. PHILATELISTEN-
VERENIGING 'HOOGEZAND-
SAPPEMEER' 
Secr.: J.H. Bos, postbus 420,9600 
AK Hoogezand, tel. 05980-
98044. Rondzenddienst: H.J. 
Grasdijk, Schubertloan 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, Soppemeer, aan
vang 20.00 uur, zaal open 19.00 
uur. 

79. POSTZEGELVERENIGING 
'APPINGEDAM' 
Secr.: H. Knijp, W. v.d. Bosstraat 
22,9901GSAppingedam,teL 
05960-29693. Bijeenkomsten ie
dere eerste vrijdag van de maand, 
aanvang 20.00 uur, A.S.W.A.-ge-
bouw. Stationsweg 1, Appinge-
dam. 

80. POSTZEGELVERENIGING 
'ROERMOND' 
Secr.: H.J.P. Custers, Van Loon-
stroat 38,6081BP Haelen, tel. 
04759-1608. Bijeenkomsten iede
re tweede dinsdag van de maand 
in het ver.gebouw. Minderbroe
derssingel 15 F, Roermond. 

8 1 . FILATELISTEN
VERENIGING 'DE KLOMP', 
WINTERSWIJK 
Secr.: W. Peletier, Zuilenesstr. 11, 
7101 BA Winterswijk, tel. 05430-
13459. Rondzending: S. Lanjouw, 
Abeelstr. 20,7101LG Winters
wijk, teL 05430-14337. Jeugd: 
G.J.A. van Ek, A. de Ruyterstr. 
108,7122 ML Aalten. Bijeen
komst op maandag 1 mei in Mu
seum Freriks, Groenloseweg 86, 
oanvong 20.00 uur. Jeugdafde
ling Ie en 3e maandag van de 
maand van 18.00-19.30 uur in 
'De Berkhof', Waliensestr. 33, 
Winterswijk. 

85. POSTZEGELVERENIGING 
HEEMSKERK 
Secr.: H.W. van Zon, Frankrijklaan 
59,1966 VC Heemskerk, teL 
02510-33894. Bijeenkomst op 1 
mei, 'De Jansheeren', Kerkweg, 
Heemskerk, aanvang 20.00 uur, 
jeugd 19.00 uur. 

86. EERSTE KERKRAADSE 
PHILATELISTEN VERENIGING 
Secr.: B.J.W. Berends, Boudewij-
neikl5,6465EDKerkrade,tel. 
045-415088. Ledenvergadering 
elke derde zaterdag van de 
maand, 20.00 uur in cafe Cher-
min. Markt 54, Kerkrade. 

87. FILATELISTEN
VERENIGING 'SITTARD EN 
OMSTREKEN' 
Secr.: J.J. Hoge, Leyenbroekerweg 
68,6132CGSittard,tel.046-
515407. Rondzenddienst: J.N. 
Schmeitz, Jubileumstraot 32, 
6131 JNSittard, teL 046-519277, 
giro 1346020. Bijeenkomsten op 
21 mei en 11 juni In Gemeen
schapshuis Baandert, F. Erens-
stroat 12, Sittord, aanvang 10.45 
uur, na afloop steeds verloting en 
veiling. 

88. POSTZEGELCLUB 
HOOGEVEEN 
Secr ./rondzending: H.J. Ruiter, 
Satellietenlaan 18,7904 LP 
Hoogeveen, tel. 05280-63259. 
Bijeenkomst op 24 april in de To
renzaal van de Goede Herder
kerk, Lomonlaon, Hoogeveen, 
aanvang 20 uur, zaal open 19 u. 

89. VERENIGING VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS 
'RIJSWIJK' 
Secr.: mw. L Stokman-Veldhoven, 
Hoornbruglaon 36,2281 AW Rijs
wijk, tel. 070-3995105. Bijeen
komsten elke tweede dinsaoq van 
de maand in de Johanneskerl, 
Dr. H. Colijnlaan 5, Rijswijk, oan
vong 20.15 uur, zaal open 19.15 
uur. 

90.'P.V.L.' LOSSER 
Secr.: J.H. Selen, Molenstraat 84, 
7581 BR Losser, tel. 05423-
87130. Rondzending: G.W. v.d. 
Wetering, Muchteweg 2, Losser, 
tel. 05423-81796. Bijeenkomsten 
elke derde dinsdag von de maand 
in Hotel Smit, aanvang 20.00 uur. 

94. POSTZEGELVERENIGING 
'TELSTAR', PUTTEN GLD. 
Secr.: H.D. Buitenwerf, Wittenburg 
163,3862 EENijkerk, teL 03494-
52484. Verenigingsavond elke 
derde donderdag von 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. Janszon, Lindenloan 
76,1901SLCastricum,teL 
02518-51947. Rondzending: A.K. 
Eikelboom, H. Casimirstr. 48, 
1901TPCastricum,teL02518-
53309. Bijeenkomst op 1 mei in 
dorpshuis 'De Kern', Overtoom 
15, Costricum, oanvong 20.00 
uur, jeugd 18.30 uur. 

98. POSTZEGELVERENIGING 
'PHILETICA', SLIEDRECHT 
Secr.: J. van Schoik, Adama van 
Scheltemastraat28,3362TB 
Sliedrecht, tel. 01840-12338. Bij
eenkomsten iedere tweede maan
dag van de maand in de 'Schalm', 
Kerkbuurt 137, Sliedrecht, aan
vang 20.00 uur. 

99. OLDENZAALSE PHILATE
LISTEN VERENIGING 
Secr./penningm.: H.J. Teunis, 

postbus 252,7570 AG Oldenzaol, 
tel. 05410-14243. Bijeenkomsten 
iedere derde maandag van de 
maand (sept. t/m juni) in hotel 
'Oe Zon', Bentheimerstr. 1, Olden
zaol, aanvang 20.00 uur. 

100. VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
'MAASSLUIS' 
Secretariaat: 6. Dekker, Postbus 
35,2678 ZG De Lier. Bijeenkom
sten iedere derde dinsdag van de 
moond (sept. t/m juni) in de 'Ko
ningshof', Uiverloan 20, Maas
sluis-West, aanvang 19.45 uur. 

102. AMERSFOORTSE POST
ZEGELCLUB 'DE KEI' 
Secr.: R.A.Tolhuizen, Claveren-
bladstroot 57,3833 JB Leusden, 
tel. 033-948412. Rondzendver
keer: G.J.M, van Roon, Konings
hof 14,3871 DA Hoevelaken, tel. 
03495-35513. Bijeenkomsten on 
de eerste dinsdag van de moancf 
in de Fonteinkerk, Robert Koch-
stroot. 

103. POSTZEGELVERENI
GING 'EEMLAND', SOEST 
Secr.: mw. D. Pinentel-Gielen, Co-
lenso 57,3761 GH Soest, tel. 
02155-26757. Ledenadm.: mw. 
C.M.deBruin,Goudvink19,3766 
WJ Soest, tel. 02155-12032. 
Rondzending: K. Meinecke, Soes-
terbergsestroatl35,3768MB 
Soest, teL 02155-18166. Bijeen
komsten iedere tweede woensdag 
van de maand (sept. t/m juni) in 
'De Rank', Soesterbergsestroat 
18, Soest, aanvang 20.00 uur, 
zoal open 19.00 uur. Jeugdclub 
Jong Eemlond: bijeenkomsten ie
dere derde woensdag van de 
maand van 18.45-21.00 uur in 
'De Schoof'. Molenstraat 142, 
Soest. Inl.: W.M. Bakker, Korte 
Hortweg 11,3762 SH Soest, teL 
02155-13183. 

104. FILATELISTENVERENI
GING 'FILVERO' 
REUVER EN OMSTREKEN 
Secr. en ledenadm.: H.M.P. Cuij-
pers. Parklaan 1 o, 5953 BP Reu
ver, teL 04704-2152. Bijeen
komst op 12 mei, aanvang 20.00 
uur, jeugdbiieenkomst op 13 mei 
in gemeenscnapshuis 'de Schakel' 
vanaf 13.30 uur. 

108. VERENIGING VAN 
ZAANSE POSTZEGEL
VERZAMELAARS 
'DE POSTHOORN' 
Secr.: H.Smit, Rozeboom 5,1541 
RH. Koog a/d Zaan. Bijeenkom
sten op 20 april, 18 mei en 15 
juni van 19.15-22.00 uur in scho
lengemeenschap 'Het Noorder-
veer', Kerkstraat 104, Wormer-
veer. 

109.PHILATELISTENVERENI-
GING HEERHUGOWAARD 
EN OMSTREKEN 
Secr.: L. van Dijk, Lek 54,1703 
KJ Heerhugowoord, tel. 02207-
11935. Bijeenkomsten iedere 
tweede maandag van de moond 



in 'De Swan', Middenweg 178, 
Heerhugowoord, jeugd von 18.15 
- 20.00 uur en volwassenen van 
19.30-22.30 uur. 

111 . FILATELISTENVERENI
GING 'WESTFRIESLAND', 
SCHAGEN 
Secr.: G.F. Tokkie, Populierenlaan 
85,1741 WR Schagen, tel. 
02240-98581. Le(renadm.:D. 
Sleutel, Corn. Bregmanstraot 26, 
1741 BLSchoqen, tel. 02240-
12273. BijeenKomsten iedere eer
ste vrijdog van de maand, aan
vang 20.00 uur, in 'De Ontmoe-
tingskerk', Rembrondtloon 5, 
Schagen. Jeugd vonaf 18.30 uur. 

113. OOSTERHOUTSE VER
ENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS 
Secr./ledenadm.: P. v.d. Wulp, Vi
carislaan 3,4901 TB Oosterhout, 
tel. 01620-31633. Penningm.:A. 
Berkhoudt, postbus 474,4900 AL 
Oosterhout, tel. 01620-29154. 
ledenvergadering iedere derde 
dinsdag van de maand in café 
Strijen, Oosterhout. Jeugd- en 
ruilmiddagen iedere eerste zater
dag van de maand van 13.00 tot 
16.00 uur in het buurthuis'De 
Bunthoef', Bloemenhof 2, Ooster
hout. 

115. VERENIGING VAN 
BOXTELSE VERZAMELAARS 
Secr.: J.A.(.Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, tel. 04116-
73775. Bijeenkomsten iedere 2e 
zondag van de maand in zaal Bel-
levue, Bosscheweg 34, Boxtel van 
10.30-13.00 uur, ook voor de 
jeugd. 

116. VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
SCHERPENZEEL EN OMSTRE
KEN 
Secr.: W. Chr. Kessler, Valeriaan-
loon 37,3925 RM Scherpenzeel, 
tel. 03497-2351. Bijeenkomsten 
elke vierde donderdag van de 
maand in de 'Heijhorst', Hove
nierslaan 29, Scherpenzeel, aan
vang 20.00 uur, zaal open 19.30 
uur. Jeugdclub elke vierde don
derdag van de maand van 19.00-
20.30 uur. 

117.P0STZEGELCLUB 
DELDEN 
Secr.: H. Verschuuren, Longestraat 
133,7491 AD Delden, tel. 05407-
61719. Rondzendverkeer J. Bus-
schers. Strampenstraat 19,7491 
JA Delden, tel. 05407-61569. Bij
eenkomsten elke derde dinsdag 
van de maand, 20.00 uur, in het 
Parochiehuis, Longestraat 79, Del
den, jeugdclub elke derde woens
dag van 18.45-19.45 uur. 

119. FILATELISTENVERENI
GING 'IJSSELHAM' 
Secr. en ledenodm.: mw. Th. Hof-
Plat, Houlerweg 51,8471 Al Wol-
vega,teL 05610-15153. Rond-
zendcomm.: S. Hulzinga, De Kor
ten 13,8376 Ui Ossenzijl,teL 
05617-375. Ledenbijeenkomsten 

iedere derde maandag van de 
maand in gebouw 'De Beitel', Mo
lenstraat 24, Steenwijk, aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 

120. FILATELIE HEEZE 
Secr.: J. van der Linden, Atlas 42, 
5591 PK Heeze. Bijeenkomsten 
op 26 april, 31 mei en 28 juni in 
Cultureel Centrum 'D'n Tovers-
nest', Jan Deckersstroot 26, Hee
ze, aanvang 20.00 uur, zoal open 
19.00 uur. 

121. FILATELISTISCHE VER
ENIGING'DELTA OOST'BER
GEN OP ZOOM 
Secr.: C. Schot, Gen. Spoorstroot 
35,4624 HA Bergen op Zoom. 
Penningm/ledenadm.: mw. H.J.M. 
Rosenboom-Eijkemons, Meire-
weikesl6,4751JS0ud-GasteL 
Bijeenkomst elke 1 e donderdag 
van de maand (sept. t/m juni) in 
'Het Swoentje', Blouwehondstr. en 
Lokaal Duif, Kleine Kerkstr., Ber
gen op Zoom. 

122. POSTZEGELVERENI
GING 'WATERLAND' MON-
NICKENDAM 
Secr.: mw. M.J. Bruijns-Nicolay, 
PieterAppelplein53,1141XP 
Monnickendom, tel. 02995-1803. 
Rondzending CR. Jager, Avegaar 
18,1141JG Monnickendom, tel. 
02995-2190. Bijeenkomst op 9 
mei in sociool-cult. centrum 'De 
Bolder','t Spil 14, Monnicken
dom, aanvang 20.15 uur, jeugd 
van 19.45-20.30 uur. 

130. POSTZEGELVERENI
GING OOTMARSUM EN OM
STREKEN 
Secr.: E. Post, Beatrixstr. 26,7591 
GDDenekamp,teL05413-
51936. Bijeenkomsten iedere Ie 
moondog van de maand (sept. 
t/m mei) in de Melchior Winhof 
Mavo, Profietstr. 2, Ootmorsum, 
aanvang 20.00 uur. 

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

136.PHILATELISTENVERENI-
GING 'WINSUM EN OM
STREKEN' 
Secr.: Y. v.d. Meulen, Anemoon
laan 6,9951 HG Winsum. Pen-
nlngm.: A.A. Brouwer-Bouma, 
Schepperijln 21,9951BJ Winsum. 
Ronozendverkeer: J.A. Kiers, 
Boraweg 5,9951 BB Winsum. Bij
eenkomsten derde dinsdag van de 
moond in "t 01 Pakhoes', Wes-
terstr. 37, Winsum, vanaf 19.30 
uur. 

137. FILATELISTENVERENI
GING 'STATUUT 80 ' 
Secr.: P.J. van Rossum, Voorde-
wind 17,1034 KS Amsterdam, teL 
020-6331789. Ledenodm.: mw. 
A.C. Hoogerhuis-van Schellen, van 
BoerlestrootHbv., 1071 AW Am
sterdam, tel. 020-6734323. 
Hoofd rondzendverkeer: J.C. He-
meloor. Borgerstraat 28 B, 1053 
PS Amsterdam, tel. 020-6114079 
(alleen dinsdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur). Bijeenkomsten: ie
dere tweede en vierde donderdag 
van de maand in buurthuis Lydia, 
Roelof Hortplein 2a. Elke tweede 
dinsdag van de moond in huize St. 
Antonius, Kamperfoelieweg 207, 
Amsterdom-Noord. Aanvang 
20.00 uur. 

138. POSTZEGELVERENI
GING 'DE ZEGELAARS', 
DIEMEN 
Secr./hoofd rondzending: A. 
Streppel,Kolgans36,1111WG 
Diemen, tel. 020-6907434. Bij
eenkomsten op 2 mei en 6 juni in 
'de Schakel', Burg. Bickerstr. 46a, 
Diemen, von 20.00 -22.00 uur; 
jeugdclub: 18 april, 2 en 16 mei 
en 6 juni van 19.00-20.00 uur. 

142. VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
ALMERE 
Secr.: J.L. Meijer, Noordmark 30, 
1351 GCAlmere,teL 036-
5311755. Bijeenkomsten op 24 
april, 15 mei en 19 juni inde ver
gaderruimte Sportcomplex, Kam-
penweg 7, Almere-Stad, aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.00 uur. 

143.PHILATELISTENVER-
ENIGING 'BOXMEER EN 
OMSTREKEN' 
Secr.: H.C.M.A.M. Kennis, Van 
Grotenhuisstr. 7,5831 GL Box
meer, teL 08855-71842. Bijeen
komsten 1 e en 3e maandag van 
de moond in hotel Van Diepen, 
Spoorstroot 74, Boxmeer, aan
vang 20.15 uur, zool open 19.00 
uur. 

144.WOUDENBERGSE 
POSTZEGELVERENIGING 
'ONDER DE LOEP' 
Secr.: J.C. Versteeg, J. van Stol-
bergloon 26.3931 KA Wouden
berg. Ledenodm.: W.Chr. Kessler, 
Valeriaanlaan 37,3925 RM Scher
penzeel. Rondzending: R.C. 
Schoenmaker, postbus 49,3930 
EA Woudenberg. Bijeenkomsten 
iedere eerste dinsdag van de 
maand in cult, centrum "De 
Camp", De Bosrand 15, Wouden
berg, van 20.00-22.00 uur, zool 
open 19.30 uur. 

145. FILATELISTENVERENI
GING 'NOVIOPOST' 
Secr./:ledenadm.: J.G.M. Rode-
moker, Beethovenin 337,6865 
DVDoorwerth, tel. 085-340331. 
Penningm.: A. Thijssen, Bongerd 
68,6581TH Malden, tel. 080-
581054. Rondzending: J.M.Rijs-
dijk. Postweg 37,6523 KR Nijme
gen, teL 080-221596. Bijeen

komst op 5 mei in het wijkcen
trum 'Hotert', Couwenbergstroot 
22, Nijmegen. 

146. AMBACHTSE FILATELIS
TENVERENIGING 
Secr.: J.S.P. van de Ruit, Lod. van 
Nassaustr.3,3331BKZwijn-
drecht. Dir. rondzendverkeer: M. 
van der Stelt, Witte de Withstroot 
43,3341 TV Hendrik Ido Am
bacht, teL 01858-20235. Bijeen
komsten elke 3e maandag van de 
moond in het dorpshuis 'De 
Schoof', aanvang 20.00 uur. 

150.PHILATELISTENVERENI-
GING "T FAKTEURKE' MER
GELLAND 
Secr.: H.J. Roes, Scholenboschweg 
37,6343 ED Klimmen, tel. 
04459-2797. Penningm.: M.E.J. 
Honnemonn, Insula 36,6416 BZ 
Heerlen, tel. 045-719630. Rond
zending: A. Kersten, Toupsbergstr. 
87 b, 6468 AB Kerkrade, tel. 045-
4541)56. Bijeenkomsten op 25 
april, 30 mei en 27 juni in 'Op d'r 
Plots', Houtstraat 25, Klimmen, 
van 19.00-23.00 uur. 

167. EERSTE NEDERLEKSE 
POSTZEGELVERENIGING 
E.N.P.V. 
Secr.: H. Hoogerwerf, R. Bloklaon 
1,294 ITVLekkerkerk. Rondzen
ding: H.v.d. Berg, Bilderdijkhof 
64,2941 GD Lekkerkerk, tel. 
01805-3604. Bijeenkomsten elke 
tweede dinsdag van de maand in 
de recr.zool van 'De Breeje Hen-
drick', Lekkerkerk, 18.30 uur 
jeugd en 19.30 uur volwassenen. 

174. VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
'DE LOUPE' LEUSDEN 
Secr.:Postbus 301,3830 AJ Leus
den. Rondzending: H. Snellen
berg, Porfier 9,3831 VL Leusden, 
tel. 033-943567. Bijeenkomsten 
iedere vierde woensdag van de 
maand in 'De Til', Hamersveldse-
weg, Leusden, aanvang 20.00 
uur, zool open 19.30 uur. Jeugd: 
iedere tweede zaterdag van de 
maand in de 'Blijhof', Leusden, 
aanvang 13.30 uur, zool open 
13.15 uur. 

177. PHILATELISTEN VERENI 
GINGGELRE-GULKK/ECHT 
Secr.: P. Coonen, Jasmijnstraat 8, 
6101 KX Echt, teL 04754-86144. 
Penningm.: P.M.T. Ernst, Brochter-
zijde14,6112AWSt.Joost. 
Rondzendleider: J. Grispen, Olm-
straat29,.6101 BS Echt, teL 
04754-83872. Bijeenkomsten op 
9 mei, 6 juni en 4 juli in cofé-zool 
'BiejAolders', Houtstraat 25, Peij-
Echt, oonvong 20.00 uur, jeugd 
18.30 uur, zoal open 18.15 uur. 

181. POSTZEGEL
VERENIGING ZWOLLE 
Secr.: J.G.J. van Ulsen, Johon van 
Oldenborneveltstr. 12,8022AX 
Zwolle, teL 038-541353. Pen
ningm.: Th. van Zon, De Berken 
38,7958 VA Koekonge. Bijeen
komsten iedere 3e dinsdag van de 

moond in 'De Terp', Rodewijn-
straot/hoek Hogenkampweg, 
aanvang 19.00 uur. 

204. FILATELISTENVERENI
GING WIJK BIJ DUURSTEDE 
Secr.: mw. B. Hoff, Aardbeien-
gaard 2,3962 HE Wijk bij Duur
stede. Bijeenkomsten iedere 3e 
maandag van de maand in de Vi-
klnghol, Corolingersweg 234, Wijk 
bij Duurstede, 20.00-22.30 uur. 

208. POSTZEGELVERENI
GING KATWIJK 
Secr.: J.F. de Gier, Saliënbos 8, 
2222TLKotwijk,teL01718-
30194. Rondzending: G. van 
Weeghel, teL 01718-14112. Bij
eenkomsten: 2e dinsdag van de 
maan in wijkgebouw De Wiek, 
Fresiastr. 19, Katwijk, oonvong 
20.00 uur. 

212. POSTZEGELVERENI
GING DRONTEN E.O. 
Secr.: W. Vermeulen, De Regen
boog 475,8254 AM Dronten, tel. 
03210-17027. Ledenodm.: W. 
Schaap, De Morinel 172,8251 JA 
Dronten, teL 03210-14305. Le
denbijeenkomsten no convocatie 
in de Regenboog. 

214. FILATELISTENVERENI
GING GOEREE-OVERFLAKKEE 
Secr.: Drs S. Bangmo, Boomgaard-
dreef 5,3243 AC Stad o/h Ha
ringvliet, tel 01871-1542. Bijeen-
komsten: 3e donderdag, 20.00 
uur, bovenzaal D. Kok, Sommels-
dijk. 

215. POSTZEGELVERENI
GING 'ONDER DE LOUPE', 
NOORDWIJK 
Secr.: M.R. de Jonge, Scholekster 
15,2201XHNoordwijk,teL 
01719-12090. Bijeenkomsten: 2e 
maandag. Het Buurthuis, Hoofd
straat 11, Noordwijk, oonvong 
jeugd 18.30 uur en senioren 
20.00 uur. 

216. FILATELISTENVERENI
GING 'DE BEVELANDEN' 
Secr.: J.A. Grimminck, Vogel-
zangsweg 42,4461 NH Goes, tel. 
01100-27945. Ledenodm.: mw.L. 
Houtekamer, Berkenstr. 14,4462 
VX Goes, teL 01100-28750. Pen
ningm.: A.J. Kok, Vogelzongsweg 
11,4461 NE Goes. Bijeenkom
sten: 2e donderdag, 19.30 uur, 
gebouw Amicitio, Willemstr. 2, 
Kloetinge en 4e moondog, 19.30 
uur. Het Dorpshuis, Rillend Both. 

217. POSTZEGELVERENI
GING 'WEESP EN OMSTRE
KEN' 
Secr.: J.P.J. van Lookeren, G.H. 
Breitnerstr.20,1382AVWeesp, 
tel. 02940-12458. Bijeenkom
sten: 3e dinsdag no convocatie, 
clubgebouw Jubel, P. Jocobstr. 6, 
Weesp. 



MOTIEFZEGELS 
Wij hebben een uitgebreide voorraad motiefzegels. 
Aparte stock, in overzichtelijke boeken, voor de volgende 

thema's: 

FLORA EN P A D D E S T O E L E N : 
- Bloemen 
- Bomen, planten en vruchten 
- Paddestoelen 

DIEREN, INSEKTEN, VOGELS EN VISSEN: 
- Honden 
- Katten 
- Paarden 
- Overige land- en zeedieren 
- Vlinders en insekten 
- Vogels 
- Vissen (inclusief walvisachtige zoogdieren) 
- Schelpen 

DIVERSE O N D E R W E R P E N : 
- Schepen 
- Treinen 

- Vliegtuigen 
- Sport (Onderverdeeld voor diverse sporten en 

sport evenementen) 

Bezoek, of stuur Uw manco lijst aan: 

Postzegelhandel "Dutchstamp" 
Maandereind 61 
6711 AB Ede (Centrum) 
(Tel.:08380-10334) 

Openingstijden: 
Dinsdag t/m Vrijdag 
Zaterdag 

09 00-17.30 (Vrijdag eveneens van 19.00-21.00) 
09 00-17 00 

NIEUWE MICHEL-EDITIES IN APRIL: 

««,f̂  

,• t^ 

MICHEL 
DELTSCHLAND-SPEZIAL 1995 

Duitsland-Speciaal 1995 

aanzienlijk uitgebreid en verbeterd! 

Ganzsachen Duitsland 1995 

Bildpostkarten Dultsland '95 

Caribische eilanden 1995 

(Overzee Band 2) 

Zeppelin en Luchtpost 

Speciaal catalogus 1995 

Telefoonkaarten Duitsland 1995 

Atlas Duitsland Filatelie, 2e druk 

ƒ 83,50 

ƒ 57,00 

ƒ36,00 

ƒ 83,50 

ƒ 83,50 

ƒ 34,00 

ƒ59,00 

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4, 3707 AN Zeist, 
tel. 03404-24800 postbank nr. 1700 

FRANKEERGELDIGE ZEGELS van 70 landen gevraagd 

b.v. Aankoop Ruil b.v. 

BELGIË •) 
BUND •) 
CANADA 
CYPRUS 
DK-) 

4,10 4,50 
89,— 104,— 
77,— 90,— 

120,- 140,— 
19,— 22,— 

EILAND MAN 135,— 159,— 
FRANKRIJK 23,50 28,— 
FINN/AALAND 21,— 24,50 
GB 200,— 235,— 

Aankoop Ruil 

GUE/JERSEY 185,— 218,-
ITALIE •) 
JAPAN *) 
LIECHT. *) 
LUXEMB. 
MALTA •) 
MONACO 
NOORW *) 
OOSTENR. •) 

0,07 0,08 
1,— 1,08 

8 1 , - 91,— 
3,45 3,95 

310— 360,— 
19,50 23,— 
17,— 20,— 
11,— 13,— 

b.v. Aankoop Ruit 

SAN MA/AT. 0,05 0,0056 
SPANJE 0,80 0,95 
UNO GENEVE 26,— 30,— 
UNO NY 70,— 82,— 
UNO WIEN 6,80 7,50 
USA 112,— 132,— 
ZWEDEN 15,— 17,— 
ZWITSERL. •) 96,— 110,— 

Aankooplijst gratis. Koopprijs in HFL per 100 munteenheden van het land voor xx-fran-
keenwaarde. Zegels naar waarde en hoeveelheid in zakjes sorteren onder 200,- totale 
waarde/ 20,- per land: tegenbod voorbehouden. 10,- DM min aftrek voor valse of onge
sorteerde kavels en kleinwaarden. Zendingen onder 100,- alleen ruilen. Ruilprijzen: in 
HFL frankeenwaarde geldige hollandzegels. Zonder gom: landen met - en alléén 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 
D-55026 Mainz 

Tel.: 00-49-6131-237341 
Fax: 00-49-6131-237342 

INTERNATIONAL CASHPOINT FOR POSTAGE MATERIAL 

C/iv collectie 
(gedeeltelijk) 

verkopen? 

Laat 

Rietdijk 
UW partner zijn! 

Tienduizenden tevreden inzenders 
gingen u voor sinds 1919. 

* Onze 76-jarige ervaring als veiling
houder en ons groot en internationaal 
koperspubliek staan garant voor een 
maximale opbrengst. 

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

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

* Deskundige verkaveling en presenta
tie d.m.v. luxe catalogus en uitgebrei
de foto-bijlage. 

* Gratis verzekering. 
* Extra publiciteit bij importante objec

ten. 
* Veiling in klasse (Bilderberg)hotel in 

Scheveningen. 
* Voor grotere collecties bezoeken wij u 

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

verkopen. 

BEL VOOR GRATIS ADVIES OF MEER 
INFORMATIE VRIJBLIJVEND 070-3647957 

Wij zijn er immers nu al 76 jaar voor U! 

J.K. RIETDIJK BV 
Anno 1919 

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

Tel. 070-3647957 
Fax 070-3632893 
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In een tijdsbestek van drie 
weken heeft PTT Post drie 
emissies  samen goed 
voor zes nieuwe Neder

landse postzegels en een 
blokje uitgegeven. De ze

gels nebben een liggend 
formaat en ziin in offset

druk vervaardigd. Waar

om de eerste zegel  die 
voor het Mahler Feest in 
mei a s  één week voor 
de daaropvolgende hvee 
is uitgebracht, is niet dui

delijk. Zowel de Mahler

zegel (21 maart) als de 
NIVRA en NVOBzegels 
(28 maart) hebben een 
waarde van 80 cent, zijn 
in hetzelfde procédé ge

drukt en herdenken een 
jubileum. Voor het ont

werp van de Mahlerzegel 
tekende Wim Crouwel uit 
Amsterdam, voor de twee 
andere Ton van Brogt uit 
Den Haag De oplage is 
voor alle drie geli|k. We 
behandelen de twee 
emissies (Mohler en Nl

VRA/NVOB) hierna dan 
ook maar gezamenlijk 
Wat de aanleiding voor 
de drie zegels betreft het 
volgende De Mahlerze

gel vestigt de aandacht 
op het Mahler Feest, dat 
van 1 tot en met 17 mei 
in het Concertgebouw te 
Amsterdam wordt ge

houden DeNIVRAze

gel is gewijd aan het 
eeuwfeest van het Ne

derlands Instituut van Re

gisteraccountants en de 
NVOBzegel herdenkt 
het honderdjarig be

staan van het Neder

lands Verbond van On

dernemers in de Bouw

nijverheid 

Op 11 april j l , twee we

ken na de NIVRA/ 
NVOBemissie, versche

nen drie zegels met toe

slag die de traditie van 
de zomerpostzegels 
(sinds 1935) voortzetten 
Want ook al werden ze 
enkele jaren geleden 
herdoopt in 'ouderen

postzegels', bi| PTT 
spreekt men nog steeds 
bij voorkeur van 'zomer

postzegels' Er is ditmaal 
echter wel met een ande

re 'traditie' (sinds 1984) 
gebroken in plaats van 
een apart postzegel

boekje worden de post

zegels ditmaal beg|eleid 
door een postzegelblok

je Niet zo'n slecht idee: 
de vormgeving mag 
zonder meer veelbelo

vend worden genoemd 
Maar nu eerst de afzon

derlijke emissies 

M A H L E R  , N I V R A  EN 
NVOBZEGELS 
De Mahler, NIVRA en 
NVOBzeqels zijn in 2

(Mahler) or 4kleuren 
offsetdruk (NIVRA/ 
NVOB) vervaardigd Be

studering van het in 
Haarlem aanwezige ma

teriaal leverde de vol

gende gegevens op 
Paskruizen staan boven 
de zegels 1 en 10 van 
het rechtervel (=bovenvel) 
en onder de zegels 91 en 
100 van het linkervel 
(=ondervel). Ver boven 
de zegels 8 /9 van het 
rechtervel staan een verti

cale streep en wat krab

bels UOS) Ver onder de 
zegels 98 /99 van het lm 
kervel is eveneens een 
verticale streep te zien. 
Onder zegel 100 staat 
een zwarte 'L' of 'R', ge

volgd door twee '1 'en 
in zwart en blauw (Mah

ler), respectievelijk door 
vier ' l ' en in zwart, 
grijs, rood en blauw 

Mahlerzegel 

Bijzonderlieden 

■ Druk van de zegels: 
Drukker 

Druktectmiek 
Drukpers 
Druknchtng 

■ Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rasteimaat 
Hoekrasterliinen 

■ Velrandbijzonderheder 
Loketvelindeling 
LokeWelienperdrukvei 
Telajfers 
Tel cijfers links/rectif 
Artikelnummer 
Artikeinronder zegels 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnrs 
Dtukvormnrs onder 

■ Papier en gom: 
Papierfabnkant 
Papierspeaficate 
Papiersoort 

Papiemchtng 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Oplichten beeldzijde 
Nalichtenbeeldzijde 
Oplichten gomzi|de 
Nalichtengomziide 
Gomtype 
Gom aangebracht door 

■ Perforatie: 
Zegeltormaat 
Soort perforate 
Perforatiemaat (klassiek) 
Perforatiemaat (decimaal 
Aantal tanden hor/ver 
Doortanding vel randen 
Peiforaberestanten 

■ Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTTordemummer 

■ Overige gegevens: 
Oplage 
Verknjgbaartot 
Einde van de geldigheid 

21031995 

80 cent 

Joh Enschedé 
Secunty Printing (JESP) 
Offset 
Roland 363 Favont 
Uinks) 

1 zvKart 
2 blauw 

120 
1 45« 
2.70" 

' 10x10 
2 
zwart 
1 tot 10/10 tot 1 
100295 
91/92 
21 maart 1995 
94/95 
L i l Ri l 
100 

Harnson 
HS61630/7% 
fosforescent 
offsetpapier 
ft 
lllp 
45/45 
ia 
ia 
ia 
nee 
D2b 
Johan Enschedé 
Secunty Pnnting (JESP) 

36x25 mm 
kamperforaat 
i3y412% 
1333:1280 
24/16 
d/d/d/O 
nvt 

ongepeiforeeid 
09021995 
8357 

8500000 
31031996 
onbepaald 

01995 Philatelie/R C Bakhuizen van den Bnnk 

NIVRA^JVOB 

Bijzonderheden 

■ Druk van de zegels: 
Drukker 

Druktechniek 
Dmkpers 
Druknchbng 

■ Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastermaat 
Hoekrasterlijnen 

■ Velrandbijzonderheder 
Loketvëindeling 
Loketvellenperdnjkvel 
Telaifers 
Telcijfers links/recht 
Artikelnummer 
Artikeinronder zegels 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvomnrs 
Drukvormnrs onder 

■ Papier en gom: 
Papierfabnkant 
Papierspeaficatie 
Papiersoort 

Papiemchtng 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Oplichten beeldzijde 
Nalichtenbeeldzijde 
Oplichten gomzijde 
Nalichtengomzijde 
Gomtype 
Gom aangebracht door 

■ Perforatie: 
Zegelfbrmaat 
Soort perforate 
Perforatemaat (klassiek) 
Pertoratemaat(decimaal 
Aantal tanden hor ^er 
Doortanding velranden 
Pertbraterestanten 

■ Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTTordemummer 

■ Overige gegevens: 
Oplage 
Verknjgbaartot 
Einde van de geldigheid 

80 cent 
NIVRA 

Joh Enschedé 

28031995 

80 cent 
NVOB 

Joh Enschede 
Secunty Pnntng (JESP) Secunty Pnntng (JESP) 
Offset 
Roland 363 Favont 
Uinks) 

1 zwart 
2gnjs 
3. rood 
4 blauw 
120 
1 nvt 
2 nvt 
3.nvt. 
4 n.vt. 

i : 
10x10 
2 
zwart 
1 tot 10/10 tot 1 
100293 
91/92 
28 maart 1995 
93/94 
L1111R1111 
100 

Harnson 
HS61630/7% 
fosforescent 
offsetpapier 
ft 
lllp 
45/45 
ia 
ia 
ia 
nee 
D2b 
Johan Enschedé 

Offset 
Roland 363 Favont 
Uinks) 

1 zwart 
2gns 
3 rood 
4 groen 
120 
1 45' 
2 60" 
3 n.vt. 
4.75' 

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10/10 tot 1 
100294 
91/92 
28 maart 1995 
93/94 
L1111R1111 
100 

Harnson 
HS61630/7% 
fosforescent 
offselpapier 
ft 
lllp 
45/45 
ja 
ja 
ja 
nee 
D2b 
Johan Enschedé 

Secunty Pnntng (JESP) Secunty Pnntng (JESP) 

36x25 mm 
kamperforaat 
13% 12% 
13.33.1280 
24/16 
d/d/dA) 
nvt 

ongeperforeerd 
12011995 
8358 

8500000 
31031996 
onbepaaM 

@199S Philatelie/RC Bakhuizen van den Bnnk 

36x25 mm 
kamperforaat 
13'/4.12% 
13331280 
24/16 
d/d/d/O 
nvt 

ongeperforeeid 
16011995 
R3,S9 

8500000 
31031996 
onbepaald 
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(NIVRA) of groen 
NVOB); dit alles van 

links naar rechts. De 
voor deze velrandbijzon
derheden gebruikte let
ters en cijfers zijn bij de 
Mahlerzegel nogal be
scheiden (hoogte 2 3 
mm) en bij de twee an
dere zegels vrij fors 
(hoogte 2.8 mm). 
Op de linkervelrand van 
alle zegels is één Brun
nerbaik geplaatst, die 
op de loketvellen niet 
meer te zien zal zijn. 

ZOMERZEGELS1995 
De Zomerpostzegels van 
dit jaar staan in het te

ken van het thema 'Ou
deren en mobiliteit'. Het 
gaat om drie toeslagze
gels in de waarden 
70+35,80+40 en 
100+45 cent. Alle zegels 
en ook het blokje zijn in 
offsetdruk vervaardigd 
De zegels zijn ontwor
pen door Lies Ros en Rob 
Schroder uit Amsterdam. 
Op de zegel van 70 cent 
is een brief afgebeeld, 
gefrankeerd met een In
donesische zegel van 
500 Rupiah uit 1990 ter 
gelegenheid van het V/s/> 
Indonesia Year 1991. 
Het is dit jaar al voor de 
tweede maal dat een 

nietNederlandse zegel 
op een vaderlandse 
emissie wordt afgebeeld! 
Zou de Stichting Beeld
recht zich ook inzetten 
voor de Indonesische 
ontwerper Subagyanto? 
Onderzoek van net ma
teriaal in Haarlem levert 
het volgende op. Pas
kruizen staan boven de 
zegels 1 en 10 van het 
recntervel (=bovenvel) en 
onder de zegels 91 en 
100 van hetlinkervel 
(=ondervel). Ver boven 
de zegels 8 / 9 van het 
rechtervel staan een ver
ticale streep en wat 
krabbels (JOS bij de ze

: R 1 1 1 1 : 

gel van 70 cent, MK bij 
de zegel van 80 cent en 
Rob bij de zegel van 
100 cent). Ver onder ze
gel 99 van het linkervel 
zien we een verticale 
streep. 
Onder zegel 100 staat 
een zwarte 'L' of 'R', ge
volgd door vier '1 'en in 
de kleuren zwart, ma
genta, geel, en blauw 
(van links naar rechts). 
Letters en cijfers zijn net 
als bij de NIVRA en 
NVOBzegel nogal fors 
uitgevallen (hoogte 
2.8 mm). 
Bij de zegel van 70 cent 
is er een plaatwisseling 

geweest voor de magen
ta kleur. Bij de in Haar
lem aanwezige stadia
vellen komen zowel 
1111 als 1211 voor, het 
modelvel heeft 1111 en 
het in Haarlem aanwezi
ge (getande) oplagevel 
1211. 
Op de linkervelrand van 
alle zegels is één Brun
nerbafk aangebracht, 
die op de loketvellen niet 
meer te zien zal zijn. 
Het blokje bevat zes ze
gels: een bovenrij van 
drie zegels van 80+40 
cent met daaronder een 
rij met van links naar 
rechts t^ee zegels van 
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70+35 cent en één zegel 
van 100+45 cent. De 
vormgeving is zodanig 
dat de indruk ontstaat van 
een ingelijst schilderijtje. 
Op het drukvel (viermaal 
5 blokken) zijn op de 
vier velranden overal ho
rizontale en verticale 
snijlijnen geplaatst en 
v/el zodanig, dat duide
lijk is hoe alle blokken 
moeten worden gesne
den. Op de bovenvel
rand staan verticale 
streepjes halverwege de 
blokken; ze lijken op de 
verticale snijlijnen, maar 
hebben die functie ge
zien hun lokatie uiter
aard niet. Op de linker
en rechtervelrand staan 
halverwege de blokken, 
tussen de norizontale 
snijlijnen in, paskruizen 
en cirkels. Op de onder
velrand zien we één 
Brunnerbalk. Er staan 
krabbels uiterst links van 
rij 1 en een horizontale 
lijn uiterst rechts van die
zelfde rij. 

De zegels uit de blokken 
zijn op het oog identiek 

aan de zegels uit loket
vellen. Kleuren, raster
hoeken, perforatie: alles 
klopt. Alleen de papier
richting is negentig gra
den gedraaid. Omdat 
zegels uit blokken gren
zen aan andere waarden 
kunnen ze vrij eenvoudig 
 zeker als ze wat slordig 
zijn losgescheurd  van 
zegels uit loketvellen 
worden onderscheiden. 

MC: MACHINE COATED OF 
MEA CULPA? 
Net als in de wetenschap 
het geval is wordt in de 
filatelie eindeloos van el
kaar overgeschreven of 
praat men elkaar na. 
Vaak gebeurt dit zonder 
na te gaan of het alle
maal wel klopt. Filatelis
tische onwaarheden krij
gen zo probleemloos 
een eeuwig leven. Als de 
bron wordt vermeld is 
het gelukkig mogelijk het 
spoor van zulke verzin
sels terug te volgen. 
Vóór 1982 was het in 
NedeHandse filatelisti
sche publikaties niet ge

bruikelijk de herkomst 
van de gebruikte papier
soorten van Nederlandse 
zegels te vermelden. Als 
de auteurs al met bena
mingen te maken kregen 
wisten ze er nauwelijks 
weg mee. 
Ooit viel ergens de term 
Engels gecoucheerd pa
pier en prompt leidde 
dat tot het hapsnap ver
melden van de aandui
ding gecoucheerd pa
pier in de NVPHcatalo
gus. Hoe dat papier er 
uitzag wist men kennelijk 
niet, want er waren meer 
zegels uit die periode op 
datzelfde papier gedrukt 
 dus waarom kregen die 
diezelfde omschrijving 
dan niet? 'Gecoucheerd' 
wil slechts zeggen dat er 
machinaal een strijklaag 
op het papier wordt 
aangebracht; dit om de 
kwaliteit van de druk te 
verbeteren. In plaats van 
'gecoucheerd papier' 
spreekt men in de druk
kerswereld (vaker) over 
machine coated of mc
papier. 

In 1961 werd het post
zegelpapier voor zover 
het van een coating was 
voorzien niet langer uit
sluitend uit Engeland be
trokken; ook Nederland
se fabrikanten leverden 
het. De Kinderpostzegels 
van 1961 zijn de eerste 
zegels die op  om de 
geschiedeniskaarten let
terlijk te citeren  geld. 
gec. papier werden ge
drukt. Óf geld. daarbij 
staat voor 'Gelders' (uit 
Gelderland afkomstig) of 
voor 'van Van Gelder' 
(de papierfabrikant van 
die naam) laten we hier 
in het midden. Op ande
re geschiedeniskaarten 
wordt het papier soms 
nog iets anders omschre
ven. Hoe het ook zij, 
Gelders machine coated 
papier (ook wel met de 
merknaam Violino aan
geduid) is heel duidelijk 
te herkennen. Het werd 
bijvoorbeeld beschreven 
in de rubriek 'Neder
land' van september 
1983 (pagina 631): 

De Rode Kruiszegels 
van 1963: 
In 1963 werden vijf ze
gels uitgegeven met 
toeslag voor het Rode 
Kruis, verkrijgbaar van 
20 augustus tot en met 
30 september 1963. De 
zegels waren gedrukt 
in twee kleuren offset
druk, op Gelders ma
chine coated papier (of 
Violino). Zowel het pa
pier zelf als de coating 
bevat een witmaker die 
egaal helderwit re
ageert onder UV. De 
papierrichting voor 
alle waarden is I, de 
gom is Arabisch. (..) 

'Egaal helderwit papier' 
was in 1961 iets volsla
gen nieuws bij Neder
landse postzegels. De 
gemiddelde Nederland
se filatelist ontginq dat 
op dat moment echter, 
en het duurde nog tot 
zo'n twintig jaar na dato 
voor dat veranderde. Het 
was nota bene een Zwit
ser, Joachim Hoffman, 
die volkomen zelfstandig 
het Nederlandse postze
gelpapier bestudeerde 
om in 1983, in het bulle
tin van de Arbeitsge
meinschaft Niederlande, 
de resultaten van zijn re
search te publiceren. De
zelfde Hoffman werd 
overigens voor zijn stu
die over rakeldiepdruk 
bij Nederlandse zegels 
beloond met de Leon de 
Raaymedaille van het 
maandblad 'Philatelie'. 
Er is slechts een gering 
aantal auteurs dat zich 
ertoe heeft weten te zet
ten de diverse papier
soorten te beschrijven. 
Dit houdt in dat als in de 
literatuur dergelijke be
schrijvingen voorkomen, 
de herkomst niet moeilijk 



Zomerpostzegels 

Bi|zonderheden 

■ Druk van de zegel« 
Drukker 

Dmktechniek 
Drukpers 
Drukncliting 

■ Kleuren: 
(Sebruikte kleuren 

Rasteimaat 
Hoekiasteiliinen 
en tioek van de lijnen 
metdehonzon 

■ Velrandbiizonderheder 
Loketvelindeling 
Loketvellenperdrukvel 
Telaifers 
Teictifers links/rechts 
Aitkelnummer 
Artkeinronder zegels 
Verkoopdatum 
Verkoojxiatum onder 
Drukvormnrs 

Drukvommrs onder 

■ Papier en gom: 
Papieifabnkant 
Papierspealicate 
Papiersoort 

Papiemchting 
Papierdooizidit 
Gtansdiagonalen 
Oplichten beekiziide 
Nalichlenbeeldziide 
(oplichten gomzi|de 
Nalichtengomziide 
Gomtype 
Gom aangebracht door 

■ Perforabe: 
Zegellbrmaat 
Soort perforate 
Peiforatiemaat(klassiek) 
Peiforatiemaat (decimaal 
Aantal tanden hot/ver 
Doortandingvelranden 
Perforalierestanten 

■ Accordering. 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTToidemummer 

■ Ovenge gegevens

Oplage 
Verkrigbaartot 
Einde van de geldigheid 

70f35ceir t 

Joh Enschedé 

80+40 cent 

Joh Enschedé 

100+45 cent 

Joh Enschedé 

11041995 

Blok 

Joh Enschedé 
Secunty Printing (JESP) Secunty Pnnting (JESP) Secunty Pnntng (JESP) Secunty Pnnting (JESP) 
Offset 
Roland 363 Favont 
L(inks) 

1 zwart 
2 magenta 
3geel 
4 blauw 
120 
1 46' 
2 30' 
3 60' 
4 75' 

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10/10 tot 1 
100296 
91/92 
11apiil1996 
93m 
L1111R1111 
L1211 R1211 
120 

Hamson 
HS61630/7% 
foslorescent 
offsetpapier 
ï 
Hip 
46/46 
ia 
P 
P 
nee 
D2b 
Johan Enschedé 

Offset 
Roland 363 Favont 
L(inks) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 Mauw 
120 
1 46' 
230« 
3 60' 
4 75' 

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10/10 tot 1 
100297 
91(92 
11apnl1996 
93fl4 
L1111R1111 

120 

Harnson 
HS61630/7% 
fosforescent 
offsetpapier 
S 
Hip 
46/45 
ta 
ia 
ia 
nee 
D2b 
Johan Enschedé 

Offset 
Roland 363 Favont 
Uinks) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 blauw 
120 
1 45' 
2 30' 
360« 
4 75' 

ictno 
2 
zwait 
1 tot 10/10 tot 1 
100298 
91/92 
11 a p r i l 996 
93fl4 
L1111R1111 

120 

Hamson 
HS61630/7«A 
foslorescent 
offsetpapier 
H 
Hip 
4SM5 
II 
ft 

« 
nee 
D2b 
Johan Enschedé 

Offset 
Roland 363 Favont 
0(nder) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 blauw 
120 
1 46 
2.30 
3.60 
4.75 

3K2* 
4 ( 5 " 
n v t 
nvt 
200607 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

nvt 

Hamson 
HS61630/7% 
fosforescent 
offsetpapier 
o 
Hip 
45/45 
a 
■ 
a 
nae 
D2b 
Johan Enschedé 

Secunty Pnnting (JESP) Secunty Pnntng (JESP) Secunty Pnnting (JESP) Secunty Pnntng (JESP) 

36x25 mm 
kampeiforaat 
13'A12?« 
13331280 
24/16 
d/d/dfl 
nvt 

ongepeifareerd 
26011995 
7829 

onbekend 
31031996 
onbepaaU 

01995 Philatete/R C BalihuizenvaiideflBnnk 

36x25 mm 
kamperforaat 
13% 12% 
13331280 
24/16 
d/d/dO 
nvt 

ongepeiforeeid 
27011995 
7830 

onbekend 
31031996 

36x25 mm 
kampeiforaat 
131412« 
13331280 
24/16 
d/d/d/O 
avt 

ongepeifbieeid 
26011996 
7831 

onbekend 
31031996 
onbepaaU 

36x25 mm 
Nnkpertoiaat 
13'Ä12?« 
13331280 
24rt6 
d/ttUD 
nvt 

ongepeifoieeid 
26011995 
7832 

onbekend 
31031996 
onbepaaki 

• blokmet2x8O+40 2x7O+35en1x100+46ct 
" blokken 

1 

te achterhalen is. Dat 
men nalaat om in die 
gevallen de cjorspronke
lijke bron te vermelden 
zou je met v/at goede wil 
onzorgvuldig kunnen 
noemen. Echt onvergeef
lijk is het echter als de 
'geciteerde' gegevens 
ook nog eens verminkt 
worden 

In het zojuist verschenen 
supplement van het 
Handboek Postwaarden 
Nederland (afgekort 
HPN) worden onder 
meer de RodeKruisze
qels van 1963 behan
deld, dezelfde die in het 
hiervoor geciteerde 
maandbladartikel wer
den beschreven. 
Zoals ik al eerder 
schreef worden ge
schiedkundige achter
gronden en anekdoti
sche zaken in het Hand

boek uitmuntend be
schreven. De mogelijk
heid tot diepgaand 
graafwerk in de archie
ven is hier zonder twijfel 
debet aan, wat dat be
treft wordt de redactie 
van het HPN door KPN 
voortreffelijk terzijde ge
staan De druktechnische 
aspecten daarentegen 
maken echter de indruk 
een soort stiefkindje te 
zijn Helaas werd deze 
indruk nog eens beves
tigd door de omschrij
ving van het 'papier' op 
pagina C893 van het 
nieuwe supplement: 

"Gelders machine" pa
pier (gecoat) met wa
termerk cirkeltjes. Het 
papier en de coating 
bevatten een witmaker 
die egaal en helderwit 
reageert onder UVbe
lichting. 

Grotere onzin is niet 
denkbaar. De eerste le
zer die zegels van deze 
emissie met 'watermerk 
cirkeltjes' weet te melden 
krijgt van mij de eerste 
drie afleveringen van de 
Leiddraad Nederland 
1995 cadeau  desge
wenst op diskette m 
WordPerfect 5 1 for
maatl Hier komt als een 
Deus ex machina de 
term 'Gelders Machine' 
te voorschijn. Dat 'ma
chine' in dit geval een 
overblijfsel is van de 
term machine coated zal 
de lezer wel duidelijk 
zijn. Wat de redactie 
van het Handboek be
doelt met het 'egaal (..) 
reageren van de witma
ker' is echter volkomen 
duister Want  voor alle 
duidelijkheid  'egaal' 
sloeg in mijn tekst van 
1983 op'helderwit' Die 

formulering werd ge
bruikt om riet verscnil 
aan te geven met het zo
genoemde Leuchtfasern
papier, waarbij door de 
UVreactie van de wit
maker heen ook nog 
verspreide 'vezels' ster
ker oplichten en die 
daardoor het papier een 
wat smoezelige, vuile in
druk geven 
Interessant is vervolgens 
nog de literatuuropgave 
in riet Handboek. Onder 
het kopje 'Literatuur' vin
den we  afgezien van 
de desbetreffende 
Dienstorder van PTT en 
een bijdrage in een ten
toonstellingscatalogus 
droogweg de vermel
ding 'NMP 1963 263, 
3 1 7 , 3 5 1 , 4 4 4 ' 
Het wat uitvoeriger ver
melden en uitwerken van 
de vindplaatsen in de li
teratuur is de redactie 
van het Handboek ken
nelijk te vermoeiend 
maar dat schreef ik al in 
mijn recensie bij de ver
schijning van de eerste 
aflevering van het Hand
boek. Kwalijker is het 
dat de vindplaats uit 
1983  onontbeerlijk 
voor de papiergegevens, 
want op de geschiede
niskaart van de Rode
Krui szegels 1963 staan 
geen papiergegevens! 
is verdonkeremaand. 

Mea culpa 
In de rubriek 'Neder
land' van september 
1983 was verder een ta
bel opgenomen met de 
bestellingsgegevens (da
tum, aantal), aflevering 

(datum, aantal gaaf), 
pons en vernietigd In 
net Handboek zijn de 
bestellingsgegevens ver
dwenen, maar daarvoor 
in de plaats zijn geko
men de aantallen zegels: 
afgeleverd, verstrekt aan 
de kantoren, aan der
den, retour kantoren, 
vernietigd en verkocht 
Het spreekt in het voor
deel van de redactie van 
het Handboek dat ze 
corrigeert wat in mijn ta
bel fout stond 7229H13 
moest zijn 6833h92er\ 
34351 35 moest zijn 
4574+54 Mea culpa! 

Dat alles neemt niet weg 
dat het te betreuren valt 
dat het Handboek  een 
publikatie waarop filate
listisch Nederland de
cennia lang heeft ge
wacht  dergelijke slor
digheden bevat. 
Jammer voor de Neder
landse filatelist die  of 
hi|/zi j nu abonnee van 
het Handboek is of niet 
financieel aan de tot
standkoming van deze 
publikatie bijdraagt. 

PERFORATIEVERSCHUI

VING WERKMANZEGEL 
Ronald Notenboom uit 
Haarlem is in het bezit 
van een vel Werkman
zegels met een opvallen
de perforatieverschui
ving. De afwijking is zo
daniq dat de waarde 
van de zegel op een ge
heel andere plaats is ko
men te staan 

Foto: 
Ed Lohman, Haarlem 
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Aland 
Nieuw cliché 
Op 5 april is op Aland 
een nieuw cliché voor de 
Framo-automaten in ge
bruik genomen. Het 
cliché (een ontwerp van 
Peter Bergström) maakt 
reclame voor de postze
geltentoonstelling Mare 
Balticum 95. Deze expo
sitie wordt gehouden in 
Moriehomn van 15 tot 
en met 17 september 
van dit jaar. De auto
maatstroken worden 
aangeboden in de waar
den 2.00, 2.30, 2.90 en 
3.40 m. 

MAKE BAmCUM 1995 

^/^ 

P 
<̂K 

N?̂  ALAND N^ 
Ontwerp voor de More BallKum 9S-m\i>-
mootstrook 

Australië 
Speciale Frama-uitqiften 
Tijdens de Queensland 
Stamp and Coin Show in 
de Australische stad Bris
bane zijn op 21 oktober 
1994 ter promotie van 
de Australische dieren
tuinen speciale Zoo 94-
automoatstroken op Wa-
ratah-papier verkocht. 

Zoo P+aulomaotstrook 

Op de Aeropex 94-ten-
toonstelling waren vier 
Framo-automaten met 
speciaal cliché geplaatst, 
ledere automaat had 
zijn eigen nummer: C27, 
C28, C29 en C30. Er 
werden slechts auto
maatstroken geleverd in 
de waarde $ 1.-. 

AÖSTRAIIA 

C27 
Aeropex 74-outomoatstrook 

Speciale Tritech-emissies 
Op 17 november 1994 
verschenen nieuwe Tri-

A U S T R A L I A 

45c Hpc 

rr/(e((rstrook uit lie NPCreeks 

tec/i-automaatstroken 
met koala- en kangoe
roe-motief in een kleiner 
formaat dan de eerste 
CPS-serie. Behalve de 
NPC-serie, verkocht in 
het National Philatelic 
Centre, verschenen ook 
series in Parliament Hou
se in Canberra (CPH-
stroken) en het Royal 
Exchange Post Office in 
Sydney (REX-stroken). 
Tijdens de Aeropex 94-
tentoonstelling werden 
ook CPS-stroken met 
speciale Aeropex-op-
druk verkocht. 

Denemarken 
Nieuwe Frama-stroken 
De nieuwe Deense Fra-
ma-automaatstroken ver
schenen op 26 januari jl. 
Er zijn drie verschillende 
(post)motieven in vrolijke 
kleuren en de waardebe
drukking is in zwart uit
gevoerd. De standaard
serie bestaat uit de 
waarden 3.50, 3.75 en 
5.00 k. 

worden (die zie je nooit 
in het gewone betalings
verkeer). Deze munten 
moeten worden ingewor
pen, waarna kan worden 
aangegeven welke waar
den gewenst worden. 
Vervolgens rollend de 
automaatstroken eruit! 
De automaatstroken zijn 
gekocht in september 
1994. De afbeelding 
toont de Zetel Gouver
neur in Bandoeng. Dit 
zou de indruk kunnen 
wekken dat in andere 
steden andere afbeeldin
gen in gebruik zijn. 

Het nieuwe type Fram(^outomaatstroken uit Denemar
ken 

Indonesië 
Maandbladlezer L van 
der Valk uit Den Haag 
stuurde mij A/mex-auto-
maatstroken uit Ban
doeng, Indonesië. Deze 
automaten zijn bekend 
van Singapore, maar de 
plaatsing in Indonesië 
was nog niet eerder ge
meld. 
De heer van der Valk be
schrijft de procedure ter 
verkrijging als volgt. Aan 
het loket moeten munten 
van 500 Rp gehaald 

Een Indonesische Mme» strook 

Israelische kerststrook zonder nummer 

Israël 
Kerststroken 
Op 27 november 1994 
verschenen in Israël de 
jaarlijkse kerststroken. Be
halve de automaatstroken 
zonder nummer van de fi-
latelistische dienst waren 
<x)k genummerde auto-
maatstroken verkrijgbaar 
met nummer 018 {Klüs-
sendorf automaat Naza
reth) en nummer 023 

(Klüssendorfauto-
maat Bethlehem). 

Oostenrijk 
Nieuw cliché 
Op 26 mei wordt 
de uitgifte van Oos
tenrijkse automaat
stroken met een 
nieuw cliché ver
wacht. In alle 
Framo-automaten 
wordt dit nieuwe 

cliché gemonteerd Op 
dit moment zijn in Oos
tenrijk nog zeventien Fra
mo-automaten in bedrijf; 
de verkoop van stroken 
uit deze automaten ont
wikkelde zich als volgt' 

1983 240.000 
1984 247.000 
1985 168 000 
1986 189.000 
1987 169 000 
1988 191.000 
1989 195.000 
1990 174.000 
1991 138.000 
1992 123 000 
1993 112.000 
De standaardserie be
staat nu uit de waarden 
5 50, 6 00 en 7 00 
schilling. 

Trilaterale 95 
Op de postzegeltentoon
stelling Trilaterale 95 in 
Gmünden zullen tijdens 
de openingsdag (26 mei 
1995) ook Framo-auto
maten met dit nieuwe 
cliché in gebruik zijn. 

Portugal 
Crouzet-automaten 
De Correio AzuZ-auto-
maatstroken van Portu
gal worden afgegeven 
door de volgende Crou-
ze^automaten: 

Nummer 006: 
toer 
Restauradores, 
Nummer 022: 
toor 
Av. Joao XXIII, 
Nummer 024: 
toor 
CasaI Ribeiro, 
Nummer 030: 
toor 
5 de Outubro, 

postkan-

Lissabon 
postkan-

Lissobon 
postkan-

Lissabon 
postkan-

Lissabon 

De eerste dag van inge
bruikneming was 1 sep
tember 1994. 

Roemenië 
De Roemeense Post heeft 
een kleine Klüssendorf 
automaat van het type 
696 gekocht. De auto-

Een Correio /tzuZ-automootstrook von Portugal 

maat wordt binnenkort 
geplaatst in een modern 
postkantoor in Boeka
rest. Er zullen slechts 
stroken van één waarde 
- 500 Lei - door de au
tomaat worden verstrekt. 

H 1 
^ ^ 

Drie soorten automaatstroken uit de Ver
enigde Staten van boven noar beneden 
Un/s/s, Can^(oud) en Gard[rmm) 

Verenigde Staten 
In Detroit (Michigan) le
verde een ECA-Gard-
automaot een nieuw type 
automaatstrook. Deze 
Gord-machine is voor
zien van een 
/C/üssenc/orflaserprinter. 

i 00,50 5 , 
h II, 

Een Zuidafrikoonse Senoni 94 automaatstrook 

Zuid-Afriko 
Benoni-stroken 
Op 20 oktober 1994 
verschenen in Zuid-Afri-
ka speciale Benoni 94-
automaatstroken ter ge

legenheid van de 
nationale postze
geltentoonstelling 

! v a n die naam, die 
van 20 tot en met 
22 oktober 1994 
in Benoni werd ge
houden. De serie 

bestond uit de waarden 
0 50 0.95 en 1.15 
Rand. 

Zv/itserlond 
Basier Taube 95 
Op 17 juni 1995 wordt 
in Zwitserland een spe
ciale Zwitserse auto
maatstrook uitgegeven 
ter gelegenheia van de 
notionafe postzegelten
toonstelling Basier 
Taube 95, die van 17 tot 
en met 25 juni 1995 in 
Bazel zal worden gehou
den. Er wordt een cliché 
met de afbeelding van 
duiven en de tekst Basier 
Taube 95 ingezet. Op 
de tentoonstelling in de 
A^esse-hallen van Bazel 
worden vijf Fromo-auto-
maten opgesteld. 
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1.1 AFRIKA (algemeen) 
L2 A l A N D 
LJ ARARSPILLANDEN 
1,4 AUSTOAIIË 
US AZIË 
1,6 BAHRAIN 
1,7 BALT5TATEN 
1,8 BANGLADESH 
1,9 BARBADOS 
1,10 BELGIË 
L.11BERLUN 
1,12 BERMUDA 
U13 BOTSWANA 
U14 CANADA A 
1,15 CANADA B 
L16 CARAlaCEB. 
L17 COLUMBIA 
L.18DDR 
1,19 DENEMARKEN A 
L20 DENEMARKEN B 
L21 DUITSLAND 
1,22 ENGELAND 
L23 idem ■GRHHllNGS" 
L24 ENGELSE GEB. 
L25FAR0ER 
L.aSFUI 
U27FINLANDA 
L 2 8 F I N I J « L N D B 
1,29 FRANKRIJK 
L30 FRANSE G E a 
U I GRIEKENLAND 
U32 GROENLAND 
U33 HONGARIJE 
LJ4HCWGKONG 
L35 IERLAND A 
L J é l E R l j W D B 
L37 INDIA 
L38 INDONESIË 
L39IRAN 
1,40 ISRAEL 
L4irrALIE 

1 L42 JAPAN 

LUXE KILOWAAR, ALLEEN GROOTFORMAAT 
ZééigsniKtTd 
Prachtig. Hoge caLwaaide 
Veel landen. Gevnid gebied 
Veel zegeli. Enkel papier 
Veel landen. Populair 
Pakketkaanen. Hoge caLw 
SchaaiB. Leuke vanalie 
Leuk gebied. 
Beumjk. Veel fauna 
Modem Zeer populaire kilo 
Vnj achaan. Veel toeglag 
Grote vanatie Kleung 
Veel QorWfauna 
Grote vanatie Met meuw 
VnL modem. Wemig kent 
Zeer gevaneeid 
lett modem. Leuke kik> 
Bijzonder gewild. Veel zegelt 
Leuk. Veel enkel papier 
Enkel papier Met h waarden 
Prachtige kilo, met nieuw 
Grote vanatie Populair 
Steed» gewUder matenaal 
Veel landen Piachtige kilo 
Enkel papier Zeer mooi 
Postaal gelopea Bijzonder 

Schitterend, oa. met blokken 

Schaan. Heel mnni 
Mooi Enkel kon geknipt 
MoeUijk gebied. Super 
Hoge kwahteit. Kleumjk 
Bijzonder gewild 
Goede vanatie Met ketst 
Luxe Geen kent Enkel 
Mooie kik> 
I Alleen echt grootfoimaat! 
Alleen l u » kwahteit 
Altijd populair Met modem 
Moedijk verknjgjbaar 
Schitterend matenaal 

100 ff. 

17.

100,

30,

10.

20,

40.

40.

30,

28,

18,

125,

40,

20,

17,

27,50 
35,

17,50 
26,

11,50 
20,

20,

10,

25.

20,

110,

30,

14.

50,

55,

60,

20,

150,

16,

25,

15,

24,

17,50 
40.

30,

37,50 
20,

30,

2 » ff. 

40,

225,

70,

22JO 
45, 
90.

90,

70,

65,

42,50 


90,

42,50 
40,

65,

80,

40,. 
60,

25,

45,

45,

22,50 
60,

45,

250,

65,

30,

110,

130,

140,

45,

350,

35,

60,

35,

55,

40,

90,

70,

»5,

45,

70,

1000 gr. 

145,

800,

250,

75,

160,

340,

340,

260,

240,

150,


340,

150,

140,

240,

300,

145,

200,

85, 
160, 
160, 
75,

200,

160,



105,

400,

475,


160,


125,

200,

125,

200,

145,

325,

260,

310, 
165,

260,

1,43 KANAALEIL.+MAN 
L.44 KENIA 
L.45 LIECHIENSTEIN 
1,46 LUXEMBURG 
L.47 MAIAWI 
1,48 MAIJ^IÈ 
1,49 MALTA 
1,50 MAURITIUS 
L51 MIDDENOOSTEN 
L52 MCWACO 
1,53 NAMIBIË 
LJ4 NEDERI^VND 
LJ5 Idem TOESIAG 
L56 NEPAL 
L57 NIEUW /.KW AND 
L58 NIGERIA 
1,59 NOORWEGEN 
L.60 OOSTENRIJK 
L.61 POLEN 
L.62 PORTUGAL 
1,63 PORT GEBIEDEN 
1,64 SINGAPORE 
I,65SKANDINAVIEA 
L.66SKANDINAVIEB 
L.67 SPANJE 
L . 6 8 S R I 1 J W K A 
1,69 SURINAME 
1,70 TANZANIA 
1,71 TSJ.SLOWAKUE 
L.72 TURKIJE 
L.73USA 
L74 WERELD A 
L.75WERraDB 
L.76 WESTEUROPA A 
L.T7 WESTEUROPA B 
1,78 IJSLAND 
1,79 ZAMBIA 
USO ZUIDAFRIKA 
L.81 ZWEDEN A 
1,82 ZWEDEN B 
U83 ZWnSERLAND 

1 L84 Idem TOESLAG 

Grote vanatie Gewild 
Bijzonder kleung 
Moeihjk gebied. Gevaneerd 
Zeerichaan 
Motiefhjk gebied 
Altijd gewUd. Veel ^ 
Populair vetzamelgebied 
Kleumjk, gezocht gebied 
Veel landen Intereaunt 
ct40% grX, reat temigiDat 
Prachtig, veel Oora/fauna 
Sphntemieuw, iets toeslag 
Hoofdzakebjk modem kind 
Interessant land 
Met veel boelqeszegels 
Gezocht Abikaans gebied 
Prachug, leu hogp waaiden 
Altijd mooi en modem 
Gehefd gebied 
Zeer moeilijk, iets modem 
Uitermate lastig, doch mnn« 
Zeer gehefd gebied 
Populaire kilo, altijd mnm 
Alle gebieden, iets bk>kkenl 

Aardige vanatie 
Pakketkaanen, hoge catw 
Kleumjk, populair gebied 
Vnl postaal gebruikt 
Gezocht gebied 
Zeer gevaneenl. modem 
Mooie kilo, veel landen 
Zeker 80 landen. ISUPERI 
Veel landen. Populair 
Met alle betere landen 
Bijzondem mooi. Modem 
Zeer kleumjk. Gewild 
Populaire, goedkope kik> 
Leuke gevaneerde kilo 
Kongekmpt, met paartjes 
Prachtige kwahteit, modem 
Altijd grote vanatie 

100 ff. 

18,

25,

110,

4a
25,

18,

2U0 
32,

24,

85,

24,

14,

40,

22,

20,

20,

16,

40,

18,

37,50 
40,

20,

20,

50,

20,. 
15,

40,

22,50 
15,

37,50 
11,

16,

40,

1»,

40,

65,

35,

1240 
11.

22,

18,

40,

2 » ff. 

40,

60,

250,

90,

60,

42,50 
52,50 
75,

55,

210,

55,

30,

90,

55,

45,

45,

35,50 
90,

40,

85,

90,

45,

45,

110,

45,

32,50 
90,

50,

32,50 
85,

25,

35,

90,

45,

90,. 
150,

80,

27,50 
25,

50,

40,

90,

1000 ff. 1 
145,

200,


340,

200,

155,

180,

275,

200,


200,

100,

300,

180,

160,

165,

125,

325,

140,

310,

340,

150,

160,

400,

160,

110,

330,

185,

110,

325.

80,

125,. 
325,

160,

325,

550,

300,

95,

85,

175,

140,

325, 1 

AL HET GEADVERTEERDE MATERIAL HEBBEN WU IN VOORRAAD! 
VOOR NIETVERMELDE LANDEN KUNT U ZICH OP ONZE INTEKENLIJST 

LATEN PLAATSEN. ONZE NIEUWSTE COMPLETE PRIJSLIJST IS ONLANGS VERSCHENEN 
AL ONZE KOPENDE KLANTEN HEBBEN DEZE LUST INMIDDELS ONTVANGEN! 

NOTEER! op 5 en 6 MET NOTEER! 
FRANKPOST B.V. PAKT ZELFS 

'g?*. *ft'"ï5^*^S' m̂ 
TWEE DAGEN LANG GRANDIOOS UIT: 

EEN "SPEKTAKULAIR 
KILOWAARjTELEFOONKAARTEN en PARTIJEN FESTIJN ^ 

WAAR NOG LANG OVER GESPROKEN ZAL WORDEN" 
DAT WILT U TOCH ZEKER NIET MISSEN!!! ! 



4 
5 
6 
9 
9 

12 

14Af 
14Afa 
23H 
24 
27 

AANBIEDING NEDERLAND 
ongebruikt 4 0 0 -
ongebruikt 5 5 0 -
opbrief Franco 2 9 5 -
nagegomd 250 -
brief puntst 1 0 0 -
ongebr mooie kleur 
biigetand Cert 2 5 0 0 -
nagegomd 275 -
gebruikt 1 7 5 -
Ongebru ik tk tand 3 5 0 -
id korte tand 2 7 5 -
ongebruikt luxe 900 -

31af+3x31a bl postfris 1 2 5 -
46 
47 
48 
48 
48 

ongebruikt luxe 2 5 0 -
id gomnbbei 5 5 0 -
luxe gebruikt Cert 750 -
ld W b i j Duurst 5 5 0 -
id Nijkerk 5 5 0 -

49 postfris randst 
56/76 ongebruikt luxe 
77/80 Idem Cert 
80 gebruikt luxe Cert 
80 ld netjes 

82/83 postfris blok 
87f gebruikt 
90/101 serie postfns 

101 minder mooi 
90Av gebrcert 

102/03 postfns 
102f nagegomd 
102f gebruikt korte tand 
104/5 ongebruikt luxe 
104 luxe gebruikt 
104/5 gebruikt 
105 ld minimdun 
105f ongebruikt luxe 

A l les g e g a r a n d e e r d op ech the id L id N V P H - N V M H 

BUSSUMSE POSTZEGEL/MUNTEN HANDEL 
J W Eeckhou t Kapelstraat 20 , 1404 HX Bussum, 

tel 02159-16288 /35410 

995-
1100-
2100-
1500-
1100-
195-
110-

2750-
675-
250-
100-
7 5 -

575-
220-
375-
125-
525-

^ v ^ 

KILOWAAR MET 1993/1994 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 100 gr 250 gr 1 kg 
Zwitserland met toeslag en HW's 18,00 42,00 150,00 
Oostenrijk grote sortenng 28,00 66,00 240,00 
W Europa grote sortering met HW's 14,00 34,00 120,00 
Skandinavie grote sortenng met HW's 20,00 50,00 170,00 
Duitsland grote vanatie met toeslag 11,00 26,00 99,00 
Frankrijk grote variatie met HW's 55,00 130,00 
Engeland veel nieuw met HW's 10,00 22,00 80,00 
Finland grote sortenng 14,00 30,00 110,00 
MISSIEWAAR: 
Australië veel nieuw met hogere waarden 20,00 65,00 
N Zeeland veel nieuw met hogere waarden 16,00 40,00 150,00 
Engeland met buitenland en hogere waarden 8,00 16,00 60,00 

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

Levenng uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op 
Giro rek nr 1834376 of SNS bank rek nr 82 19 07 581 

Levering onder rembours + ƒ 8,00 Filatelistische frankering 

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

AANBIEDING 
Nederland 
gebruikt 
1 
2 
4 
41 
43 
82 
98 
99 
163/5 
169 
181 
184 
203/7 
212/9 
220/3 
229/1 
252/5 
283/6 
289/2 
293/5 
300/4 
310/2 
323/4 
345 
347 
397/1 
4221 
500/3 
508/2 

588/1 
666/0 
671/5 
702/6 
743/4 
774/6 
886/8 

29 — 
19 — 
13 50 
11 — 
16 — 

7 — 
1850 
4 5 -

7 — 
1 — 

11 — 
3 — 

25 — 
38 — 

7 50 
19 — 
340 
8 — 
5 75 
150 
2 90 
150 
2 40 
2 25 

13 50 
120 

17 50 
150 
2 — 

2 — 
10 — 
25 — 
10 50 
2 30 

5 50 
Dienst gebr. 
9/15 
25/26 
27/40 

59 — 
1 7 -

7 50 

Bestel l ingen b v 
dag/dinsdag van 
ting 4 % boven ƒ 

N. DE NEEF 

Aüt.boel(|es 
postfris 
IMx 
3y 
3a 
5 
6a 
6eF 
6fF0 
7a 
7bF 
8b 
8c 
8aF 
8bF 
9a 
9g 
9h 
9aF 
9cF 
9tiF 
10a 
lOaF 
l l a F 
13a 
14a 
14b 
15a 
17a 
17b 
18a 

29 

17 — 
2 80 
2 80 
140 
5 50 
3 -

45 — 
175 
3 75 

10 50 
43 50 

7 50 
1650 
21 — 
35 — 
1950 
950 

55 — 
9 — 
850 

13 — 
18 — 
28 — 

7 — 
6 — 
4 50 
3 — 
4 — 
210 

525 
36 6 — 
40 6 25 

Ned.Antillen 
tète-bêche pf r 
556/58 
573/5 
654/5 
815/6 
948 

2 — 
175 
175 
8 -
175 

< sctinfteli jk (boven 
11 00-22 30 uur) V( 
500 - Andere num 

POS 

N E D E R L A N D & 
Combinaties 
postfris 
(NVPH 1995) 
compleet 
uil boekles 
1 9 — 
2 39 — 
3 6 50 
4 4 25 
6 750 
6f 127 50 
7 450 
7f 1050 
8 8 — 
8f 9 — 
9 22 — 
9f 11 — 
10 11 — 
lOf 2150 
11f 43 50 
13 74 — 
14 15 — 
15 1150 
17 15 — 
24 5 60 
29 13 — 
34 2 9 -
36 1950 
40 26 — 
43 22 — 
47 11 — 

Nederland met 
nette plakicer 
356/73 130 — 
444/73 9 75 
500/3 3 50 
513/7 9 — 
533 44 — 
538/1 8 — 
542/3 550 
550/5 28 — 
561/2 520 
588/1 3 75 
596/0 7 — 
607/1 850 
612/6 12 — 
655/9 13 50 
661/5 7 50 
671/5 23 — 
681/2 23 — 
707/19 17 — 
720/35 17 — 
736/51 26 — 

Nw.Guinea pfr. 
25/81 23 — 
63/81 3 — 
met plakker: 
1/18 16 — 
19/21 17 — 
gebruikt: 
1/21 5 -

SUPERPAKKET: Nederland Ned Ant 
Suriname (oud) en Nw Guinea 100% 
postfris m compl uitgiften met een NvPH 
catwrd van ƒ 1000 voor /159 

EDB Importa nummers 1/75 compleet voor 
PTTmapies 1982/1991 (nr 1/89) compl 
Automaatboekjes 25 verscfi postfns Ned 
Ned lOOverscti blanco FDC (± ƒ 350) voo 
Ned Antillen 100 FDC idem (± ƒ 400) voor 

ƒ 100 - geen porti) Tel 05230-14978 ( 
)oruitbet (na tel resen / ) op Postgiro 4 
ners op aanvraag 

TBUS 143 7700 AC 

O . G . 
Nederland 
postfris 
443/68 13 — 
688/06 47 — 
707/19 26 — 
720/35 2850 
736/51 42 — 
752/63 14 — 
764/83 26 — 
784/10 15 50 
811/35 4 75 
836/53 5 50 
855/75 8 50 
876/99 1950 
900/17 1425 
918/38 1850 
963/82 11 — 
983 17 50 
984/00 10 — 
1001 11 — 
1002/24 1850 
1025/42 19 — 
1043/63 21 50 
1052(2) 17 50 
1064/83 8 50 
1084/07 13 50 

in compl versch 
postfr uitgiften 
ƒ200 catwrd 
Nederland ƒ37 

Sunname ƒ26 
Rep Sur ƒ27 
Indonesië ƒ27 
Israel ƒ40 

ƒ 59 
ƒ299 
ƒ 69 
ƒ 44 
ƒ 49 

zat maan 
335822 2 % k o r -

DEDEMSVAART 

Koop rechtstreeks 
AF FABRIEK en verdien zelf 

DE HOGE KORTING 
van 10 tot 35% 

• Grote sortering geteste en 
goedgekeurde DATA SAFES 

• Inbraakwerende safes met 
indicatie waairdeberging 

• Enorme voorraden privé safes 
• Brandvrije archiefdeuren. 
• Vloer- en muursafes 
• Grote en kleine kantoorsafes. 

Altijd ± 500 stuks voorradig. 
OOK OCCASIONS 

h-
BK40/BA 
BK 40/BF 
BK 50 
BK 60 
BK 70 

Hoo<tc 
440 
315 
400 
600 
760 

Breedte 
315 
440 
500 
500 
560 

Diepte 
380 
380 
400 
400 
520 

Gewicht 
36 KG 
36 KG 
55 KG 
65 KG 
95 KG 

Pr«i II 
ƒ525,-
ƒ525,-
ƒ725,-
ƒ995,-
ƒ 1515,-

Onze grote showroom is dagelijks geopend van 
09.00 -12.00 en van 13.00 -16.00 uur, 

's-zaterdags van 09.00 -12.00 uur 
Vervoer- en servicedienst door het gehele land. 

V/D HOVEN SAFES 
Bedrijfsterrein "Zicdcwij" no. 1 (hoek Gebroken Meoldijk),Barendrectit 

Tolofoon 01806 -12988, Fax 01806 - 20158 
Voor België: DROWA, Grote Baan 196, 2770 Niouwkerke. Tel.03775 - 4096 

24 N.V.P.H. POSTZEGELHANDELAREN 
(vakhandel filatelie) 

^ heten u van harte welkom op de '^^^ 

MOSAPHIL '95 
Vrijdag, zaterdag, zondag 

12 t / m 14 mei in IVIaastricht 

Toegang 
gratis 

Vrijdag 12 mei van 16.00-22.00 uur 
Zaterdag 13 mei van 9.00-18.00 uur 
Zondag 14 mei van 9.00-17.00 uur 

in Inet IVIECC in Maastr icht 

WEST^EIJROPA 
POSTFRIS 

W U VERZORGEN AL UW MANCO'S 
TEGEN REDELIJKE PRUZEN. 
VRUBLUVEND PRUSOPGAAF. 

ZEER UITGEBREID NEDERLAND + O.G. 
EN VER. EUROPA. 

POSTZEGELHAATDEL ALEXA]\DER C . ¥ . 
VREDEM. DE VRIESSTRAAT 96 - 3067 ZL ROTTERDAM 

TEL. 010-4203044 - FAX 010-4567104 Geen filialen. 



lEl l lAfE.POSTZEGEL
SAMENSTELLING: W . M . A . DE ROOI 
POSTBUS 1 0 5 1 5 1 4 0 CB WAALWI. 

Canada 
Herdrukken 
Op 14 november 1994 
verscheen in Canada 
een nieuwe versie van 
de boekjes nnet de vlag
zegel van 43 c. Ze werd 
vervoardigd door Cana
dian Bank Note, terwijl 
de oorspronkelijke uitgif
te gedrukt was door 
LeighMardon Pfy. Het 
gaat om boekjes met tien 
en met vijfentwintig ze
gels. 
Op dezelfde datum ver
scrieen een nieuwe uit
voering van Liet boekje 
met de vijfmaal de zegel 
van 88 c. in het type
abrikoos. Het meest op
vallend zijn de fosfor
strepen [tagging) op de 
nieuwe zegels: eerder 
had de zegel fosforstre
pen aan alle zijden, nu 
zijn er drie verticale stre
pen. Links en rechts zijn 
het strepen van 2'/2 mm, 
in het midden 5 mm. De 
strepen zijn ook met het 
blote oog zichtbaar. Bij 
de sorteermachines wa
ren nieuwe strepen no
dig voor post met een in
ternationale bestem
ming. 
Begin dit jaar kwam er 
ook een herdruk van het 
boekje met tienmaal de 
zegel van 43 c. in het 
typekoningin. De druk
ker is wederom Cana
dian Bank Note. 

Denemarken 
Het land van de eilanden 
Op 16 maart verscheen 
in Denemarken een vier 
waarden tellende serie 
'Kleine eilanden': 3.75, 
4.75 5.00 en 9.50 k. 
Afgebeeld zijn in carto
grafische vorm de eilan
den Avernako, Fejo, Fur 
en Endelave. De ge
noemde eilanden heb
ben respectievelijk 115, 
ÓOO, 1000 en 177 inwo
ners; in de rubriek 'The
matisch panorama' leest 
u meer over de Deense 
kleineeilandenemissie. 
De waarde 3.75 k. ver
scheen ook in een post
zegelboekje. Tien van 
deze zegels zorgen voor 
de verkoopprijs 37.50 k. 
Het boekje neeft nummer 
S75. 

Boekje met minivelletjes 
Met als inhoud twee sa
menhangende series ver
scheen op dezelfde da
tum ook een Deens 
grootformaat boekje. De 

vignetten op de beide 
velletjes beelden veerbo
ten af, de onontbeerlijke 
levenslijnen tussen de ei
landen en het vasteland. 
De kaft van het boekje 
bevat verder tekst en af
beeldingen met betrek
king tot de vier eilandjes. 
De postdienst geeft een
maal per jaar, op de 
Dag van de Postzegel, 
zo'n grootformaatboekje 
uit. Voor het eerst ver
scheen zo'n boekje in 
1994 (Deense kastelen). 
De prijs van het boekje is 
46 k. 

voren nog een boekje 
met vier tweedeklasze
gels heeft uitgebracht. 
Het boekje, nog in de 
oude uitvoering, ver
scheen op 6 december 
1994, is gedrukt bij 
Walsall en heeft een ge
wijzigde postcode en 
geldigheidsaantekening 
aan de binnenzijde. Het 
boekje werd verkocht 
voor 76 p. 
Uit meldingen bleek ove
rigens dat net boekje in 
sommige winkels al eind 
novemBer verkrijgbaar 
was. De uitgifte ervan 
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De hoven von het eiland Fur, dit eilandje ligt in het lim(|ord in NoordJutlond 

Finland 
Zelfklevend madeliefje 
De Finse serie 'Planten 
uit de provincie' is op 15 
maart uitgebreid met een 
zelfklevende eersteklas
zegel in een velletje van 
tien stuks. Afgebeeld is 
het madeliefje, bloem 
van de provincie Keski
Suomi. 
Op dit moment is het ta
rief voor een binnen
landse brief 2.80 m., zo
dat het velletje 28 m. 
kost. 

Gibraltar 
Eilandspelen 
Ter gelegenheid van de 
Eilandspelen geeft Gi
braltar op 8 mei een drie 
waarden tellende serie 
postzegels èn een groot
formaat postzegelboekje 
uit. 

GrootBrittannië 
Oude uitvoering 
De rode w/nc/owboekjes 
zijn begin dit jaar in een 
nieuwe uitvoering ver
schenen. Het blijkt nu dat 
Royal Mail  zonder 
daarvan enige aankon
diging te doen  kort te

heeft vermoedelijk te ma

ken met een extra be

voorrading voor de 
kerstdrukte. 

National Trust 
Al eerder kondigde ik 
het National Trusfgroot
formaatboekje aan, dat 
op 25 april in Groot
Brittannië zal verschij
nen. De inhoud heeft een 
totale waarde van £ 6.. 
Ik kan ditmaal de exacte 
inhoud van de diverse 
zegelvelletjes melden. 
Velletje 1 bevat zes Na
tional Trusfzegels van 
25 p. (kiemplantje eik) 
en velletje 2 bestaat uit 
permanente zegels: één
maal 10, 30, 35 en 
41 p. en tweemaal 19 
en 25 p. Velletje 3: één
maal 19 p. en 25 p. 
Schotland, V\^ales en 
Noordlerland; velletje 
4: zes permanente ze
gels van 19 p. 
Het nieuwe boekje biedt 
gespecialiseerde verza
melaars maar liefst acht 
nieuwe postzegelvarian
ten. 

Nieuwe automaten 
De Britse Royal Mail ex

perimenteerde vorig jaar 
met het prototype van 
een automaat waarmee 
boekjes, eerstedagenve
loppen, presentation 
packs, en dergelijke ver
kocht konden worden. 
Gedurende de periode 
april/oktober 1994 wa
ren zes automaten op di
verse plaatsen in Londen 
in gebruik: vier bij post
kantoren en twee op an
dere lokaties (warenhuis 
en tentoonstellingsge
bouw). 
Dit jaar gaan de experi
menten door met een 
aangepast prototype. 
Als de proef slaagt mo
gen we verwachten dat 
in 1996 op een aantal 
plaatsen in het land der
gelijke automaten zullen 
worden geplaatst. 

Het prototype van de Britse filatelieouto
moot uit 1994 

Man 
Eeuwfeest spoorlijn 
Het is dit jaar honderd 
jaar geleden dat op het 
eiland Man de beroem
de spoorwegverbinding 
met de top van de ruim 
600 meter hoge 'Snae
fell' tot stand kwam. Een 
half uur durend ritje 
naar deze top staat bij 

beeld worden een 
stoomtrein, elektrische 
locomotieven en een 
spoorwegstation. De uit
gifte gaat vergezeld van 
een postzegelboekje van 
£ 4.63. De inhoud ervan 
bestaat uit drie series en 
één velletje. 

Noorwegen 
Het Noorse landschap 
Op 8 mei verschijnen in 
Noorwegen twee toeris
tenzegels in boekjes. De 
zegel van 4 k. beeldt de 
houten huisjes bij de ha
ven van Skudeneshavn 
af. Op de zegel van 
4.50 zien we de Torg
hatten. een rotsformatie 
voor de Noorse kust. 
Beide boekjes bevatten 
acht van deze zegels, 
zodat het om boekjes 
van 32 en 36 k. gaat. 

Boekjes: populair in 
Noorwegen 
Dit jaar zullen boekjes in 
Noorwegen een promi
nentere plaats innemen. 
De Noorse post komt 
met een nieuw ontwerp 
in een nieuw formaat. 
Al in 1904 zagen de 
Noren postzegelboekjes 
als een handige ver
koopvorm. Helaas zagen 
de verzamelaars van 
toen dat niet in, zodat 
oude Noorse boekjes nu 
uiterst zeldzaam en kost
baar zijn. 
Loketboekjes en later au
tomaatboekjes bleven 
populaire artikelen, ind
acritig de slogan 'Een 
postzegelboekje is 24 
uur per dag open'. 
Het vervaardigen van 
boekjes was wel een 

Voorzijde van het grootformootboekje van het eiland Man 

veel toeristen hoog op 
het lijstje. 
Met een serie van vier 
waarden (20, 24, 35 en 
42 p.) en een minivelle
tje van £ 1. vrolijkt men 
dit eeuwfeest op. Deze 
postzegels verschenen 
op 8 februari jl. Afge

dure aangelegenheid. 
Het kerstboekje van 
1982 was het eerste 
boekje dat door een 
boekjesmachine werd 
vervaardigd: drukken, 
perforeren, vouwen en 
bundelen geschiedden 
machinaaH Sinds 1976 



hebben de boekjes inte
ressante thema's: Noors 
landschap, vogels, pad
destoelen, orcfiideeën en 
vlinders. 
In 1995 breken de boek
jes in Noorwegen echt 
door. Erverscriijnen er 
maar liefst vijf: wilde 
bessen, landschap (twee
maal), Norwex 97 en 
Kerstmis. Het nieuwe for
maat maakt ze nog 
praktischer. Maar ook 
de thematische verzame
laar kan ze als een ver
rijking zien. Bovendien 
heeft de postdienst al 
aangekondigd ze te zij
ner tijd als jaarset aan te 
zullen bieden. 

Hng verhaald wordt. 
Met het boekje grossiert 
men in jubilea: 100 jaar 
Walsall, 25 jaar Walsall 
Security Printing (de 
postzegeldrukkerij), 30 
jaar zelfklevende zegels 
(Sierra Leone, 1964) en 
25 jaar zelfklevende ze
gels in Tonga. Maar ook 
op postzegelgebied 
biedt het boekje heel 
wat. De kaft bijvoor
beeld bevat een venster, 
waardoor de hologram
zegel van 2 pa'anga 
zicntbaar is. Deze zelf
klevende zegel beeldt de 
Tongasfar I af, één van 
de vier communicatiesa
tellieten van Tonga. Drie 

Met huidige formaat von de Noorse boekjes Is gelijk con die van een credit care, gemokkelijk 
voor uw portefeuille 

Tonga 
Eerste zelfklevende holo
gramzegel 
Op 14 december van het 
afgelopen jaar gaf de 
postdienst van ae Tonga 
eilanden - wat stippen in 
het zuidelijke deel van 
de Grote Oceaan - een 
grootformaatboekje uit, 
waarin aan de hand van 
beeld en tekst het pio
nierswerk op het gebied 
van zelfklevende zegels 
door de Engelse drulcke-
rij Walsall Security Prin-

andere zegelvelletjes be
vatten nog eens zevenen
twintig andere postze
gels, die alle gebaseerd 
zijn op eerder in Tonga 
uitgegeven zegels. Daar
bij zijn hele kleine zelf
klevende postzegels met 
afbeeldingen van een 
banaan en een pape
gaai. Die met de banaan 
bijvoorbeeld heeft ook 
de vorm van een banaan 
en heeft een minieme 
maat: ongeveer 22 bij 6 
mm! Het derde zegelvel-

v,\i- v-I V ' ' ^ ^ 

TONGA 
ALLSEUL'KITVre 
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TSl 
Een kleine selectie zelfklevende zegels uit het nieuwe postzegelboekje von Tonga 

letje vertcx)nt nog wat 
andere vrije postzegel-
vormen: een ovale zegel, 
een paar handen bezig 
met een zelfklevende ze
gel en het embleem van 
de Rotary met daarbij 
enkele tenten van de 
scouting. Het laatste vel
letje bevat negen 'nor
male' zelfklevende ze
gels. De zegels zelf heb
ben geen perforatie, wel 
echter het velletje. 
In Tonga is men gek op 
zelfklevende zegels. Tus
sen 1969 en 1985 wer
den er uitsluitend zelfkle
vende zegels uitgegeven! 
De firma Walsall heeft 
zich er aardig kunnen 
uitleven en een mooi 
stukje technologie kun
nen ontwikkelen, want 
de firma was alleenleve
rancier. Vandaar na
tuurlijk ook het weder
zijdse gekietel met dit 
excentrieke boekje. 
Buiten de vier zegelvelle
tjes bevat het boekje nog 
een aantal pagina's tekst 
over de geschiedenis van 
de zelfklevende zegels 
en over de niet onbe
langrijke rol die Tonga 
daarbij speelde. 

Het Duitse blad Deutsche 
Briefmarken-Zeitung pu
bliceerde onlangs een 
chronologische Ti jst van 
postzegels en postwaar-
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SyFRIGI; DKR ; 
Op vier zegels wordt het relief in hout von de Zweed Bror Hjorth 

in een boekje uitgeeft. 
Finland werd kortgele
den (30 januari 1995, 
vriendschapsboekje) 
goede tweede. 

Zweden 
Europa 95: liefde, vrede 
en vrijheid 
De landen die zijn aan
gesloten bij Posteurop, 
riet Europees samenwer
kingsverband op postaal 
gebied, geven dit jaar 
postzegels uit op het the
ma 'Vrede en vrijheid'. 
De Zweedse bijdrage, 
die op 17 maart is ver-

Op de voorzijde van hel boekje van Tonga ziet men een deel van de aarde en is het venster 
met de hologramzegel zichtboor 

destukken met een holo
gram. De eerste holo
gramzegel verscheen op 
18 oktober 1988 in 
Oostenrijk (Exportzegel, 
8 schilling). Tonga is met 
het hiervoor beschreven 
boekje het eerste land 
dat een hologramzegel 

schenen, toont een reliëf 
in hout ('Liefde, vrede en 
arbeid'), een schepping 
van de Zweedse kunste
naar Bror Hjorth. Hij 
maakte het kunstwerk in 
de jaren zestig, geïnspi
reerd door een gedicht 
van Walt Whitman. W e 

zien de Amerikaanse 
dichter met een fragment 
uit zijn dichtwerk Leaves 
of Grass, vergezeld door 
Jezus en Socrates, die 
beiden in het werk wor
den genoemd. Rechts rei
ken kinderen en volwas
senen, mannen en vrou
wen van alle volkeren en 
rassen elkaar de hand. 
De zegels zijn verkrijg
baar in boekjes. De in
houd bestaat uit twee 
blokken van vier zegels 
met een frankeerwaarde 
van 5 en 6 k. 

Zweedse huizen 
'Zweedse huizen' is het 
motief van een nieuwe 
serie postzegels. De eer
ste vijf zegels in deze se
rie verschenen op 17 
maart in een boekje. Het 
thema van deze uitgave 
is 'Wonen op het platte
land'. Op de zegels zijn 
oude huizen te zien die 
het bewaren en onder
houden zeker waard 
zijn. Het gaat daarbij 
om volkstuinhuisjes, sol-
dotenhoeven, hoeven in 
de provincie Skóne, hou
ten boerderijen in de 
provincie Jämtland en 
herenboerderijen. 
De Zweedse postdienst is 
van plan nog twee boek
jes met Zweedse huizen 
uit te geven. Onderwerp 
zijn dan nutsgebouwen 
en huizen in de stad. 

't Poszegelhoës 
(H MANS) 

Gratis prijslijst Nederland en Overzee 

Wijngaardstr. 2 
Tel.:077-512698 

5911 HM Venlo 
b.g.g. 04765-3764 

Leuke aanbiedingen zegels en poststukken - zowel enkele stuks 
als collecties en partijtjes en ectit 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. 



75. FELZMANN-AUKTION 
Grosse Jubiläums-Auktion 

3.-5. Mai 1995 
Lassen Sie sich von diesem Auktionsangebot überraschen ! 

ZEPPELiNPOST 
NIEDERLANDE 
Ausstellungssammlung 
206 Belege und weitere 
Objekte Zeppelinpost 

DEUTSCHLAND 
ein ausgesuchtes Spezialangebot 
von Altdeutschland bis zur 
Gegenwart 
Qualitätsmaterial mit 
Spitzenwerten, 
seltenen Frankaturen 
insbesondere 
Deutsches Reich, Danzig, Memel, 
Besetzung II. Weltkrieg und 
Bundesrepublik, Berlin u. DDR 

SAMMLUNGSAUKTION 
5. Mai 1995; 
Phantastische Sammlungen 
und Posten überwiegend 
aus Privateinlieferungen 
und Nachlässen u.a. 
Europa-Sammlung aller Länder 
in 180 Bänden 

Nederland 
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Niederlande 1967 ZWISCHENSTEG-BLOCK „KINDERZEGELS" 
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Aus der großen ZEPPELINPOST-SAMMLUNG „NIEDERLANDE" 
1932, Fahrt in die Niederlande - Vertragsstaatenpost 

bis Rotterdam 

Fordern Sie den 
aktuellen Katalog an! 
Ihr persönliches Exemplar 
liegt auf Abruf bereit I 

ULRICH FELZMANN 
Briefmarken-Auktionen 

Postfach 10 23 42 • Bismarckstraße 98 
D-40014 Düsseldorf • Telefon 0049211/35 32 58 

Fax (0)211/161514 



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

VEILING 133 wordt gehouden vrijdag/zaterdag 12/13 mei a.s. in de bovenzalen van 
congrescentrum/schouwburg ORPHEUS te Apeldoorn. 
BUITENLAND: betere zegels, series, stempels en poststukken van vrijwel alle Europese landen. 

Niet alleen hooggenoteerd materiaal maar vooral ook materiaal uit de middenklasse en gespecialiseerd met 
stempels, plaatfoutjes, kleurnuances enz. 

NEDERLAND: ca. 5(X) kavels betere zegels en series, zowel gest., ongest. als postfris. 
Uitgebreid emissie 1852 met paren en strippen van 3 en 4. 
Poststukken met stempels, tarieven, bestemmingen enz. 
O.a. aparte hoofdstukken: * pakketkaarten * postbuskaartjes * expresse-post (w.o. ongetande strook uit 
1910) * waarde-brie ven * spoorwegpost * scheepspost * stempelmateriaal (veel kleinrond) * enz. 
Door onze nauwkeurige beschrijving van zowel plaats van verzending als adressering ook voor de 
STREEKVERZAMELAAR een ideale gelegenheid. 

O.G.: zegels, series en POSTSTUKKEN, interessant voor zowel de beginner als (ver) gevorderde specialist! 
COLLECTIES: in iedere veiling 1000 tot 1500 kavels met verwachte opbrengsten van enkele tientjes tot vele duizenden 

guldens. Deels worden deze zonder inzet of limietprijs aangeboden! 
Wij beschrijven al onze kavels zo nauwkeurig mogelijk zodat u ook ongezien een getrouw beeld van ieder kavel krijgt. Al 
onze vele vaste schriftelijke bieders weten dit te waarderen! 
Interesse in onze catalogus? Op aanvraag (telefoontje, fax en briefkaart is voldoende) eind april een exemplaar te ontvangen. 

DE O.P.V. AL BIJNA 25 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND!! 

INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

"DE VERZAMELAARSVEILING 
VAN NEDERLAND" 

houdt 5 juni haar 77e veiling 

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

- West-Europa met topmateriaal! 
- Engelse koloniën, Australië, etc. 
- Collecties en partijen 

Verzamelaarsvriendelij k: 
- Geen veilingkosten 
- Geen opbod: vaste prijs 
- Overzichtelijke catalogus 
- Snelle service 
- Terugstuurgarantie! 

Vraag nu de gratis catalogus aan! 

Postzegelveiling 'INVER' 
Griftstraat14-3 
1079ZB Amsterdam 
Telefoon/Fax: 020-6610289 

TE KOOP GEVRAAGD 
F R A N K E E R G E L D I G E Z E G E L S 
BELGIË ƒ 4,10/Fr. 100,— 
BUND ƒ 89,—rtJM 100,— LXJ 
DENEMARKEN ƒ 19,-fl)KR 100,— g 
ENGELAND ƒ200,—« 100,— S 
GUERNS7JERS. ƒ 185,—/£ 100,— g 
EILAND MAN ƒ 135,—/£ 1 0 0 , - tü 
FINL7ALAND ƒ 21,—rt^MK 100,— g 
FRANKRIJK ƒ 23,50/FR. 100,— g 
ITALIË ƒ 0,07/L 100,— "-
LIECHTENST. ƒ 82,—/SFR 100,— 

MALTA ƒ310,—/M 100,— 
MONACO ƒ 19,50ffR. 100,— ^ 
OOSTENRIJK ƒ 11,—/OS 100,— g 
SAN MTV AT. ƒ 0,05rt. 100,— g 
ZWEDEN ƒ 13,—«KR 100,— g 
ZWITSERLAND ƒ 97,—/FR. 100,— £ 
LUXEMBURG ƒ 3,45/FR. 100,— ^ 
UNO WENEN ƒ 6,80/OS 100,— «c 
UNO NEW Y. ƒ 70,—rtJS$ 100,— £ 
USA ƒ112,—flJSS 100,— 

Verkoop (op aanvraag): NL 82%, BELGIË 88%, LUX. 80%. 
- Betaling binnen een werl<dag met aanteltenen aangifte geldswaarde 
- Vraag een lijst aan van alle gebieden (ca. 50) 
- Minimaal ƒ 300,—, gesorteerd naar frankeera/aarde. 
- Ook afname van grote aantallen, maar geen nieuwtjesvellen 
- Wij zijn sedert jaren in Duitsland bekend als betrouwbare partner voor frankeerzegels. 

I I I I 1 I # A P Ü A & I I / P RathausstraBe9 0-22941 BARGTEHEIDE 
U I I I K I I E H A M I I b Tel.: 00 - 49 4532 8820 Fax 00 - 49 4532 25132 
m i n i i v r n H l i l i k LidAPHvenzpvw 

P O S T Z E G E L H A N D E L L O D E W I J K 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 



IMPORTA VERZAMELBAND 
M E T 1 0 0 1 M O G E L J K H E D E N 

\_) e mogelijkheden van de Verzamelbanden van Importa zijn ongekend. Uw verzameling 
postzegels, briefkaarten, telefoonkaarten, negatieven, sigarenbandjes, suikerzakjes, 
speelkaarten, bankbiljetten, enz. kunnnen prima gerangschikt worden in de Verzamelband. 
U bent dan verzekerd van een optimale presentatie van uw verzameling. 

De Verzamelband (formaat 270 x 325 mm) is verkrijgbaar in blauw, wijnrood, groen, 
licht* en donkerbruin De kunststof band is gewatteerd en is voorzien van 4 ringen. 

' Verzamelband 
' Opbergcassette in bijpassende kleur macCTi 

De transparante bladen zijn in 15 verschillende indelingen leverbaar (zie afbeeldingen). 
Ze zijn absoluut weekmakervri). Dit betekent dus een veilige plaats voor uw 
verzamelingen. Bij veelvuldig gebruik adviseren wij u om schutbladen (zwart of rood) 
tussen de bladen te doen, zodat krassen vermeden worden. 

VI 218x314mm V2218x156 mm 
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V6218x51 mm V7218x43 mm V8218x37 mm V4vert.54x314 mm V2x2  108x 156 mm 

V3x371 x 103 mm V4x2108x76 mm V10x442x29 mm VI plus zwart insteekblad V5x2  95 x 60 mm 

• Set van 10 bladen Q ^ Q 
> Set van 5 bladen VI samen met 5 zwarte 
insteekbladen met 10 transparante stroken ■■Bimi 

• Set van 10 rode of zwarte schutbladen 

Een folder met het complete 
programmma van Importa 

kunt u aanvragen bij: 
Importa B. V. 

Postbus 301 5400 AH Uden 
Tel: 0413265973 Fax : 0413266720 

it 
De kroon op uw v e r z a m e I i n i 
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I
eer dan vierhonderd 
jaar geleden, om pre
cies te zijn op 22 fe
bruari 1568, schreef 
de hertog van Alva 
lonmiddellijk na zijn 

aankomst in Brussel een brief 
aan Philips de Tweede, ko
ning van Spanje (aßeelding 1). 
Deze brief maakte de lange 
reis naar Madrid via Antwer
pen, Bilbao en Burgos en is -
uniek genoeg - bewaard ge
bleven. Samen met poststuk
ken waarop de oudste drie-
stuiverstempels ter wereld 
staan en originele brieven van 
andere staatslieden wordt 
deze brief in mei bij Van Die
ten in Den Haag geveild. De 
collectie, bijeengebracht door 
Rolf P. Salinger, geeft een dui
delijk overzicht van vier eeu
wen Nederlandse postgeschie-
denis tot de introductie van 
de postzegel in 1852. De waar
dering voor de verzameling is 
groot: drie keer groot goud 
waaronder groot goud op de 
wereldtentoonstelling in Lon
den in 1990. Een greep uit de 
enorme hoeveelheid brieven 
en daarmee uit de Nederland
se postgeschiedenis. 

BRIEF AAN THUISFRONT 
Fernando Alvarez de Toledo, 
hertog van Alva, was de mili
taire steunpilaar van Philips 
de Tweede. Hij werd na de 

Niet alleen in de kunstwereld - denk aan de collectie-Rltman, 

die onlangs naar Sotheby's ging - komen kapitale 

verzamelingen onder de hamer. In mei en september 

aanstaande wordt in Den Haag de collectie-Salinger geveild. 

Het gaat zoals dat heet om een 'importante' veiling van een 

aantal al even belangrijke poststukken. 

beeldenstorm van 1566 naar 
de Nederlanden gezonden 
om de opstandige beweging 
te onderdrukken. Zijn brief 
aan het 'thuisfront' werd een 
maand na verzending, op 2.S 
maart 1568, aan secretaris Ga
briel de (iayas overhandigd. 
Tot dat moment was de brief 
in handen van Nederlandse 
en Spaanse koeriers geweest; 
het stuk had zelfs een deel van 
de afstand met de Spaanse 
vloot afgelegd. 
Alva's inspanningen in de 
lage landen mochten op de 
lange duur niet baten. Willem 
van Oranje kreeg steeds meer 
aanhangers. In een brief van 4 
juli 1624 is te lezen hoe zijn 
zoon Maurits, stadhouder van 
Holland en Zeeland, instruc
ties geeft aan de dijkgraaf van 
de rivier de Lek. 
De Lage Landen sloegen hun 
vleugels uit. Op 2 juli 1660 
stelde de stad Amsterdam een 
'Postmeester op Engeland' 

aan waarmee een einde kwam 
aan het ongeorganiseerde 
postvervoer door toevallig be
schikbare zeevaarders. Hen
drik Jacobsz van der Heyde 
was de eerste postmeester die 
de zendingen overzee coördi
neerde. Een brief van 17 april 
1582 van Middelburg naar 
Londen laat zien hoe het voor 
die tijd ging: 'By Robert Duyn-
sten; Che Idio guardi' (moge 
God hem behoeden). 

DRIESTUIVERSTEMPELS 
Werden poststukken voor
heen voorzien van postmer-
ken die met krijt, potlood of 
inkt op de voor- of achterkant 
van de brieven werden aange
bracht, vanaf de tweede helft 
van de zeventiende eeuw 
kwam er meer structuur in 
het postverkeer. Voor het 
eerst werd met een stempel 
een betaling op de enveloppe 
aangegeven: met de zoge
naamde 'driestuiverstempels' 
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die ook op een brief van 
4 september 1679 te zien 
zijn. Deze stempels wer
den tot 1810 gebruikt en 
zonodig ook in meer
voud (zes of negen stui
vers) geplaatst. 
Andere 'officiële' aandui
ding waren de letters H, 
R, A of D (Den Haag, 
Rotterdam, Amsterdam 
of Delft). 
Helemaal vlekkeloos liep 
het allemaal niet. Het 
grootste deel van de bui
tenlandse post kwam per 
boot via Texel binnen en 
werd vandaar via Amster
dam verder vervoerd. Een 
brief van het Spaanse ei
land Caay (het tegen
woordige Haiti) deed er 
in 1783 maar liefst drie 
maanden en twintig da
gen over om via Texel en 
Amsterdam IJzendijke bij 
Gent te bereiken. Vanaf 
Texel werd per traject in 
stuivers betaald, een be
drag dat opliep tot in to
taal achttien stuivers. Tot 
Texel was de 'Gapt Ruve 
Jans DGG' verantwoorde
lijk die op de enveloppe 
Gods zege meekreeg 
('dien God Geleide'). 
Het kon gebeuren dat 
een boot doorschoot en 
Vlieland letterlijk met de 
lading werd opge
scheept. De post moest 
vandaar dan weer terug 
naar Texel en het is dui
delijk dat dit de over
komstduur niet ten goe
de kwam. Een brief van 
30 juli 1792 arriveerde 
'Uyt Zee zonder Fran-
queergeld - Vlieland' 
om daarna via Texel en 
Amsterdam voor veertien 
stuivers in totaal op 23 
september 1792 Middel
burg te bereiken. 

SUCCESSIEOORLOG 
Tijdens de Oostenrijkse Suc
cessieoorlog (1740-1748) wist 
de energieke Maria Theresia 
steim voor haar verzet te wer
ven bij Engeland, de Repu
bliek der Verenigde Nederlan
den en Rusland. In 1743 ging 
een divisie uit ons land onder 
leiding van de landgraaf van 
Hesse-Philipsthal de strijd aan 
met het Franse leger in de om
geving van Mons, Ath en Ghar-
lerois. Deze eerste inmenging 
in de successieoorlog had een 
brievenstroom tot gevolg. Zo
als de brief die de landgraaf 
van Hesse zelf aan zijn vrouw 
schreef. De brief die van 
Chaam naar Grave via 's Her-
togenbosch reisde, kreeg het 
stempel 'AHOL' {Armee Hol-
landaise) mee en de aandui
ding '13' (stuivers). Het Oos
tenrijkse leger trok zich na de 
inname van Brussel door het 
Franse leger in noordelijke 
richting terug over de rivieren 
de Demer en de Nete. Het 
hoofdkwartier werd in de om
geving van Breda gevestigd op 
20 mei 1746. Een brief van 7 
juli 1746 vanuit deze stand
plaats naar 'Limbourg' kreeg 
het stempel van het Oosten
rijkse leger: 'AA' {Armee Autri-
chienne) en de aanduiding 'T 
voor de kosten van het vervoer 
(aßeelding 2). Dat ook Enge
land in de oorlog betrokken 
was, blijkt uit een brief van 14 
mei 1748 die vanuit Daihlygie 
(Schotland) naar het Britse 
hoofdkwartier in de buurt van 
Tilburg en Breda werd gezcjn-
den. De ontvanger was James 
Grant, een soldaat van het re
giment van Lord John Murray. 
Tekenen van de strijders aan 
de andere kant zijn ook be
waard gebleven: zo is er een 
brief van 5 juli 1746 met het 
stempel Arm(ée) de Flandre van 
Camp (bij Zandhoven) naar 
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Nantes in Bretagne. Het stem
pel van het leger van Louis XV 
luidde Armee du Roy en komt 
ook voor op brieven die vanuit 
Camp zijn verzonden. 

FRANSE REVOLUTfE 
Het spreekt vanzelf dat de 
Franse overheersing in de 
postgeschiedenis van Neder
land een belangrijke plaats in
neemt. De Nederlandse gene

raal Herman Willem Daen
dels, vurig sympathisant van 
de ideeën van de Franse revo
lutie, kreeg een brief die 6 juli 
1796 geschreven werd door 
een officier uit het Franse le
ger. De brief draagt het stem
pel Arm(ée) Sambre et Meuse en 
werd in eerste instantie ge
adresseerd naar Kleef. Van
daar werd hij doorgestuurd 
naar Nijmegen, wat nog eens 

de porto van 2 dec kostte (af
beelding 3). Er zijn veel brieven 
uit de tijd van Napoleon be
waard gebleven. Deze krijgs
heer huldigde de opvatting 
dat een communicatie van le
vensbelang is voor het ge
moed van de strijders en zorg
de voor goede verbindingen 
tussen de vele legeronderde
len en hun achterban thuis. 
In 1813 trokken de Fransen 
zich terug uit Nederland. Het 
betekende niet dat de oorlo
gen verleden tijd waren. Van 2 
tot 12 augustus 1831 werd op 
last van koning Willem I de 
Tiendaagse Veldtocht gehou
den om de Belgen en hun pas 
ingehuldigde koning Leopold 
I te dwingen zich neer te leg
gen bij de 'Londense proto
collen' die Willem I had aan
vaard. De 'Veldpost' ont
stond, herkenbaar aan het 
stempel 'Veldpost' gevolgd 
door een nummer {afbeelding 
4). Een brief van een Duitse 
huurling in Nederlandse 
dienst die de vijfde dag van de 
Veldtocht werd verzonden 
van Geel (België) naar Thü
ringen, werd voor een deel 
van de reis door een koerier 

van Thurn und Taxis meege
nomen. 

ZUIVERING 
Ziekte en narigheid worden 
niet alleen per brief meege
deeld maar kimnen ook door 
brieven worden overgebracht. 
Dat was de heilige overtuiging 
van mensen die vorige eeuw 
om die reden brieven ont
smetten. In deze brieven wer
den gaatjes gemaakt en ze kre
gen een stempel 'Zuivering 
Marine'. Soms werd zelfs de 
naam van de dokter erop ver
meld. Van de zuiveringsbrie
ven met groteske letters zijn 
er nog maar twee bekend. 
Eén wordt in mei geveild: een 
brief die 13 juli 1831 van Rio 
de Janeiro werd gezonden 
naar Schiedam (afieelding 5). 
Men kwam niet eens op de ge
dachte dat het onmogelijk was 
dat eventuele bacillen de 
overkomstdimr (de brief 
kwam pas op 17 augustus aan) 
zouden overleven. 

Het eerste deel van de coUec
tieSalinger wordt in mei ge
veild; het andere deel volgt in 
september van dit jaar. 
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POST. 

België 
postfris 
184/186 4,60 
188 3 — 
189 3,25 
234/36 2,50 
245/48 3.50 
249/53 12.50 
258/66 150.— 
293/98 56,50 
301 89,50 
302/04 9,25 
305/07 4 5 , 

317/24 142.50 
325 89,50 
335/41 12.50 
353/55 52,50 
356/62 192,50 
390/93 86,50 
394/00 275,— 
404/06 8,50 
436 35 — 
437 32,50 
457A/57B 

11,50 
471/77 28,50 
481/83 9,50 
519/26 38,50 
556/67 11,50 
567B 9,— 
583/92 3,25 
593/01 3,25 
603/12 3,75 
613/14 3.50 
615/22 3.25 
701/09 4,— 
724/V24F15,75 

724N/24T10,— 
737/42 32,50 

Inlichtinc 

S.J.C. 

ZEG 

749/50 
743/47 
761/72 
773/76 
777/80 
781/84 
786 
814/22 
827/31 
832/33 
834/40 
842/44 
860/62 
909/11 
924/26 
927/29 
930/37 
938/40 
952/54 
955/60 
961/63 
964/66 
973/78 
991/93 
994/95 
998/04 
1008/10 
1013/18 
1025/26 
1030 
1031 
1039/45 
1053/62 
1076/81 
1082/88 
1090/92 
1096/01 
1114/20 
1122/24 

•ELHAI MDELI IE1 rTF 
Nummering volgens Yvert et Tellier 

2,50 
18,— 
45,— 
23,50 
2 1 , — 
16,25 
16,50 
53,50 
77,50 
5.25 

41.50 
23,50 
47,50 

5,25 
9,50 

95,— 
43,50 
40,— 

2,50 
31,50 
12,50 

7,25 
3 0 , 

9,75 
13,25 
30,— 

2,50 
10,— 
3,50 
4.25 

30,— 
18,— 
11,50 
20,— 
17,50 
6,25 

18,— 
18 — 
3,75 

1125/27 
1147/49 
1159/62 
1169/71 

4,25 
9,— 
4,25 
2,75 

1173/V73B 

1182/87 
1188/90 
1198/03 
1205/11 
1216/22 
1233/38 
1262/68 
vanaf nr 
H e l p e r 
LP 1/5 
8/11 
12/13 
151/231 
15II/23II 
25 
26/27 
28/29 
30/35 

Spoor 
128/34 
334/35 
369/72 
375 
376 
378/97 
300/02 
403/05 
406/14 
415/21 
422 
423/24 
426/27 

3.25 
12,50 
3.50 
7,50 
7,25 
8,50 
6,50 
6,50 

1269 
Yv 
67.50 
16,50 
3,— 

1 8 . 

1 8 , 

6,50 
48 50 

7,75 
3,— 

195,— 
340,— 
165 — 

4,75 
5,25 

95,— 
32,50 

150,— 
35 — 
21,50 
1 5 , 

12,50 
4 75 

jen verkrijgbaar bij: 

den Oudsten 

428/31 
450 
Expres 
1/5 

19,50 
6 0 , 

62,50 

Liechtenstein 
postfris 
167/71 
193/96 
219/21 
242 
304/07 
331/32 
355 

12,50 
6,75 

12 50 
4,— 

2 5 , 

1.75 
140,— 

vanaf 364 indien 
voorradig 11 et 
perYv 

Luxemburg 
postfns 
110/18 
234/38 
239/43 
367/71 
398/01 
402/05 
406/09 
413/24 
425/28 
449/52 
453/54 
461/64 
465/70 
471 
472 
473/74 
475 
476/81 
482 

2,50 
6 0 , 

66,50 
2,50 
8,50 
9,25 

19.25 
30,— 
25,— 
19,50 
5 5 , 

25,— 
15,— 
4,75 
3,50 
7,25 
6,25 

16.25 
6,50 

483 
484/89 
490/93 
496/99 
500/05 
506/07 
508/09 
510 
511/13 
514/16 
517 
518/19 
520/25 
526/27 
528/30 
531/33 
534/39 
544A/47 
553/58 
570/75 

tEFPU 

12,50 
25,— 
7,75 
9,— 

15,50 
3,25 
7,75 
2,— 

35,— 
175,— 

2,50 
4,75 

10,— 
4.25 
5 , 

35.— 
8,50 
8,50 
8,50 
7,25 

580/V86A 12,50 
589/94 
603/08 
614/19 

9,— 
6,25 
5 50 

vanaf 620 11 et 

Zwitserland 
postfris 
250/53 
298/01 
433/36 
445/48 
457/60 
477/80 
502/06 
526/30 
531/35 
536 
539/43 

12,50 
7,50 
3,75 
3,50 
7,25 
6,— 

12,50 
9,50 

12,50 
6,— 

1 0 , 

544/47 
548/52 
553/57 
558/61 
562/66 
567/71 
575 
576/80 
581/85 
586/89 
590/94 
595/96 
597/01 
602/05 
606/10 
612/15 
616/20 
621/24 
625/29 
632/33 
634/38 
639/42 
643/60F 
661/65 
668/72 
673/76 
677/81 
684/88 
689/92 
693/97 
700/04 
705/10 
711/15 
717/20 
721/25 
726/29 
730/34 
737 
738/42 

MT 

4.75 
11,25 
10,— 
6,— 

10,75 
10,75 
3,— 
9 , 

7.76 
6,25 
9,50 
4,75 
7,25 
3,50 

10,76 
13,25 
6.— 
3,50 
8,50 

16,50 
5.50 
7.25 

75 — 
13,26 
7,25 
4,75 
8,50 
4,25 
4,50 
4,25 
3,75 
9 , 

4,50 
2,25 
5,75 
2,50 
2,50 
3,75 
2,50 

Kwangodreef 195 
3564 PD Utrecht 
Tel. 030618720 

Profil 
Postzegelveilingen 

Onze veiling wordt g e h o u d e n 
o p 21 mei 1995 in het Hotel 
Keizerskroon te H o o r n 

* inzenden voor onze veilingen is 
doorlopend mogelijk. 

* gratis katalogus op aanvraag. 

* vrijblijvende taxatie en advies. 

* kijkdagen in Hoorn op ons 
kantoor adres. 

Bel 0229047953  fax 0229047953 
Kantoor adres: 
Mosterdsteeg 1, 1621 HR Hoorn 



VEERSEDIJK 59 "DE BERM"- 3341 LL HLAMBACHT 
(tel.01858-15669 fax.01858-15756 Giro: 72.31.950 Bank: 40.18.19.582) 

Leveringsvoorwaarden: Onder rembours of na vooruitbetaling. Boven 150,- zonder extra kosten 

Gespecialiseerd in alle soorten SAMENSTELLINGEN / PAKKETTEN - zowel van motieven als landen. 
In deze advertentie treft u een gedeelte van de lijst met landensamenstellingen/pakketten aan die wij 
kunnen leveren. VRAAG ONZE COMPLETE LIJST VAN MOTIEF-en LANDENSAMENSTELLINGEN. 

ADFN& STATEN 
so VERSCH 9.00 

100 VERSCH 36,00 
129 VERSCH 60,00 

190 VERSCH 109,00 
200 VERSCH 168,00 
300 VERSCH 300,00 

AFGHANISTAN 
100 VERSCH 13,00 
200 VERSCH 69,00 

300 VERSCH 136,90 

100 VERSCH 
200 VERSCH 

300 VERSCH 
900 VERSCH 

1000 VERSCH 
2000 VERSCH 
3000 VERSCH 
4000 VERSCH 

AFRIKA 
3,50 
690 

11,90 
22,50 
95.00 

130,X 
260.00 
499.00 

AFRIKA EQUAT 
100 VERSCH 58 50 

AITUTAKI 
50 VERSCH 30.00 
79 VERSCH 

100 VERSCH 
150 VERSCH 
20O VERSCH 
290 VERSCH 
300 VERSCH 
400 VERSCH 

94.00 
84.00 

126.00 
192.00 
270.00 
360,00 
600,00 

100 VERSCH 
200 VERSCH 

300 VERSCH 
900 VERSCH 
800 VERSCH 

1000 VERSCH 
1500 VERSCH 
20OO VERSCH 
2500 VERSCH 

AJMAN 
450 
950 

1600 
29,00 
6900 

110 50 
260,00 
459,00 
650,00 

ALBANIË 
100 VERSCH 15.00 
200 VERSCH 
300 VERSCH 

500 VERSCH 
1000 VERSCH 

3Z50 
95.m 

162.50 
300.00 

ALGERIJE 
100 VERSCH 11,50 
200 VERSCH 22.50 
30O VERSCH 6Z00 

900 VERSCH 199,00 

AMERIKA 
100 VERSCH 3,00 
200 VERSCH 6,00 
300 VERSCH 9.50 

900 VERSCH 19.50 

10O0 VERSCH 45.50 
2000 VERSCH 117.W 
3000 VERSCH 227.90 
4000 VERSCH 4 9 9 X 

AMERIKA (LAT^ 
1000 VERSCH 84 50 

1500 VERSCH 14300 
2000 VERSCH 227.50 

ANDORRA 
50 VERSCH 26.ra 

100 VERSCH 97.50 
190 VERSCH 162.50 
200 VERSCH 227.50 
250 VERSCH 390.00 
390 VERSCH 78000 

ANGOLA 
mÊSSmom 50 VERSCH 4.50 

100 VERSCH 1000 
200 VERSCH 3250 
300 VERSCH 84 50 

400 VERSCH 162,50 

50 VERSCH 1150 
75 VERSCH 1650 

100 VERSCH 45 m 
150 VERSCH 7200 

200 VERSCH 120 X 
300 VERSCH 226 X 
360 VERSCH 3 0 0 X 
400 VERSCH 420,X 

ANTIgVA » 
BARBUDA 

90 VERSCH 
100 VERSCH 
150 VERSCH 
200 VERSCH 

300 VERSCH 
400 VERSCH 
900 VERSCH 
600 VERSCH 
700 VERSCH 

1000 VERSCH 
1200 VERSCH 
1500 VERSCH 

950 
18X 
36X 
66X 

108 X 
2 0 4 X 
420 X 
540X 
780 X 

1320,X 
1980,X 
3 300,X 

100 VERSCH 
200 VERSCH 

300 VERSCH 
500 VERSCH 

1000 VERSCH 
2000 VERSCH 
3000 VERSCH 
9000 VERSCH 

3.50 
7.x 
13 X 
26X 
98.x 
1S6.X 
329 X 
780 X 

ARGENTINIË 
I X VERSCH 3 . x 
200 VERSCH e.X 

300 VERSCH 11,X 
900 VERSCH 24,50 

800 VERSCH 9 9 . x 
1000 VERSCH 91,X 

1500 VERSCH 325.x 
1700 VERSCH 920.x 

2000 VERSCH 1040.X 

90 
I X 

90 
I X 
190 
20O 
300 

VERSCH 
VERSCH 

£M£ 
22.M 
S S X 

ASCENSION 
VERSCH 

VERSCH 
VERSCH 
VERSCH 

30,X 
132,X 
3 X , X 
4 S 0 X 

VERSCH 720,X 

AUSTRALIË 
I M VERSCH 
200 VERSCH 

300 
500 
600 
800 

1000 
1200 
1300 
1500 

VERSCH 
VERSCH 
VERSCH 
VERSCH 

VERSCH 
VERSCH 
VERSCH 
VERSCH 

4 X 
S,X 

13,M 
24 X 
36,X 
9 0 X 

210 X 
420 X 
600,X 
aoom 

20M VERSCH 1900.X 

AUSTR STATEN 
I X VERSCH 49,X 
150 VERSCH 90,X 

290 VERSCH 300,X 
3 X VERSCH 4 X , X 

AZIË 
1000 VERSCH 46,X 

2 0 X VERSCH 1 1 7 X 
3000 VERSCH 227,X 

AZOREN 
50 VERSCH 28 X 

1OT VERSCH 1 X , X 
150 VERSCH. I X X 
2 X VERSCH 2 8 0 X 
290 VERSCH 400,X 

BAHAMAS 
50 VERSCH 26 X 

I X VERSCH 48,X 
150 VERSCH 84,X 

2 X VERSCH 1 X , X 
300 VERSCH 270 X 
4 X VERSCH 4 3 2 X 
500 VERSCH 7 X X 

600 VERSCH 1 0 8 0 X 

gAHRAIhj 
90 VERSCH 1 & X 

I X VERSCH 7 2 . x 
2 X VERSCH 240 X 
3 X VERSCH 480.x 
4 X VERSCH 810.x 

pAN9L/\ff^^h 
I X VERSCH 6 . x 

190 VERSCH 18 .x 
200 VERSCH 3 3 . x 
290 VERSCH 48.X 
300 VERSCH 7 Z X 

390 VERSCH 126.X 
400 VERSCH 1 8 0 X 

BARBADOS 
90 VERSCH 

100 VERSCH 
190 VERSCH 
200 VERSCH 

250 VERSCH 
300 VERSCH 
300 VERSCH 
9 M VERSCH 
e x VERSCH 

700 VERSCH 

16.x 
30,X 
97 ,X 
78,X 

120,X 
1 X , X 
330,X 
940,X 
840,X 

1 2 X . X 

BARBUDA 
29 VERSCH 10 X 
90 VERSCH 2 4 . x 

I M VERSCH 6 a X 
2 X VERSCH 190.x 
250 VERSCH 210.M 
4 M VERSCH 490 .x 
9 M VERSCH 9 M . X 

BASUTOLAND 
29 VERSCH 7.x 
50 VERSCH 24,X 
75 VERSCH 48.x 

BASUTOLAND/ 
LESOTHO 

90 VERSCH 2 2 . x 
79 VERSCH 21,X 

1 M VERSCH 36 X 
190 VERSCH 66 X 

2 M VERSCH 108.x 
3 M VERSCH 2 9 Z X 
4 M VERSCH 4 9 0 X 
9 M VERSCH 6 M , X 
OM VERSCH 810,X 

BAYERN 
X VERSCH 8 . x 

I M VERSCH 3 6 . x 
2 M VERSCH 136.x 
2 X VERSCH 196.x 
3 M VERSCH 296,X 

BECHUANALAND 
50 VERSCH 18,X 

BECHUANALAND/ 
BOTSWANA 

1 M VERSCH 24 X 
150 VERSCH 5 4 . x 
2 M VERSCH 8 4 . x 

290 VERSCH 138.X 
3 M VERSCH 292 .x 
4 M VERSCH 450.x 

tot 500,-: 5% korting 
BIJ BESTELLINGEN: 

van 600,- tot 1000,- : 10% korting 

490 VERSCH S 3 0 X 
9 M VERSCH 750,X 
e M VERSCH 960,X 

I M VERSCH 
2 M VERSCH 

3 M VERSCH 
4 M VERSCH 
9 M VERSCH 
6 M VERSCH 
7 M VERSCH 
8 M VERSCH 
9 M VERSCH 

10M VERSCH 
11M VERSCH 
12M VERSCH 
13M VERSCH 
14M VERSCH 
15M VERSCH 
16M VERSCH 
20M VERSCH 
26M VERSCH 

BELGIË 
3,X 
8 X 

14,M 
19,X 
26,X 
32,X 
40,X 
93,X 
69 ,X 

114,X 
126,X 
144,X 
170.x 
210 X 
292.x 
324.x 
920.x 
910 X 

BELG.KOLONIEN 
3 M VERSCH 19.x 
9 M VERSCH 6 2 . x 

10M VERSCH 143,X 

BELIZE 
X VERSCH 7 X 

I M VERSCH 1 9 » 
129 VERSCH 3S,X 

BEQUIA 
X VERSCH 49 X 

1M VERSCH 146 X 

BERMUip/\ 
X VERSCH 17,X 

I M VERSCH 36 X 
I X VERSCH 72,X 

2 M VERSCH 1 9 0 X 
2 X VERSCH 270,X 
3 M VERSCH 420 .x 
4 M VERSCH 600.x 
9 M VERSCH 810.x 

BHUTAN 
I M VERSCH 19,X 
2 M VERSCH 36,X 
3 M VERSCH 78,X 

4 M VERSCH 162,X 
5 M VERSCH 2S2.X 

10M VERSCH 3 6 M , X 

Blf^MA 
I M VERSCH 24,X 
I X VERSCH 4 8 . x 
2 M VERSCH 72 .x 

3 M VERSCH 144,X 

MORAVIA 
1 M VERSCH 1 Z X 

ISO VERSCH 2S,X 

BOLIVIA 
I M VERSCH 18 .x 
2 M VERSCH 49.m 
3 M VERSCH 8 Z X 

9 M VERSCH 162.x 
SM VERSCH 989.x 

10M VERSCH 979.x 

BOPHUTHATSWANA 
29 VERSCH 9 . x 

X VERSCH 3 0 . x 
I X VERSCH 120.x 
2 X VERSCH 264.x 

BOTSWANA 
X VERSCH 19,X 

I X VERSCH 49,X 

BRAZILIË 
1 M VERSCH 4 . x 

2 M VERSCH l a x 
3 M VERSCH 6 . x 

9 M VERSCH 11 .x 
8 M VERSCH 1S9.X 

1CM VERSCH 487.x 

BRITS AFRIKA 
10M VERSCH 1 X , X 
20M VERSCH 480,X 
29M VERSCH 660,X 
30M VERSCH 9 M , X 

40M VERSCH 1 4 4 0 X 

BRITS AZIË 
10M VERSCH 48,X 

20M VERSCH 1 X . X 
3 0 X VERSCH 3 M , X 
9 0 X VERSCH 7 X , X 

100M VERSCH 3 6 M , X 

BRITS EUROPA 
20M VERSCH 660.X 

30M VERSCH 1 S60.X 
40M VERSCH 3 7 X . X 
90M VERSCH 6 0 M . X 
6 0 X VERSCH 9 0 M . X 

BRITS GUYANA 
1M VERSCH 
I X VERSCH 
2 M VERSCH 

2 X VERSCH 
3 X VERSCH 
4 M VERSCH 
S X VERSCH 
TM VERSCH 
8 M VERSCH 

18.x 
X , X 
66,X 

108,X 
162.x 
270.x 
4 X . X 
690,X 
840.x 

BRITS HONDURAS 
29 VERSCH 6.x 
X VERSCH 21.x 
IM VERSCH 78.x 

boven 1250,- : 15% korting 



ilLLEGOM 
^T r V f f » T T ? f r « 

POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

HOOGEWERFSTRAAT18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM 

WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP GRATIS PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9 18UUR ZATERDAG VAN 917 UUR DONDERDAG OOK 19 21 UUR 

TEL. 02520 24352/16510 FAX 15422 

A R U B A 
postfris 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
Kompleet 

3 6 

2 5 

3 4 

32 , 

3 4 

3 3 

2 9 

3 0 

2 6 

269,

F D C 

4 4 

2 9 

3 5 

35,

3 9 

3 7 

3 8 

3 8 

3 4 

319,

N E 
GRATIS 

D E R L A N 
PRIJSLIJSTEN 
D e n I N D O N E S I Ë 

Nieuw! KOMPLETE JAARGANGEN 1994 post f r is 
AL>\ND 
AMERIKA 
ANDORRA FRANS 
ANDORRA SPAANS 
AUSTRALIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
F I N L J ^ N D 

28,

192,

25,

6,

152,

98,

75,

137

GIBRALTAR 
GROENLAND 
IERLAND 
ITALIË 
LUXEMBURG 
MALTA 
MONACO 
NIEUW ZEELAND 

78,

51 , 

108,

93,

53,

47,

242,

154,

NOORWEGEN 
SAN MARINO 
SLOWAKEIJE 
SPANJE 
TJECHIE 
IJSLAND 
ZWEDEN 
 BOEKJES 

104,

73,

36,

65,

29,

76,

122,

145,

WERELDNATUURFONDS RUSLAND 
TIJGERVEL 1993 

(MAANDBLAD PHILATELIE JUNI) 
Dit schaarse blokje hebben wij bijtijds kunnen ko

pen echter toch beperkte voorraad per stuk 13,50 

MOTIEFPAKKETTEN 
10 000 verschillende GEHELE WERELD 249,

1 000 verschillende DIEREN grootformaat 59, 

300 verschillende WALT DISNEY grootform 59, 

AANBIEDINGEN OOSTEUROPA 
HONGARIJE 1991 Hologramblok Staatswapen 
Michel nr 4171 zwart nummer ** 125,

BESTELPREMIE 
Bij bestelling van tenminste 60,

WATERMERKZOEKER 
MORLEYBRIGHT 

INSTATECTOR 

van 59, voor slechts 39,50 

POSTWAARDESTUKKEN SOVJETUNIE 
Kollektie van 100 verschillende postwaardestukken 
van de voormalige Sowjet Unie 49 , 

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

B A L T I S C H E 
postfris ESTLAND 
1990 
1991 4 7 , 

1992 2 8 , 

1993 1 9 , 

1994 27,

KOMPLEET 119,

S T A T E N 
LETLAND LITAUEN 

10,

48,

51, 

62,

54,

209,

76,

24,

61,

31 , 

198,

ULTRAVIOLETLAMP 
voor postzegels en vals geld 

TAFELMODEL 

POCKETMODEL 

van 56,

van 25,

• voor 37,50 

■voor 19,50 

NIEUWE LANDEN! 
PALESTINA en ERITREA 
NEEM NU EEN ABONNEMENT 

OP DEZE NIEUWE LANDEN, DE 

EERSTE ZEGELS ZIJN PAS UITl 

OOSTEUROPA vanaf 45% 
Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus echter geen 
zegels uit blokken en velletjes Wij leveren ook 
oudere jaargangen en losse series en zegels 
Stuur ons Uw mankolijsten' 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

111 

© 
66
7 8 
91 

105
90

109
6 5 

108
9 5 
9 2 

70/79 1139,- 879,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
80/89 

9 2 
1 0 5 
91 
9 2 
6 5 
9 9 
9 5 

1 1 8 
9 2 
9 6 

925,

7 2 
8 4 
6 5 
7 2 
3 8 
6 2 
5 2 
6 2 
5 1 
5 9 

"6097= 

RUSLAND 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

* * 
8 8 
8 3 

111 
8 8 
9 9 
71 

149
149
1 2 9 

9 0 

© 
4 6 
41 
61 
4 6 
5 6 
3 6 
4 9 
8 4 
7 4 
51 

70/79 1025, 525,

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

141 
74

71 
81 
95

64

63

49

46

46

55

38

38

45

60

58

849,- 519,-

POLEN 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

** 
104

85

62

213

198

52

57

52

41 
41 

0 
5 2 
3 8 
3 3 

179
164
2 3 
2 3 
2 2 
1 8 
1 7 

60/69 890;^ 549;: 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

38

54

56

73

58

47

29

28

46

17

25

24

30

35

18

15

12

19

79

70/79 519,- 269,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

4 3 
4 7 
7 4 
4 7 
4 9 
3 5 
8 0 
71 
6 4 
4 2 

1 4 
21 
3 9 
2 4 
1 9 
1 5 
3 7 
5 0 
4 3 
4 4 

80/89 539, 298,

TJECH.SLOW. 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

** 
8 9 

137

322

8 2 

104

9 2 

200

120

113

7 4 

© 
29
67

275
31 
48
45

120
63
63
35

1295,- 759,-

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

65

75

102

75

72

217

82

128

317

166

35

32

55

54

49

195

47

94

274

132

BESTEL PER POST! 

BRANDKASTEN 
en KLUIZEN 

VRAAG DOCUMENTATIE 

. N I 

KINDERVELLETJES 
laar 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

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 
1627 

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 
510 
510 
510 
510 
510 
6 75 
6 75 
6 75 
7 50 
715 
7 50 
7 50 
8 65 

10 25 
9 40 
9 — 
9 40 

gestempek 

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 
9 25 
9 25 

KINDERVELLETJES 
KOLLEKTIE 29 STUKS 

POSTFRIS 359, GESTEMPELD ƒ 298-

POSTZEGELMAPJES 
Komplete jaargangen 

Jaar 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Aantal 

9 
7 
9 
8 
9 

10 
10 
9 
9 

10 
14 
15 
15 

prijs 

7 5 -
51 , -
59,-
42,-
46,-
5 0 -
62,-
44,-
44,-
45,-
7 3 -
79,-
84,-

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 

128 stuks ƒ 675,-

AUTOMAATBOEKJES 

15 — 
22 50 
6 — 
7 50 
6 — 
5 25 
15 — 

6b 210 — 
6c 65 — 
6d 65 — 
6e 12 — 
teF 5 25 
6fF 7 50 
6fO 85 — 
7a 7 50 
7b 7 50 
7bF 13 25 
8a 17 50 
8b 17 50 
8c 67 50 
8aF 22 50 
8bF 37 50 
8cF 93 75 
9a 33 75 
9b 2 1 0 -
9d 175 — 
9e 125 — 
9f 175 — 
9g 49 — 
9h 15 — 
9aF 21 — 
9cF 77 50 

9dF115 — 
9eF155 — 
9fF 195 — 
9gF 50 — 
9hF 30 — 
10a 18 75 
10aF24 50 
10bF36 — 
11aF34 — 
11bF37 50 
12a 42 — 
13a 60 — 
14a 19 — 
14b 19 — 
15a 1150 
16a 3 75 
16b 3 75 
17a 5 25 
17b 7 50 
18a 3 75 
18b 3 75 
19a 4 50 
19b 4 50 
20a 4 50 
21a 4 50 
22a 5 25 
22b 5 25 
22c 5 25 
23a 5 25 
23b 5 25 
24a 
25a 

27a 5 25 
27b 6 — 

5 25 
9 40 
9 40 
13 25 

32 12 75 
33a 5 25 
33b 5 25 
34a 5 25 
35 14 50 
36 1125 
37 30 — 
38 13 25 
39 1125 
40 1125 
41 11 25 
42a 1 5 -
43a 5 25 
43b 5 25 
43c 5 25 
43d 
44a 
44b 6 -
45 1125 
46 1125 
47a 5 25 
47b 5 — 
48 10 25 
49 9 50 

TELBLOKJES - PRIJS OP AANVRAAG 

KOLLEKTIE BOEKJES 
95 ST. 2875,-

KERSTBOEKJE en 
KERSTVELLETJE 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

boekje 37 
vel 1419 
vel 1439 
vel 1461 
vel 1487 
vel 1542/3 
vel 1579/0 
vel 1628/29 

30,— 
24,50 
30 — 
20,75 
20,75 
18,75 
15,— 
15 — 

KOLLEKTIE 
8 stuks 169,-

AUTOMAATSTROKEN 

1989 

1990 

1993 

1994 

14 st 

11 st 

2 s t 

3s t 

49,25 

22,25 

3 25 

7,50 

KOMPLEET 8 2 , -

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 ! 

70/79 1275,- 950,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

211 -
132-
205-
130-
193-
149-
285-
107-
220-

3 9 -

181 -
102-
149-
9 9 -

164-
124-
256 -

9 2 -
210 -

3 2 -
80/89 1625,- 1375,-

VATICAAN postfris 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

7 -
10,-

4 -
10,-
5,-

14 -
9 -

19-
11 -
3 0 -
2 2 -
2 7 -

KOLLEKTIE 
1971/1994 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

54 -
76-
6 0 -
9 9 -
148-
9 8 -
8 5 -

100-
8 5 -
76-
7 8 -
89-

ISRAEL postfris/full-tab 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

4 2 -
5 7 -
46-
11 -
15-
20-
29-
3 2 -
2 4 -
40-
4 4 -
74-

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

106-
85-

121-
133-
129-
123-
171,-
131-
105-
105-
95-
83-

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

102-
232-
81 -
72-
85-

62-
227-
81-
72-
85-

1990 100-
1991 35-
1992 97-
1993 9 3 -
1994 45-

47-
35-
65-
50-
39-

1990 3 4 -
1991 44-
1992 5 9 -
1993 7 2 -
1994 4 8 -

19-
26-
39-
52-
29-

1990 2 9 - 2 3 -
1991 2 9 - 1 9 -
1992 3 4 - 2 4 -

postfns 
1170,-

KOLLEKTIE postfris 
1 9 7 1 / 1 9 9 4 1 7 9 0 , -

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

gestempeld 1 9 7 0 , -

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

gestempeld 1 2 6 5 , -

KOLLEKTIE 
1 9 6 0 t / m 1 9 9 4 
postfns 2 1 3 9 , -

gestempeld 1 2 5 0 , -

KOLLEKTiE 
I 9 6 0 t / m 1 9 9 2 

postfns 4 1 7 5 , -
gestempeld 3 2 5 0 , -

W E R E L D N I E U W T J E S D I E N S T 
Wij leveren alle nieuwe uitgiften van de 

landen en motieven die U verzamelt 

Vraag inlichtingen 



KOMPLETE JAARGANGEN vanaf 5 0 % 
Inclusief luchtpost en blokken, echter zonder zegels uit blokken port, 
dienst etc Deze kunt u extra bestellen Natuurlijk leveren wij ook losse 
waarden en series tegen dezelfde lage prijzen 
Vraag onze prijslijsten en speciale aanbiedingen. 

M u 

o UI 
IL o 

II II 

: ® 
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 
1994 

OVERZEE 

u j ^ 

NVPH 

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,
82,

Zonnetiloem 

15,
7,
4,
4,

15

79,

20,
22,
16,
14,

177,

54,
45,
42,
72,

540,

99,
105,
104,
107,
169,

84,
116,
128,
102,

99,

110,
110,
165,
158,

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,
103,

Yvert 

• * 
100,

85,
56,
75,
35,

38,
25,
26,
41,
64,

525,

59,
66,
71,
62,
65,

60,
79,

78,
79,

695,

136,
258,
113,
128,
303,

228,
188,
163,
205,
143,

139,
111,
179,
197

EUROPA 

Yvert 

60,
60,
37,

950,
32,
32,
64,
90,

1475,

50,
35,
57,
40,
59,

90,
51,
48,
56,
61,

530,

119,
62,
99,
92,

117,
65,
80,
77,

185,

82,
117,

Yvert 

22,
11,
17,
18,
15,

12,
11,
16,
21,

9 

145,

25,
20,
21,
36,
64,

23,
37,
37,
37,
24,

319,

45,
31,
37,
57,
56,

56,
48,
57,
32,
46,

45,
47,
46,
53,

Yvert 

20,
6,

56,
40,
47,

32,
61,

103,
16,
4 3 

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
157,

o 
o 

Michel 

14,
18,
14,
18,
16,

15,
17,
17,
20,
20,

165,

18,
18,
21,
23,
29,

28,
29,
28,
30,
31,

250,

35,
37,
38,
39,
41,

43,
43,
44,
42,
47,

48,
50,
51,
69,

Michel 

29,
27,
19,
17,
16,

12,
23,
13,
18,
19,

189,

22,
24,
27,
32,
41 , 

38,
30,
37,
47,
27,

319,

34,
35,
39,
43,
44,

40,
42,
48,
43,
54,

48,
51 , 
5 6 
6 7 

Michel 

82,
32,
75,
20,
18,

16,
24,
19,
20,
17,

316,

23,
24,
31,
43,

140,

20,
42,
35,
30,
30,

410,

37,
43,
41,
50,
40,

50,
56,
44,
52,
54,

42,
55,
56,
80,

JAARGANGEN, SERIES 
EN LOSSE WAARDEN 
VÓÓR 1961 KUNNEN 
WIJ NATUURLIJK ÓÓK 
LEVEREN; STUUR ONS 
UW MANCOLIJSTEN! 

VERENIGD 
EUROPA 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 
ZONNEBLOEIVIMICHELEUROCAT 

D U I T S L A N D 
BUNDESPOST 

Michel 

22,
10,
12,
36,
9,

0 
17,
13,
15,
43,
10,

50,
9,

20,
28,
43,

20,
10,
22,
19,
24,

229, 185,

81,
84,

55,
73,

51,
63,
48,
37,
38,

51,
70,
81,
63,
58,

32,
40,
51,
44,
35,

425,

68,
132,

100,
105,

35,
73,
46,
58,
62,

105,
101,
114,
131,
140,

55,
56,
58,
76,
92,

208,
182,
145,
149,

133,
137,
129,
145,

BERUJN 

Michel 

18,

0 
22,

1, 1,
13, 14,
10, 11,

38,
9,
7,

20,
2 6 

34,
11,

20,
22,

145, 149,

83,
35,
29,
22,
59,

75,
31,
24,
19,
40,

19,
56,
54,
52,
38,

17,
48,
35,
53,
32,

429, 359,

4 1 
97,
59,
70,
59,

35,
69,
49,

57,

62,
122,

92,
149,

80,

57,
115,

147,
77,

DDR 

Michd 

74,
102,
70,

147,

79,
138,

73,
136,
42,

61,
56,
56,
52,
78,

47,
44,
67

725, 695,

51,
48,
54,
61,
52,

41,
44,
37,
52,
49,

60,
63,
74,
67,
79,

55,
57,
70,
63,
66,

585, 515,

113,
110,
116,
107,
83,

9 1 
95,

74,
68,

90,
66,
79,
74,

108,

63,
78,
73,

108,

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
56/60 1090,-
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
61/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
81/90 1995,-
1991 
1992 
1993 
1994 
56/94 

CEPT 

** 
6 2 9 

1 5 5 

1 7 

1 8 

3 0 2 

3 2 

62,

67,

5 9 

5 2 

3 9 

4 9 

5 0 

9 2 

5 9 

545,

6 3 

2 9 8 

7 9 

1 1 5 

110,

99,

114

1 0 5 

8 7 

6 7 

71/80 1095.

114

1 5 8 

2 4 9 

2 0 3 

2 3 0 

2 2 3 

2 1 6 

2 2 7 

2 6 6 

194 

221 
321 
2 8 9 

255

5700

© 
95,

78,

12

10

212

29

46

56

41

41

32

37

47

75

46

220

58

87

92

75

99

91 ■ 
71 ■ 
66

95

134

185

155

183

183

177,

192

221

165

1650,

189

289

269

235

MEELOPERS 

lo
ss 
13 

145,

245,' 

13 
2 3 

40 
13 

103 
29 
54 
34 
5 3 

40 

J9& 
39 
44 
94 
38

82 
96 
83 
129 
9S 

765, 
317

160 
179 
103 

0 
36,

w',
51

10

ipi:: 

290,= 

291

125

165

100

VOORLOPERS 
81/94 1155, 1625, 1595, 2445, 1315, 650, 1675, 620, 635, 689, 1725, 1115, 795, 725, 910, 795,

61/94 1450, 2200, 2995, 3600, 3250, 1095, 2500, 1025, 1125, 1400, 2575, 1695, 1345, 1210, 2175, 1965,

•Siü 

: © 

Z 
BC 

Gat 

1969 
1970 

269
127

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

95

32

18

14

25

16

12

12

21 
38

70/279 279,-

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

7 5 
30,
3 0 
3 3 
5 2 
5 8 
3 9 
53,
48,
4 5 

1991 
1992 
1993 
1994 

70
8 3 
70 
76 

81/94 
Totaal 

770,

1425,

Yvert 

** 
2 2 0 

8 5 
295, 

1 3 3 
59,
16,
1 4 
1 6 
2 9 
2 5 
1 4 
1 9 
1 9 

3 9 
2 0 
14,
3 6 

9 
3 6 
1 4 
2 4 

335, 185,

6 3 
9 2 
2 1 
4 5 

1 1 
1 0 

4 3 
3 6 
6 3 
5 2 
4 9 
5 5 
4 8 
5 0 
5 3 
51 

4 2 
35,
4 6 
4 6 
7 3 
5 2 
5 6 
5 5 
4 7 
6 5 

10,
7 

5 2 
5 4 
6 5 
7 8 

5 2 
8 9 
51 
9 7 

288,

288,

725 

1335,

O 
CC 

4 5 
1 3 
3 2 
2 0 
1 9 
1 4 

139,

1 6 
1 8 
5 6 
5 0 
3 9 
5 4 
4 5 
4 8 
4 5 
4 5 

4 0 
5 5 
4 8 
5 0 

600,

720,

VERENIGDE NATIES 

18,

9 
11 

7 
1 1 
11,
29,
1 2 
1 4 
1 6 
2 3 

139,

29,
30,
3 3 
4 1 
5 0 
5 4 
3 5 
3 5 
3 0 
1 7 

2 9 
1 9 
21 
2 0 

435,

590,

♦ * 
4 5 

45,

2 3 
2 7 
1 9 
2 1 
2 7 
3 7 
2 4 
21 
2 7 
1 8 

239,

1 6 
18,
21 
2 1 
2 8 
3 6 
3 0 
3 6 
21 
41 
3 5 
3 8 
3 5 
3 2 

400,

675,

7 

2 7 

34, 

1 4 
1 1 
2 6 
2 6 
2 6 
3 6 
2 7 
3 4 
1 8 
31 
3 2 
3 5 
3 8 
3 5 

380, 

400, 

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

RUIM UW RESTANTEN OP 
Prijs op basis van frankeerwaarde, 

(=zonder toeslag), vrijblijvende prijzen. 
NEDERLAND ƒ 0,72 p gulden ENGELAND /1,80p£ 
BELGIË /3,50p100Fr VERSTATEN /1,-p$ 
FRANKRIJK ƒ 0,19 p Franc ARUBA /0,60pgld 
BUND ƒ 0,80 p Mark ZWITSERL ƒ 0,85 p Franc 
PRIJS ANDERE LANDEN OP AANVRAAG TIP: U KUNT HIER

MEE NATUURLIJK OOK UW BESTELLING BETALEN! 

CREDITCARDS 
Geef bij bestelling uw nummer en datum op 
VOLKSREPUBLIEK CHINA, pos\fns verlaagde prijzen 
980 598,-
981 294,-
982 179,-
983 186,-

1984 167,-
1985 50,-
1986 55,-
1987 71,-

1988 84,-
1989 71,-
1990 95,-
1991 54,-

1992 36 
1993 29 
1994 27 

KOLLEKTIE 1980 t/m 1994 ƒ 1975.-

1/3 ITALIË 
4/6 TRIEST A 
7/10 TURKIJE 
11/12 SAARUVND 
13/17 BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWITSERLAND 
40/42 ITALIË 
43/45 TRIEST-A 
46/51 GRIEKENLAND 
52/57 LUXEMBURG 
59/59 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-
26-

450-
165-

89-
139-

1350-
149-
49-

650-
360-
225-

18,-
165-
4 5 -
9 -

16-
275-

39-
66-
16-
79-

© 
49-
4 9 -
19-

395-
135-
79-
6 5 -

1350-
19-
39-
12-

195-
29-
9 -

115-
3,-
9 -

AANBIEDING VOORLOPERS 
Nr 1/86 kompleet 4375- 2696-

BESTELLEN PER POST: 

LEVERING: 

HOLLANDS GLORIE 
Hoogewerfstraat 18 
2181 EJ HILLEGOM 

TELEFOON 02520-24352 
of 02520-16510 

FAX 02520-15422 

REUZENINSTEEKBOEKEN 
B e k e n d m e r k / 6 4 bladzi jden 

BIJ grotere aantallen lagere prijzen' 
Prijs per stuk 1x 5/9x 10/24x +25x 
Witte bladz 29,50 2 8 , - 2 7 , - 2 6 , -
Zwartebladz 39,50 3 8 , - 3 7 , - 3 6 , -

NEDERLAND geen portokosten, echter bestellingen minder dan ƒ 60,-
een kleine kostenbijdrage van ƒ 5,50 per zending Bestellingen 
Albums, catalogi, insteekboeken etc porto extra 
BUITENLAND portokosten extra, bankkosten ƒ 6,50 per zending 

VERZEKERING: per zending slechts ƒ 0,75 U loopt hierdoor geen enkel nsico 
BETALING: met acceptgiro binnen 8 dagen, of, indien gewenst, automatische 

incasso, svp bij bestelling bank- of gironummer opgeven 
VOORUITBETALING: By vooruitbetaling altijd 2% korting, bij de bestelling girobetaalkaart of 

Eurocheque insluiten of het bedrag overmaken op bankrekening 
68 31 12 619 of Postbank 42 08 936 

CREDITCARDS: bij bestelling svp vermelden uw kaartnummer, de vervaldatum en uw 
handtekening 

VRIJBLIJVENDE AANBIEDING 



DOOR BOB HOGESTEEGER EN JEROEN TUTERT 

Vnn Sdiip der Woestijn tot zeesdiip: 
LDfOVÏERfiUVA 

oesnn m 
Slechts één v&kn^: m kop koffj' 

Het postverkeer tussen Engeland en Brits-Indië verliep vroeger via de Middellandse Zee en de Rode 

Zee, waarbij het traject door Egypte 'over land' werd afgelegd. De auteurs van onderstaand artikel 

beschrijven hoe deze tocht op drie verschillende momenten verliep. 

H et postvervoer tussen 
Nederland en Neder-
lands-Indië heeft een 
lange geschiedenis. 
Eerst waren het de 
schepen van de Vere

nigde Oostindische Compag
nie die de post vervoerden, la
ter de mailschepen van de 
Stoomvaartmaatschappij Ne
derland en de Rotterdamsche 
Lloyd. Daar tussenin ligt een 
minder bekende periode, die 
van de overlandmail. De 
naam overlandmail verwijst 
naar het postvervoer tussen 
Engeland en Brits-Indië via de 
Middellandse Zee en de Rode 
Zee, waarbij het traject door 
Egypte 'over land' werd afge
legd. In die tocht door Egypte 
is in de loop van de jaren heel 
wat veranderd. Wij beschrij
ven in dit artikel de tocht op 
drie momenten. Dat kan op 
de aardigste manier gebeuren 
aan de hand van belevenissen 
van passagiers. Eerst volgt ech
ter een korte voorgeschiede
nis van de overlandmail. 

VAN WAGHORN TOT P&O 
De overlandmail bestond tus
sen 1835 en 1869. Deze route 
over land werd pas aantrekke
lijk toen stoomschepen het 
traject over de Rode Zee gin
gen bevaren. Tot die tijd kon
den zeilschepen een groot 
deel van het jaar niet door
kruisen vanwege de moesson-
winden. De route naar Indië 
door Egypte en over de Rode 
Zee is overigens al erg oud. 
De Grieken maakten er al ge
bruik van. Waghorn blies haar 
in de negentiende eeuw 
nieuw leven in. Thomas Flet
cher Waghorn (1800-1850) 
streefde vanaf het midden van 
de jaren twintig naar de invoe
ring van een stoomvaartver-
binding tussen Engeland en 
Brits-Indië. Eerst moest die 
volgens hem via Kaap de Goe
de Hoop gaan, later koos hij 

voor de route via Egypte. Die 
was volgens hem veel sneller. 
Politieke en economische re
denen brachten de Engelse 
overheid ertoe om in 1835 
een regelmatige stoomboot
verbinding tussen Engeland 
en Alexandrië tot stand te 
brengen. 
De East India Company (EIC) 
opende in 1837 zo'n zelfde 
verbinding tussen Suez en 
Brits-Indië. Waghorn verzorg
de het transport op het tus
senliggende traject. Tussen 
1835 en 1837 kon het dus ge
beuren dat er in Suez geen 
boot klaar lag wanneer de 
overlandmail aankwam. In dat 
geval stuurde Waghorn de 
brieven naar Aden, vanwaar 
meer scheepsgelegenheid be
stond naar Brits-Indië. Daar
voor moest wel een toeslag 
worden betaald. Dat deed de 
afzender door de brief aan te 
bieden aan de agenten van 

Waghorn, die er vervolgens 
het stempel Care of Mr. Wag
horn opzetten. 
Lang heeft Waghorn de over
landmail niet verzorgd. In 
1843 nam de Peninsular and 
Oriental Steam Navigation Com
pany (P&O) zijn werkzaamhe
den over. Deze onderneming 
onderhield nu een regelmati
ge vaste dienst van Engeland 
naar Brits-Indië. Een jaar la
ter, in 1844, sloten Nederland 
en Engeland een postverdrag, 
dat bepaalde dat Nederlandse 
post kon worden verzonden 
met de overlandmail. Zij zou 
in Singapore worden uitgela
den. Daar zou een schip van 
de Koninklijke Marine, Zijner 
Majesteits Stoomschip Bromo, 
de post ophalen om haar naar 
Batavia te brengen. 
Een brief verzenden via de 
overlandmail was, zeker in het 
begin, een kostbare aangele
genheid: het tarief lag veel ho

ger dan bij de zeepost. In 
1862 werd de overlandroute 
de 'normale' weg voor post. 

DE TOCHT DOOR EGYPTE-1848 
In 1848 vervoerde de over
landmail ruim 47.000 brieven 
van en naar Nederlands-Indië. 
Het Nederlandsch Jaarboekje der 
Postenjen uit 1849 schrijft over 
de route: 'Door Egypte gaat 
het eerst van Alexandrië naar 
Atfeh op het Mahmouds-Ka-
naal, 14 uren lang met sche
pen, gesleept door een stoom
boot van 67 paardekrachten; 
van Atfeh, de zamenvloeijing 
van het Kanaal en de Nijl, 
naar Boulac (de haven van 
Cairo, red.) eene afstand van 
34 uren met stoomschepen; 
van Cairo naar Suez, eene af
stand van 20 uren, door on
metelijke zandvlakten op wa
gens en kameelen. Van 
Alexandrië tot Suez duurt de 
reis, waaronder een nachtver-
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Landmailbnef met landmoilzegel van het type II met Inschrift 5/2 duiten, gedateerd \ 3 november 1846 



Deze kaart brengt de diverse routes van de overlandmail in beeld 

blijf te Cairo te rekenen is, cir
ca 60 uren.' ' 
Het eerste stuk van de reis 
ging dus over het Mahmoe-
dieh-Kanaal, ongeveer vijfen
zestig kilometer lang. Het ka
naal bestond al in de Oud
heid en werd in 1819 onder 
Mohammed Ali, de onderko
ning van Egypte, in korte tijd 
opnieuw uitgegraven. Volgens 
sommige bronnen hebber er 
meer dan tweehonderddui
zend arbeiders aan gewerkt, 
waarvan er twintigduizend be
zweken. Volgens de bekende 
waterstaatsingenieur F.W. 
Conrad werd het werk echter 
'onder gezang en muzijk vol-
bragt [en waren er] door de 
voorzorgen der regering en 
ten gevolge van de goede, vro
lijke stemming van het volk 
[ ] geen ziekten.' ^ 
Eenmaal gearriveerd in Atfeh 
moest worden overgestapt op 
een rivierstoomboot, waarin 
de reis over de Nijl werd 
voortgezet. Het ging om heel 
eenvoudige, licht gebouwde 
schepen, die niet veel comfort 
boden. In Boulac, ongeveer 
honderdzestig kilometer 
stroomopwaarts, moest of)-
nieuw worden overgestapt. 
Op een kameel of per paard 
en wagen moesten de reste
rende paar kilometers naar 
Cairo worden afgelegd. 
In Cairo bleef men overnach
ten. Het moment van vertrek 
uit de stad werd bepaald door 
de aankomst van het aanslui
tende stoomschip in Suez. 
Aanvankelijk bracht een koe
rier het bericht van aankomst 
over, later gebeurde dat via 
een optische telegraafverbin
ding. Was dit bericht aangeko
men, dan begon de tocht van 
ruim honderdtwintig kilome
ter dwars door de woestijn 
naar Suez. Sinds 1846 waren 
op dit traject zogenaamde 
vans in gebruik, wagens die 
door vier paarden werden ge
trokken en twaalf, later zes 
passagiers konden meene
men. Toch reisde men ook 
nog wel per kameel. Kleine pi
ramiden van steen markeer
den de route. Het verstuiven
de zand maakte ze overigens 
vaak onzichtbaar. 
Een rit op een kameel was 
voor de reiziger bepaald geen 
pleziertochtje. Kamelen zijn 
telgangers, dat wil zeggen dat 
zij hun voor- en achterpoot te
gelijk verzetten. Zij krijgen 
daardoor een sterk deinende 
gang; vandaar de bijnaam 
'schip der woestijn'. Op regel
matige afstanden stonden 
poststations waar van rij- of 
trekdieren kon worden gewis
seld. Een aantal bood de reizi
ger ook de gelegenheid zich 
te verfrissen en wat te eten en 
drinken. Vooral zich te kun
nen opfrissen, was de reiziger 
welkom. De vans hadden welis

waar rondom glazen ramen, 
maar die konden niet open. 
Desondanks stapten de passa
giers 'de blauwe stofvoiles ten 
spijt, gewoonlijk witgepoe-
derd en met brandende oo-
gen' uit de wagen, aldus een 
reiziger in 1851.' 
Het eten bestond uit 'slechte 
rijst, gebakken aardappelen, 
koude kippen, brood, boter, 
kaas en inlandse vruchten 
[...], die den eetlust, welke 
onder deze luchtstreek veel 
geleden had, weinig of niet 
opwekten.' Van een frisse 
dronk was overigens evenmin 
sprake, 'zijnde het water, dat 
men uit Suez en Kairo naar de 
verschillende stations over
voert, zoo zout en laauw, dat 
het niet drinkbaar te noemen 
is en het gebruik er van ernsti
ge ongesteldheden ten gevol
ge hebben kan.' De reiziger 
moest zich met sodawater be
helpen.'' 
Eenmaal aangekomen in Suez 
kon de passagiers in de begin
jaren een heel onaangename 
verrassing wachten. Zodra de 
post aan boord van het schip 
was afgeleverd, kon de verte
genwoordiger van de Engelse 
overheid de gezagvoerder op
dracht geven direct uit te va
ren. Dit betekende in het erg
ste geval dat de passagiers in 
Suez een maand moesten 
wachten tot de volgende boot 
vertrok. 

DE TOCHT DOOR EGYPTE-1856 
In 1856 was het aantal per 
overland vervoerde brieven 
van en naar Nederlands-Indië 
gegroeid tot ruim 14.000. Een 
deel van het traject Alexan-

drië-Caïro werd toen al een 
paar jaar per trein afgelegd. 
Bij Kafr-el-Zayat aan de Nijl, 
ongeveer halverwege Cairo, 
moest men nog overstappen 
op de Nijlboot. In 1856 ging 
de trein het hele traject berij
den. De komst van de trein 
betekende een grote tijdwinst: 
de reiziger moest nu acht tot 
negen uur uittrekken voor 
een tocht die hem vroeger 
twee etmalen kostte! Boven
dien gaf 'de opgepropte ka
naalboot [..] ternauwernood 
gelegenheid om te gaan zit
ten, de Nijlstoomboot was ver
geven van ongedierte [..] ' ' ' 
Om kolen en water in te ne
men, bleef de trein in Kafr-el-
Zayat een half uur stilstaan. 
Voor de passagiers leverde dit 
een welkome gelegenheid om 
zich te vertreden en wat te 
eten. In 1860 vond een reizi
ger in de stationskamer een 
tafel 'beladen met voortreffe
lijke Europeesche en Egypti
sche spijzen.''' 
Van het station in Caïro werd 
hij 'na vijf minuten schuddens 
in eene ondoordringbare stof
wolk [door de omnibus van 
de P&O] voor de breede 
stoep van een engelsch hotel 
afgeladen.' ' 
Van Caïro naar Suez ging de 
reis nog steeds per van. Dit 
traject, 'in vollen galop, in de 
stootende en schokkende 
vans door de woestijn', bleef 
voor de passagiers een zwaar 
onderdeel van de overland-
tocht. Dit kwam ook omdat de 
koetsiers er een soort snel
heidswedstrijd van maakten. 
'Soms jaagden we drie, vier 
wagens, op een breede zand

vlakte, naast elkaar', klaagde 
een reiziger. ** 

DE TOCHT DOOR EGYPTE-1862 
Het aantal tussen Nederland 
en Nederlands-Indië via de 
overlandmail gewisselde brie
ven bedroeg in 1861 ongeveer 
254.000''. De reistijd was intus
sen opnieuw flink bekort. Al in 
1859 kon een deel van het tra
ject Suez-Cairo per trein wor
den afgelegd. Eerst moest men 
echter nog zes uur met paard 
en wagen. Op de overstap 
plaats kon de reiziger zich 
even wat opfrissen en wat eten. 
'Doch allen hadden, toen zij 
naar binnen stormden, slechts 
één verlangen, een kop koffij', 
zo schreef een hunner'". Des
ondanks klaagden zij over het 
oponthoud. Vanaf begin 1861 
ging de trein doorrijden tot 
aan Suez. De tocht van Cairo 
naar Suez vroeg nu vier tot vijf 
uur. Daarbij was een tweetal 
stops inbegrepen. Die waren 
nodig om de locomotief kolen 
en water te laten innemen. De 
passagiers lieten voortdurend 
klachten horen over dit opont
houd. 'Indien niet spoedig een 
luchtballondienst geopend 
wordt, dan zal de wereld wel
dra weg noch raad met hen 
weten', zo bespotte in 1862 
een passagier die overdreven 
haast van zijn reisgenoten. Zij 
moesten de reistijd van nu 
eens vergelijken met die van 
tien jaar geleden: toen waren 
voor de tocht van Alexandrië 
naar Suez vijf tot zes dagen no
dig geweest, terwijl het nu in 
tien tot twaalf uren ging. Met 
de exprestreinen die hun ver
trek regelden naar de aan-



komst van de mailschepen kon 
men zelfs in vijf ä zes uur van 
de Middellandse Zee naar de 
Rode Zee rei/en". 
In 1868 ging het opnieuw 
sneller: toen opende men de 
directe spoorwegverbinding 
tussen Alexandrië en Suez. 
Deze maakte de omweg over 
Cairo overbodig. Ook na de 
opening van het Suezkanaal 
in 1869 bleef men nog ge

bruik maken van de trein voor 
het overbrengen van de post 
door Egypte. Het was schepen 
namelijk niet toegestaan 's 
nachts door het kanaal te va

ren. Pas in 1888 mochten 
schepen die beschikten over 
het zogenaamde Suezlicht, 
een grote schijnwerper die de 
bemanning in staat stelde ook 
in het donker beide oevers 
van het kanaal te zien, ook ge

durende het donker van het 
kanaal gebruik maken. Daar

mee verviel de noodzaak de 
post ter wille van een snelle 

Dit artikel verscheen oorspronke
lijk in hei Jaarverslag 1993 van de 
Stichting Het Nederlandse PTT 
Museum; informatie over dit ver
slag IS verkrijgbaar bij het mu
seum, Zeestraat 82, 2518 AD 's
Gravenhage, telefoon 070
3.S07500 

Centraal station Overlandmailroute SuezCairo, omstreeks 1846 

overbrenging uit het schip te 
laden. De overlandmail was 
definitief geschiedenis gewor

den. 
Bob Hogesteeger 
Jeroen Tutert 

Noten: 
': Nederlandsch Jaarboekje der Postenj
en 1849, pagina's 111112. Oplet
tende lezers zullen hebben opge
merkt dat 14 plus 34 plus 20 uren 
méér is dan de opgegeven zestig 
uren Kennelijk is met die 60 uur 
de pure reistijd bedoeld. De diver
se bronnen geven overigens alle 

een andere opgave van de beno
digde reistijd per traject. 
■̂ F W Conrad, Reizen naar de land
engte van Suez, Egypte, hel Heilige 
Land, pagina 40; Den Haag, 18.59. 
'. W. Voorbeijtel Cannenburg, De 
overlandmail in het midden der 19e 
eeuw, bijdrage in het veertiende 
jaarverslag van de Vereeniging Ne
derlandsch Historisch Scheef)
vaartmuseum, pagina 43, Amster
dam, 1930. 
\ J.C.F, baron Van Heerdt, Mijne 
reis met de Landmail van Batavia over 
Singapore, Ceilon, Aden en Suez tot 
Alexandne m Egypte, bijdrage in De 
Tijdspiegel van 1851, deel 1, pagi

na's 444 tot en met 446. 
'': E.H. Boom, Nederlandsch OostIn
die, pagina 32; Zutphen, 1863. 
'': J. ten Brink, Dne dagen in Egypte — 
Herinneringen uit eene MailRnze m 
JuniAug 1860, pagina 15; Rotter
dam, 1862 
': Idem, pagina 21 
*: J.F.G. Brumund, Schetsen eener 
MailReize van Batavia naar Maast
richt op reis en thuis, pagina 189; Am
sterdam, 1862. 
''• Het aantal uit 1862 kon niet wor
den gevonden. 
'": Brumund, pagina 192. 
": Idem, pagina 193 en 194. 
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VARIO-HET GEVARIEERDE BLADEN-SYSTEEM VAN LEUCHUURM 
Speaale aanbieding 
Leuchtturm VARIObladen voor het zelf samenstellen van 
Uw verzameling van bij voorbeeld eerstedag 
enveloppen, postzegelboekjes, blokken, losse zegels en 
telefoonkaarten.■ De bladen (formaat 216 x 280 mm) 
bestaan uit een zv^arte of een doorzichtige onderfolie 
met daarop gelast glasheldere stroken met verschillende 
afmetingen in hoogte en breedte. ■ De folie is 
weekmaker en zuurvrij. ■ Nu ook verkrijgbaar zwarte 
tussenbladen (VARIOZWL) voor een optimale 
presentatie.■ De bladen kunnen worden opgeborgen in 
de schitternde 4ringsband met kesselte DU/KU 
(leverbaar in de kleuren rood, blauw, groen, bruin en 
zwart). 

VARIObraden f 0,95 
(per 5 stuks verpakt) (prijs per blad] 

Band + Icassette (DU/KU) f 29,75 
VARIOZWL (tussenbladen) f 3,25 
Vraag ernaar bij Uw vakhandelaar of bij de volgende LEUCHTTURM DEPOTHOUDERS: 

VARIO 3VC * 

• 
• 
• 
1 
• 
1 
• 
• 

33 mm \ 29 mm % 

VARIO 4VC 
speciaal voor 
telefoonkaarten 

S = zwarte bladen met glasheldere 
stroken op de voor en achterzi|de 

C =doorzichtige bladen met 
glasheldere stroken op de voorzi|de 

= verknigboar vanaf |uli 1995 

AMSTERDAM 
Postzegelhandel 
KLOEK BV 
Rosmari|nsteeg 4 
1012 RP Amsterdam C 

Postzegelhandel 
Parnassus 
Roelof Hartstraat 3 4 
1071 VK Amsterdam 

BEVERWIJK 
Postzegel en 
Munten handel AAAU 
Kiooslerstrool 5 
1941 B N Beverwi |k 

DELFT 
Postzegelhondel 
V A N D O M B U R G 
Voldersgracht 28 
2611 EV Delft 

DEN HAAG 
Postzegelhondel 
G KEISER&ZOON BV 
Possoge 25 
2511 AB Den H a a g 

HAARLEM 
POSTBEELD 
Kloosterstraat 1921 
2 0 2 1 VJ Haar lem 

HILLEGOM 
Postzegelhandel 
HOLLANDS GLORIE 
Hoogewef f straat 18 
2181 EJHi l legom 

HILVERSUM 
Postzegel en Munten 
hande lJ SPEYER 
Winkelcentrum Hilvertshof 
1211 ED Hilversum 

NIEUWEGEIN 
P Z H N I E U W E G E I N 
Markt 2 4 / C i t y Plaza 
3431 Nieuwege in 

ROTTERDAM 
JOH H U I S M A N 
Numismatiek & Filatelie 
Li|nboan 4 4 
3012 EP Rotterdam 

UTRECHT 
Postzegelhandel 
DE V I K I N G 
Kleine Singel 2 7 
3 5 7 2 C G Utrecht 
WAGENINGEN 
Postzegelhandel 
W MEURS 
Nieuwstraat 5 
6 7 0 1 DE Wagen ingen 

ZWOLLE 
BOOMSTAMPS 
R Boom 
Grote Markt 1 
8011 LV Zwol le 
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We'd recommend you curl up in your favourite armchair 
and take a journey through the padres of your Sandafayre Postal Bid catalogue. 

You'll find some 2,500 Lots described there. Some have been carefully analysed by our experts. 
Others have been merely glanced at. The excitement comes from buying a 'Monster glory box' 

and finding it has 24 Tuscany 'Lions' inside! Or, like one client, bidding £95 for an 'Attic Find' 
containing an old wad of Hungarian envelopes and discovering it to be worth £10,000! 

The Biggest And The Best 
Sandafayre developed the Postal Bid concept 15 years 

ago Today, every month, the catalogue tells, honestly and 
entertainingly, of rare stamps and covers, complete 
collections and unsorted boxes, cigarette cards and postcards 
and old documents. 

It's a joy to browse through and so simple and safe to 
bid from anywhere around the world 

Completely Professional 
• 15 years of dedicated service to stamp buyers worldwide 
9 Overseas buying made easy from the comfort of your own 
armchair # Satisfaction assured every purchase carries a total 

refiind guarantee # All purchases insured whilst in transit 
9 24hour Bidhne, telephone or fax 9 No buyer premiums 
9 No charge for using your credit card  the ideal way for 
international currency conversions 9 You can set your own 
spending hmit which will be computer controlled. 

FREE 
CATALOGUE 

Return the coupon today and 
we'll send you a copy of our next 
Catalogue without obligation and 
absolutely FREE 
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I Please send me a free catalogue: Also a free catalogue for my friend: 
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Address Address 

Country Country 

SEND TO: SANDAFAYRE, NL5, KNUTSFORD, UK. WA16 8XN 
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NSELPOST-ZEGELS1944-1945 
Slechts ¥ier pagina's van de gerenommeerde Michel-catalogus zl|n gewijd aan de 

logenoemde Inselpostiegeis v«n Duitsland. Desondanks gaat het om een moeilijk te 

overzien gebied met gevaarlijk maakwerk en vervalsingen. De heer R. van Rompay 

FRPS,L neemt de diverse emissies vijftig jaar na dato nog eensjlobaal onder de loep. 

I n de herfst van 1944 was 
Duitsland op alle fronten 
aan de verliezende hand. 
Door de snelle opmars van 
Russische troepen in Roe
menië en Bulgarije dreig

den de nog in Griekenland, 
Albanië en het zuiden van 
Joegoslavië aanwezige Duitse 
eenheden van de hoofdmacht 
te worden afgesneden. 
De op 3 oktober door het 
Duitse opperbevel op gang ge
brachte ontruiming van Grie
kenland werd eind van dezelf
de maand beëindigd. 

GEDEELTELIJKE ONTRUIMING 
Het was de bedoeling de op 
Kreta en de Egeïsche Eilan
den gelegerde troepen voor 
de terugtocht naar het vaste
land over te brengen. On-

De zeven typen /nsefoos^zegels, chronologisch gerangschikt naar datum van uitgifte Bovenste ri| (v I n r) de zogenoemde 
Vu/tovor-opdruk en lokale opdrukken van Kreta en Rhodos Onderste n| opdrukten van Rhodos, Zagreb, Rhodos (Weihnachten 
1944] en Leros 

Ä ^ ^ l i l U F T F E l DP0_STj 

Brief uit Rhodos met een op 2 december 1944 in Duitsland afgestempelde 
/nse/posf-zegel 

danks de inzet van alle be
schikbare schepen en vliegtui
gen slaagde men daar slechts 
ten dele in. Volgens officiële 
gegevens bereikten 30.740 
Duitse militairen (onder an
dere de bijna volledige 22ste 
infanteriedivisie uit Kreta en 
het Grenadier-Regiment Rhodos) 
nog tijdig het vasteland, maar 

konden 22.400 Duitse en 
11.200 Mussolini-getrouwe 
Italiaanse militairen niet meer 
worden geëvacueerd. 
Tot de op 8 mei 1945 op het 
eiland Symi ondertekende 
capitulatie bleven zij behalve 
een zone rond de stad Cha-
nia (in het westen van Kreta) 
ook Milos, Rhodos, Kos, Le

ros en enkele kleine eilan
den bezetten. Grote ge
vechtshandelingen werden 
niet meer voltrokken. Alleen 
het strategisch belangrijke ei
land Milos werd enkele ke
ren door Engelse marine
vaartuigen beschoten. 

ZULASSUNGSMARKEN 
Een voorstel om de geïsoleer
de eilanden met duikboten 
uit havens aan de Adriatische 
kust te bevoorraden, werd 
door de admiraliteit in Berlijn 
als onuitvoerbaar afgewezen. 
Behalve de radio en de draad
loze telegrafie bleef alleen het 
vliegtuig als communicatie
middel tussen Duitsland en 
de afgezonderde eenheden 
over. 
Al in april 1942 was de Duitse 
legerleiding begonnen met 
het verstrekken van zogehe
ten Zulassungsmarken (toela
tingszegels) voor per vliegtuig 
te verzenden veldpostbrieven, 
zowel in de richting front-
Duitsland als in de richting 
Duitsland-front. Korte tijd na
dien werd het systeem uitge
breid tot de soldatenpakket-
ten. Tot oktober 1944 namen 
de in Griekenland gestatio
neerde Duitse troepen deel 
aan de luchtveldpostdiensten. 

NIEUWE SITUATIE 
Na de terugtocht ontstond 
voor de op de eilanden ach
tergebleven eenheden een ge
heel nieuwe situatie. Voor het 
moreel van de troepen waren 
de contacten met het thuis
front van het allergrootste be
lang. Mede daarom werd voor 
het Inselkommando Kreta/ 
Ostägäts een speciale regeling 
uitgewerkt, die onder meer 
voorzag in het gebruik van 
toelatingszegels met de o p 
druk Inselpost voor de post in 
beide richtingen. Op basis van 
de begrote toewijzing van acht 
zegels, vanaf maart 1945 zes
tien zegels per maand aan zo
wel de Duitse als Italiaanse mi
litairen zouden iedere maand 
meer dan 200.000 zegels no
dig zijn geweest. Dit aantal 
werd evenwel nooit bereikt. 
Tussen 20 en 22 oktober 1944 
werden in de buurt van de 
Kroatische stad Vucovar 
200.000 exemplaren van de 
doorstoken toelatingszegel 
voor pakketten (Michel-num-
mer 2B, Wert-nummer 2a) 
voorzien van een diagonale 
opdruk Inselpost. 
Met uitzondering van 2.000 
exemplaren werd de volledige 
oplage meegegeven met een 
bevoorradingsvliegtuig van het 
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Brief naar Brande m Duitsland met de Weihnachten ! 944 zegel van Rhodos, afge 
stempeld op 31 december 1944 
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Brief met twee /nse/postzegels (Zagreb en Rhodos), afgestempeld op 13 december 
1944, één zegel had volstaan 

type Heinkell 11, dat op 23 ok
tober vertrok van de luchtha
ven van Vucovar met bestem
ming Rhodos. Het vliegtuig 
werd boven de Golf van Saloni
ki neergeschoten. 

LOKALE OPDRUKKEN 
Als noodmaatregel werden 
begin november op Kreta 
100.000 luchtveldpostzegels 
(Michelnummers IA en IB, 
Wertnummers 1 en la) voor
zien van een horizontale op
druk Inselpost met boven en 
onder sierornamenten. Enke
le dagen later werd eenzelfde 
hoeveelheid, onderverdeeld 
in 60.000 luchtveldpostzegels 
en 40.000 toelaüngszegels 
voor pakketten, op Rhodos 
overdrukt met de tekst Insel
post zonder sierornamenten. 

Ongeveer gelijktijdig werd in 
de Kroatische hoofdstad 
Zagreb (Agram) een diagona
le opdruk Inselpost aange
bracht op 1.5 miljoen toela
tingszegels voor pakketten 
(Michelnummers 2A en 2B, 
Yvertnummers 2 en 2a). Het 
grootste gedeelte van de opla
ge werd medio november 
1944 met een Heinkell 11 
naar Rhodos en Kreta overge
vlogen. Deze opdrukzegel 
werd tot het einde van de oor
log gebruikt. 
In februari 1945 werden op 
het eiland Leros, dat niet over 
een luchthaven beschikte, on
geveer 16.000 luchtveldpost
zegels (Michelnummers IA 
en IB, Wertnummers 1 en 
la) door middel van een 
handrolstempel overdrukt 

Laatste kerstsouvenir van een verloren oorlog hennneringskoort van de PanzerGrena
dierBnaade Rhodos met Vucovar en Zagrebopdrukken, de twee Rhodoszegels en 
een bloR van vier We/'/inoc/itenzegels, alle met net stempel 24 december 1944 

pen, kopstaande opdrukken 
en dubbele opdrukken. 

OPPASSEN GEBLAZEN 
Om voor de hand liggende re
denen is de belangstelling voor 
de Inselposirzegels het grootst 
in Duitsland. Vooral brieven 
met deze zegels zijn gezocht 
en duur. Het is echter oppas
sen geblazen voor de talrijke 
vervalsingen, in het bijzonder 
van de lokale opdrukken en de 
diverse fantasieprodukten, bij
voorbeeld een tweeregelige 
opdruk INSEL/POST en op
drukken op de groenkleurige 
toelatingszegel voor postpak
ketten (Michelnummer 4, 
Yvertnummer 3). Zonder cer
tificaat van echtheid zijn de In
selpostzegels  met uitzonde
ring van die met de goedkoop
ste Zagrebopdruk  trouwens 
zo goed als onverkoopbaar. 
Veel verzamelaars weten er 
geen weg mee omdat ze niet in 
de Yvertcatalogus zijn opgeno
men. 

Literatuur: 
Michel DeutschlandSpeztalKatalog 
1994, pagina's 590 tot en met 593; 
uitg Schwaneberger Verlag, Mün
chen (Duitsland) 
W. Rungas en E. Sauer: Inselpost 
1944/45 
GeschichteHandbuchKatalog, Heft 
48 van het Neues Handbuch der 
Briefmarkenkunde (1978) 
Dr. Werner M. Bohne: Reference 
Manual of Forgeries — German Milita
ry Issues 19421945 
Dr. Karl Hnilicka: Das Ende auf dem 
Balkan 1944/45 (1910) 

lnselpostzege\ (Kreta) met het 
Italiaanse stempel Cavour/Tori
no van 20 februari 1945; zeer 
zeldzaam 

met Inselpost. Deze ingreep 
was nodig omdat voor de 
maand februari geen zegels 
uit Rhodos waren ontvangen. 

WEIHNACHTEN 1944 
Tenslotte moet nog melding 
worden gemaakt van de op 
Rhodos aangebrachte opdruk 
Wähnachten 1944 op 25.000 
zegels van 5 centesimi van de 
uitgifte uit 1932 voor de Egeï
sche Eilanden. De zegels wa
ren bestemd voor de speciale 
kerstpost. Het vliegtuig dat op 
16 januari uit Rhodos was ver
trokken en dat ongeveer 
10.000 brieven met deze zegel 
aan boord had, stortte tijdens 
een noodlanding neer op on
geveer twintig kilometer ten 
zuiden van Zagreb. Daarbij 
kwam de bemanning om het 
leven en verbrandde de mee
gebrachte post. 
In deze bijdrage gaat het er 
slechts om, een kort overzicht 
van de zeven verschillende In
selpostzegels te geven. Met op
zet wordt niet ingegaan op bij
zonderheden zoals opdrukty

BEZOEK DE NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 

MOSAffia 1995 
MAASTRICHT 
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Amsteraam in mei in de greep van 

Een compnist op de giens van oud en nieuw 
'Onze ruimte is veel te beperkt om nader uit te weiden over de betekenis van de 

(omponist Mahler', schreef muziekredacteur Karl Kraus in 1911, in zijn In Memoriam 

ter gelegenheid van Mahlers overlijden. Dat de betekenis van de Oostenrijkse 

componist inderdaad groot was mag blijken uit het feit dat PTT Post een zegel 

uitgeeft ter gelegenheid van het in mei te houden Mahler Feest. 

H et Amsterdamse Con
certgebouw (aßeelding 
1) zal in mei het cen
trum zijn van een 
groots opgezet Mahler 
Feest. Aanleiding voor 

dit grootschalige muziekeve
nement, waar alle werken van 
Mahler worden uitgevoerd en 
waarbij behalve het Koninklijk 
Concertgebouworkest ook de 
Wiener Philharmoniker en de 
Berliner Philharmoniker optre
den {afleeldingen 2, 3 en 4),'is, 
het feit dat het in 1995 hon
derd jaar geleden is dat Wil
lem Mengelberg werd be
noemd tot chef-dirigent van 
het Concertgebouworkest. 
Mengelberg was een groot 
promotor van de composities 
van Gustav Mahler. Door zijn 
ijveren voor de uitvoering van 
Mahlers werken, werd Amster
dam een 'Mahlerburcht in 
Mahlers tweede vaderland'. In 
1920 werd ter gelegenheid 
van Mengelbergs zilveren ju
bileum in Amsterdam daarom 
de complete serie Mahler-
symfonieën uitgevoerd. Dat 
wordt nu herhaald, met een 
aanvulling van tentoonstellin
gen, een Mahler-congres en 
ongetwijfeld veel publiciteit in 
de diverse media. Tot de pu
bliciteit behoort ook de uitga
ve van een Mahler Feest-post-
zegel, die in een oplage van 
acht miljoen stuks wordt ver
spreid. 

NOG EEN EEUWVIERING 
Er is echter nóg een belang
rijk feit te herdenken, een feit 
dat nu volkomen op de ach

tergrond is geraakt. Dit jaar is 
het honderd jaar geleden dat 
Mahlers Tweede Symfonie 
voor het eerst werd uitge
voerd, en wel op 13 december 
1895 in Berlijn. Het schep
pingsproces van deze symfo
nie omspant zeven jaren. Het 
is een van de meest fascine
rende verhalen uit de muziek
geschiedenis en, sinds kort 
door een tentoonstelling en 
een publikatie, ook in de mu-
ziekfilatelie. 

DE COMPONIST GUSTAV 
MAHLER 
'Het oude stierf, het nieuwe 
werd geboren', en daar tussen 
in leefde de componist Gustav 
Mahler. De werken van de be
kende componisten Mozart, 
Beethoven en Schubert wer
den weliswaar veel gespeeld, 
maar Mahler - geboren in 
1860 - was vooral getuige van 
het einde van het verleden, 
met de werken van de nog le
vende componisten Anton 
Bruckner en Johannes 
Brahms. 
Gustav Mahler en Richard 
Strauss leefden en werkten in 
de overgangsperiode naar de 
'nieuwe' muziek met compo
nisten zoals Arnold Schön
berg en zijn leerling Alban 
Berg. Het was de periode van 
het Fin de Steck. Zoals de schil
ders Klimt en Kokoschka ex
plosies in de schilderkunst te
weeg brachten, legde Schön-
berg het loopvuur voor de ex
plosie in de muziek. Mahler 
had volledig zijn 'eigen stijl', 
niet alleen als componist 

maar ook als dirigent van een 
oneindig groot aantal werken 
van zijn voorgangers en uiter
aard ook zijn eigen composi
ties. De programma's van zijn 
werken zijn vaak gebaseerd op 
buiten-muzikale onderwerpen 
uit de gebieden van traditie 
en religie, literatuur, natuur 
en beeldende kunst. Lengte 
en omvang van het muzikale 
apparaat, dat in een enkel ge
val kan oplopen tot duizend 
uitvoerenden, zijn daarbij ka
rakteristiek. 

DE MAHLER-POSTZEGEl 
Tot nu toe bestonden er 
slechts twee postzegels met 
een beeltenis van Gustav Mah
ler. In 1960 herdacht Oosten
rijk Mahlers honderdste ge
boortedag met een zegel die 
een portret van Mahler toont 
(afieelding 5), en het Europees 

Jaar van de Muziek 1985 lever
de een Mahler-postzegel van 
Hongarije op {afieelding 6). 
Daar is nu een derde postze
gel bijgekomen (ontwerp: 
prof. W.H. Crouwel) en wel 
een zegel met een sterk Ne
derlands karakter {afieelding 
7). 
Het eerste dat opvalt is de niet 
alledaagse afbeelding van de 
persoon. Tijdens de wandelin
gen van Mahler hier in 1906 
met Mengelberg en de Neder
landse componist Alphons 
Diepenbrock, maakte H. de 
Booy, die lid was van het be
stuur van het Concertgebouw, 
een aantal foto's. Op de zegel 
staat Mahler afgebeeld aan de 
Zuiderzee. 

Het tweede typisch Neder
landse aspect, waardoor het 
bovendien een echte 'muziek-
postzegel' is geworden, is de 
weergave van een deel van het 
manuscript van de Zevende 
Symfonie van Mahler. Het zijn 
de maten 3 tot en met 5 uit 
het eerste deel, en wel die 
voor blaasinstrumenten. Deze 
symfonie is in Amsterdam ten 
doop gehouden in 1909. Het 
manuscript is in 1918 door de 
weduwe van Mahler aan de di
rigent Willem Mengelberg ge
schonken, en behoort volgens 
Mengelbergs testament onver
vreemdbaar toe aan het Con
certgebouw. 
Vervolgens zien we de kleur
overgang van links donker 
naar rechts licht. In de eerste 
delen van de symfonie klin
ken strijd, noodlot en demo
nic. Na al dat duister klaart in 
de laatste delen de stemming 
op. In de finale eindigt de 
symfonie dan als een zonnige 
feestdag. Deze stemmings
overgang komt ook in de ze
gelafbeelding tot uitdrukking 
door de contrastwerking van 
donker naar licht. 

MAHLER: BOEIEND ONDERWERP 
VOOR FILATELISTEN 
Op een uitspraak van Mahler 
zelf: 'Mijn tijd moet nog ko
men', zou nu, honderd jaar la-
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ter, een kleine variant kunnen 
gelden: 'Mijn tijd in de filate
lie moet nog komen'. En met 
recht: want ondanks het feit 
dat er slechts drie Mahler-post-
zegels zijn en eenzelfde aantal 
Mahler-stempels, leent het 
thema 'Mahler' zich voor een 
bijna onbegrensd aantal mo
gelijkheden van filatelistische 
illustraties: van zegels, stem

pels en postwaardestukken, tot 
uitbeelding met stukken uit de 
traditionele filatelie. 
Het is namelijk zo dat Mahlers 
werken niet alleen uit een 
puur muzikaal perspectief be
keken kunnen worden; hij 
schreef voor veel van zijn wer
ken de programma's ofwel de 
achterliggende gedachten die 
hij bij de composities had. 

Voor de illustratie van deze 
programma's kan geput wor
den uit een breed scala van 
gebieden, zoals onder meer 
religie, natuur, literatuur, 
beeldende kunst en niet in de 
laatste plaats muziek. Het is 
een eldorado voor wie zich in 
Mahler en zijn muziek wil ver
diepen. 
De achtergronden, ofwel de 
programma's achter Mahlers 
werken zijn al eerder in be
knopte vorm beschreven in 
een artikel in het blad Thema 
van de Nederlandse Vereni
ging voor Thematische Filate
lie, en in meer artistieke zin 
uitgewerkt in een tentoonstel
ling over Mahlers werken. 
Deze tentoonstelling heeft de 
naam Pan, naar de naam van 
Mahlers Derde Symfonie. Een 
naam, die Mahler ontleende 
aan een poststempel op een 
brief die hij ontving. 
Het lijkt aardig om hier bo
vendien nog te vermelden dat 
twee van Mahlers goede vrien
den belangstelling hadden 
voor postzegels. Willem Men
gelberg schreef zelf op een 
postwaardestuk dat het be
waard moest blijven voor zijn 
postzegelverzameling. De 
Oostenrijker Kolo Moser uit 
Mahlers vriendenkring ont
wierp de Oostenrijkse Keizer

serie uit 1908 ter gelegenheid 
van het jubileum van keizer 
Franz Joseph. 

MAHLER EN ZIJN TIJDGENOTEN: 
EEN QUIZ 
Behalve de werken zijn er nog 
de personen, niet alleen uit 
de muziek, maar uit verschei
dene andere gebieden van 
het kunstleven uit die tijd 
rond de eeuwwisseling. Het is 
wellicht een aardige idee om 
met een aantal ervan in spel
vorm kennis te maken, waar
bij we uiteraard gebruik ma
ken van postzegels. 
Op de volgende pagina's 
staan zesentwintig postzegels, 
gewijd aan Mahler en zijn tijd
genoten, afgebeeld. Verder 
zijn genummerde beschrijvin
gen van een tijdgenoot afge
drukt. De opdracht is eenvou
dig: bij elk nummer moet de 
letter van de bijbehorende ze
gel worden ingevuld. 
Goede inzendingen dingen 
mee naar een aantal Mahler-
prijzen. De inzending sluit 31 
mei, waarna de prijswinnaars 
in juni bekend worden ge
maakt. De jury bestaat uit een 
redactielid van het maand
blad Philatelie, een bestuurs
lid van de Gustav Mahler 
Süchting Nederland en de 
schrijver van dit artikel. 
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Kent u Mahler? Kent u zijn 
tijdgenoten? Dan zult u waar
schijnlijk weinig moeite heb
ben met het oplossen van de 
nu volgende puzzel. Maar ook 
als u geen Mahler-kenner 
bent kunt u meedoen. Een 
flinke dosis speurzin, geko]> 
peld aan een forse portie 
doorzettingsvermogen moet 
de oplossing binnen handbe
reik kunnen brengen. 
Afgebeeld zijn zesentwintig 
postzegels van Mahler en zijn 
tijdgenoten, aangevuld met 
een even groot aantal korte 
biografieën. Het spel is een
voudig: stel de tandems post
zegel-biografie samen. 

1 
Een nieuwe tijd brak aan 
Het einde van de negentien

de eeuw gaf de mensen niet 
alleen een Fin de siècle-ge\oé[, 
het was voor de muziek het 
grote einde. Het oude was 
voorbij, het nieuwe kwam op. 
Als componist was ik de mu
zikale exponent in deze ken
tering der tijden. Als dirigent 
was mijn werkmotto: 'Preci
sie is de ziel van een artistie
ke prestatie'. Dit kwam mijn 
populariteit niet ten goede, 
want ik was daardoor een on
vermoeibaar repetitor en 
perfectionist. Het is een pure 
coïncidentie dat de naam 
van de ontwerper van de 
Oostenrijkse postzegel met 
mijn afbeelding, Robert 
Fuchs, dezelfde is als die van 
mijn eerste muziekleraar aan 
het conservatorium in We-

Een transcriptie voor klavier 
Gustav Mahler was aanwezig 
bij de première van mijn Der
de Symfonie, die ik aan Ri
chard Wagner heb opgedra
gen. Hij maakte vlak daarna 
een transcriptie voor piano 
vier-handen. Het was de eer
ste muzikale arbeid waarop 
Mahlers naam in druk ver
scheen. Ik bedankte Mahler 
door hem de partituur van 
mijn Derde Symfonie te 
schenken. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog liet Hitler, die 
mijn muziek vereerde, weten 
dat hij deze manuscript-parti
tuur, die de weduwe van Mah
ler op haar vlucht voor de 
Nazi's in Wenen had achter
gelaten, wilde kopen. Het 
trouwe dienstmeisje dat was 

achtergebleven, hoorde dat 
en heeft het manuscript snel 
achterovergedrukt, het land 
uitgesmokkeld, en via een 
boodschapster aan Alma Mah
ler in Parijs doen toekomen. 
Vanuit Parijs is dit manuscript 
met Alma Mahler en anderen 
die voor de nazibarbarij 
vluchtten, meegegaan naar 
Amerika. 

De componist uit Bad Ischl 
Toen Mahler op dertigjarige 
leeftijd Don Giovanni aan de 
Opera in Boedapest opvoerde, 
zat ik in de zaal. Ik was over
weldigd door Mahlers furieuze 
manier van musiceren. Mah
ler bezocht mij verschillende 
malen in mijn woonplaats Bad 
Ischl. Daar bewaarde ik mijn 
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postzegelverzameling, een 
passie waar later door mijn 
toedoen ook Robert Stolz be
langstelling voor kreeg. 

Over een vrouwelijke compo
nist 
Mahlers vrouw Alma speelde 
voor mij enige van haar com
posities op piano. Mijn opera 
Wozzeck, een werk dat ik aan 
haar heb opgedragen, heeft zij 
op haar kosten laten drukken. 
Mijn Vioolconcert heb ik ge
schreven dem Andenken eines En
gels, toen op achttienjarige leef
tijd het dochtertje Manon van 
Mahlers weduwe, dochter uit 
het huwelijk van Alma Mahler 
met de Bauhausarchitect Wal
ter Gropius, stierf. Ik was een 
leerling van de twaalftoons
componist Arnold Schönberg. 

Mahler in Rusland 
Ik herinner me dat ik Mahler 
in SintPetersburg ontmoet 
heb. Zijn concert daar was 
een triomf. Alhoewel Rus van 
geboorte, ben ik vooral in de 
Verenigde Staten werkzaam 
geweest. 

aber 
mil 

Schrijver en muziekcriticus 
In mijn lange leven van 94 ja
ren schreef ik drieduizend pa
gina's over muziek, aanvanke
lijk onder het pseudoniem 
Como dl Bassetto. Later schreef 
ik beslist niet onkritisch over 
Mahlers Duitse operamuziek 
van Wagner in het Drury Lane 
Theatre in Londen. 

De nationale componist van 
Finland 
Het dankbaarste en meest ge
liefde werk uit mijn program
mamuziek is het symfonisch 
gedicht Fmlandia. Samen met 
mijn landgenoten de dirigent 
Robert Kajanus en de schilder 
Akseli Gallen Kallela, hebben 
wij met Mahler prettige dagen 
beleefd. Kallela heeft een 
schilderij van Mahler gemaakt 
waarvan hij zei dat het was ä la 
Rembrandt slechts door het 
open haardvuur belicht. 

8 
Geen doorsneeman, maar 
een genie 
Ik reisde van Rusland naar 
Hamburg, waar Mahler de 

Duitse première van mijn 
opera Eugen One^n bracht. 
Mijn oordeel over zijn kwali
teiten: 'Geen doorsneeman, 
maar een genie' . Ook mijn 
opera Pique Dame werd door 
Mahler ingestudeerd. 

Een bijzonder poststempel 
Toen Mahler 49 jaar was 
trouwde ik met Anna van 
Mildenburg, een dramatisch 
zangeres, met wie Mahler in 
zijn j eugd een nauwere 
band dan collegialiteit had. 
Aan haar schreef Mahler in 
1895 de brief over de naam
geving van zijn Derde Sym
fonie: Pan, een naam die 
mede was ontstaan door het 
lezen van de letters in een 
poststempel. 

10 
Tsjechen onder elkaar 
Mahler heeft met mij de can
tates van Bach grondig bestu
deerd. Ook gaf hij mij inzage 
in zijn compositieplannen, 
waarbij hij aan de piano de 
Tweede Symfonie voorspeel
de die juist aan het ontstaan 
was. Mijn herinneringen aan 

schlicht. (Choral massig.) 

Mahler zijn vastgelegd in mijn 
hoek Der Pi^er. 

11 
Tafelgesprek over haar huwe
lijken 
Zelf operazangeres, dirigeer
de ik ook opera's in Caracas. 
Daarnaast was ik concertpia
niste en componeerde ik con
certstukken voor piano. In 
1895 speelde ik in Hamburg 
drie werken voor pianosolo 
tijdens een concert waar Mah
ler dirigeerde. Een jaar later, 
toen Mahler in Leipzig diri
geerde, lunchte ik tussen de 
repetities met hem en klaagde 
over mijn echtgenoot en over 
het huwelijk in het algemeen. 
Ik was vier keer getrouwd: 1. 
met een violist, 2. met een Itali
aanse bariton, 3. met een pia
nistcomponist en 4. met de 
jongere broer van echtgenoot 
nummer twee. Mijn derde 
echtgenoot was Eugen d'Al
bert, die zelf zes keer getrouwd 
was, hetgeen tot de interessan
te concertnotitie leidde dat zijn 
«ÉWte pianoconcert, op de tweede 
dag van de volgende maand, 
gespeeld zou worden door de 
derde vrouMi van de componist! 

Dampfer TsNicht set leppen. Os 
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12 
Heerser over een rijk van 50 
mijloen mensen 
Vanuit Schönbrunn regeerde 
ik over een veelheid aan natio
naliteiten: Hongaren, Tsje
chen, Slowaken, Kroaten, enzo
voort, allemaal min of meer el-
kaars tegenhangers. Zij spra
ken elf officiële talen. Maar.... 
ook een land voor genieën! 
Uiteindelijk benoemde ik Mah
ler aan de Hofopera in Wenen. 

13 
Een optimistische en zorgelo
ze Zuid-Duitser 
Erg bekend is mijn opera Der 
Rosenkavalter en ook de aan
vankelijk door de censuur ver
boden opera Salome, een bij
bels onderwerp op tekst van 
Oscar Wilde, in sensuele zin 
uitgewerkt. Het manuscript 
van mijn opera Ein Heldenleben 
heb ik geschonken aan het 
Concertgebouworkest in Am
sterdam. Ik kom niet uit de 
bekende Walsen-dynastie. 

14 
Een pijnlijke demonstratie 
In Parijs verliet ik tijdens het 
concert waar Mahler zijn 

^ ^ 

Tweede Symfonie dirigeerde, 
de zaal van het Theatre Chatelet 
omdat ik, als Frans impressio
nistisch componist, zijn mu
ziek te weinig nieuw, te Schu-
bertiaans, vond. 

15 
De prins der schilders 
Ter gelegenheid van de Beet
hoven-tentoonstelling, waar ik 
mijn Beethovenfries als muur
schildering exposeerde, 
maakte mijn voornaamgenoot 
Mahler een speciale bewer
king van Beethovens Ode an 
die Freude uit de Negende Sym
fonie. Met de leden van de 
Wiener Sezession wilde ik een 
omwenteling in de beeldende 
kunst tot stand brengen. In 
1964 verscheen in Oostenrijk 
een postzegel met een detail-
afbeelding uit een van mijn 
bekendste schilderwerken. De 
Kus. Het is een 'zelfportret', 
samen met Emilie. 

16 
De vader van de twaalftoons-
muziek 
Met het invoeren van de me
thode van het componeren 
met twaalf tonen, zoals die 

theoretisch door Josef Mat
thias Hauer was ontwikkeld 
en door mij voor het eerst 
werd toegepast, doorbrak ik 
de grondslagen van de tradi
tionele muziek. Het werd er 
niet gemakkelijker op, noch 
voor de componist, noch voor 
de luisteraar. 

17 
Een visuele autobiografie 
Vanaf mijn jeugd onstuimig, 
met rebelse kuren en provo
cerende schilderijen, maakte 
ik later het schilderij Die Wmd-
braut. Dit schilderij toont mij
zelf en de vrouw van Mahler 
in onze relatie tot elkaar. Het 
bracht als een revolutie de 
psychofysische eenzaamheid 
van de mens in beeld. 

18 
Een fameus Nederlands com
ponist 
Mahler noemt mij in zijn brie
ven de fameuze Nederlandse 
componist die heel eigenaardi
ge kerkmuziek schrijft. Hierbij 
dacht hij aan mijn beroemde 
TeDeumen aan mijn grote Mis-
sa. Ik leverde veel bijdragen tot 
de vernieuwing van de katho

lieke kerkmuziek, schreef twee 
Hymnen an die Nacht, muziek 
bij Gijsbrecht van Aemstel en een 
Hymne aan Rembrandt. Als offi
ciële vertegenwoordiger van 
de 'Maatschappij ter bevorde
ring der Toonkunst' was ik in 
Wenen bij Mahlers begrafenis 
aanwezig. In 1935 versheen 
mijn portret in de eerste serie 
Zomerpostzegels. 

19 
Binnenhuisarchitect ontwerpt 
postzegelserie 
De Oostenrijkse Kaiser Juh-
feww-postzegelserie van 1908 
ter gelegenheid van de zestig
ste verjaardag van de troons
bestijging van keizer Franz Jo
seph is door mij ontworpen. 
De art deco-s\i]\ van deze nieu
we serie vormt een opvallend 
contrast met het Biedermeier 
classicisme van alle voorgaan
de Oostenrijkse postzegels. 
Op de Wiener Kunstschau, 
waarvan Gustav Klimt voorzit
ter was, werden deze postze
gels tentoongesteld. 

20 
Een groot zangeres en actrice 
Ik ben geboren in Praag. Mijn 
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naam was oorspronkelijk Ema 
Kittl. Later heb ik de naam 
aangenomen van mijn zangle
rares en onder die naam ben 
ik dan ook beter bekend. Ik 
zong de première van Ri
chard Strauss' opera Sahmé in 
Berlijn, en later zong ik on
der leiding van Mahler in de 
Metropolitan Opera in New 
York. 

21 
Het onderbewuste van de ziel 
Tijdens een ontmoet ing in 
grand-café restaurant In 
Den Vergulden Turk in de 
Leidse Breestraat had ik 
met Mahler enige psycho
analytische beschouwingen 
met betrekking tot de oor
zaken van zijn huwelijkspro
blemen. 

22 
Karikaturen door Italiaans 
zanger 
Onder leiding van Mahler 
zong ik in de Metropolitan 
Opera in New York. Tijdens 
een luisterrijk feest na af
loop tekende ik van Mahler 
een groot aantal meesterlij
ke karikaturen. 

23 
Schrijver van 'De dood in Ve
netië' 
Bij de uitvoering van de 'Sym
fonie van de Duizend' was ik, 
met veel van Mahlers vrien
den onder de drieduizend 
toehoorders, in München 
aanwezig. In de muziekge
schiedenis was niet eerder 
zo'n werk - met duizend uit
voerenden - bekend. Het 
Adagietto uit Mahlers Vijfde 
Symfonie werd populair door 
de film van Visconti, geba
seerd op mijn roman. 

24 
Een zeventigjarige Franse 
beeldhouwer 
'Mahlers kop is een mengsel 
van Franklin, Frederik de 
Grote en Mozart'. 

25 
Een van de boeiendste pianis
ten 
Talrijke transcripties voor 
piano van werken van Bach en 
Liszt heb ik gemaakt. De eer
ste ontmoetingen met Mahler 
dateren uit onze tijd in Leip
zig; wij troffen elkaar daar ie
dere middag in Café Francais. 

Tijdens Mahlers laatste con
cert dat hij in de Verenigde 
Staten gaf, dirigeerde hij met 
hoge koorts mijn Berceuse Elé-
gique. 

26 
In de sobere stijl van de "Wie
ner Sezession' 
Als vriend van Gustav Mahler, 
architect en lid van de Wiener 

Sezession en Wiener Werkstätte, 
ontwierp ik voor de familie 
Mahler een huis in Wenen. Ik 
ben ook de ontwerper van zijn 
grafsteen die als opschrift 
niets anders dan alleen de 
naam van de dode draagt: CU-
STAVMAHLER 

Plaats achter de volgende cijfers (corresponderend met de 
kleine biografietjes op de pagina's 258 tot en met 261) de 
letters van de bijbehorende zegels: 

1 = 
2 = 
3 = 
4 = 
5 = 
6 = 
7 = 
8 = 
9 = 

10 = 
11 = 
12 = 
13 = 
14 = 
15 = 
16 = 
17 = 
18 = 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Stuur uw oplossing vóór 1 juni aan: Redactie Philatelie, 
Lis 20, 1273 CD Huizen, onder vermelding van 'Mahler-quiz' 

i a 3B3E 1 M 
ohne Dämpfer plxz 

^ 

A 

a r c o ^ ' 

ar(fo^~ (ƒ ohne Dan)pf«»/7|)t7.z. artfo*»-: 

HEPUBLIKÖSTERREp : 
MÉMMMMMMIIÉf 



H.G. VAN DIJK 

TUSSEN KERFSTOK EN CONTROLE 
fragmenten uMßg eeuwen boeléiouden 

Honderd jaar geleden werd het 

Nederlandsch Instituut van 

Accountants (NIVA) opgericht. Het 

was het startsein voor de 

professionalisering van de 

accountancy. PTT Post herdacht het 

eeuwfeest van de NIVA door op 28 

maart jl. een speciale postzegel uit 

te geven. 
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2. Het principe van de kerfstok heeft de eeuwen getrotseerd; ook wij tellen nog wel 
eens door middel van turven 

1. De tekst op de achterzijde van deze 
Nicaraguaanse postzegel spreekt van 
una taqa exacta, 'een precieze kerfstok' 
om te bepalen hoeveel schapen of koeien 
men bezit 

4 Deel van een Egyptisch graffresco, 
waarop twee schrijvers bezig zijn de 
voorraad graan te administreren 

fimmmm 

m. 

Sinds onheuglijke tij
den heeft de mens 
zich beziggehouden 
met de registratie 
van eigen of ander
mans bezittingen. 

Tot de oudste getuigen 
van deze activiteit rekent 
men de prehistorische 
kerfstok': botten, voor
zien van inkepingen om bij
voorbeeld het aantal schapen 
vast te leggen (afbeelding I ) . 
Door telkens één inkeping 
met één schaap te laten 
corresponderen, kon een her
der destijds zonder kennis van 
abstracte getallen nagaan of 
zijn kudde nog compleet was. 
Deze telwijze heeft zich zelfs 
tot in onze dagen weten te 
handhaven (afbeelding 2). 

ADMINISTRATIES IN KLEI 
Een nomadisch herdersbe
staan verlangt nog geen uitge
breid administratief systeem. 
Dat verandert als de mens een 
meer vaste woon of verblijf
plaats verkiest. Zo'n overgang 
voltrok zich voor het eerst in 
Mesopotamië (globaal het 
huidige Irak). Vanaf 15.000 
voor Christus ontstonden hier 
nederzettingen, die het eco
nomisch accent steeds meer 
verlegden naar de verbouw 
van tarwe en gerst. 
Om de omvang van hun 
graanvoorraden te bepalen 
gebruikten de Mesopotamiërs 
aanvankelijk stukjes klei van 
verschillende formaten en 

HISTORY OF WRITING PtCTOGflAPHIC SCRIPT SUMERIAN TABLET 'S 

* ■   ■ ■   ~ ~ ~   ~   ~ ~ ~ r n a 

5 De handel in de Republica di Pisa flo
reerde, mede omdat deze stadstaat een 
belangrijk aandeel had in de uitrusting 
van de schepen der kruisvaarders 

3 Een eigendomsakte op een van de 
vroegste kleitabletten bomen, zakken 
graan en land bouwgereedschap (met 
nun aantallen}, wellicht toebehorend aan 
degene, wiens hand linksboven is afge
beeld 

7 Herdenkingssteen boven een deur van het dorpskerkje te Giellerup, waarvan het 
fundament volgens de Latijnse tekst ' A N N O M C A L ' gelegd is (kaft van een Deens p< 
zegelboekje, 1990) 

vormen. In de loop van het 
vierde millennium ontstond 
de gewoonte deze telstukjes in 
een soort envelop van klei te 
stoppen. In geval van twijfel 
over het juiste aantal werd de 
envelop opengebroken. 

6. Romeinse cijfers worden nog steeds gebruikt  maar met altijd foutloos, zoals uit dit 
stempel blijkt, bij Waterloo werd niet in MtCCCXV, maar in MDCCCXV slag geleverd 

jes zelf en door middel van 
hun afdrukken op de enve
lop. In een volgend stadium 
verdwenen de telstukjes dan 
ook. De envelop evolueerde 
tot een massief kleitablet, 
waarin de informatie met een 
rietpen werd gekrast. De 
oudst bekende kleitabletten 
bevatten vrijwel uitsluitend 
administratieve teksten: picto
grafische tekens om handels
waar en eigendom aan te ge
ven, met daarnaast symbolen 
voor het aantal (aßeelding 3). 
In nauwe samenhang met de 
ontwikkeling van deze schrift
tekens ontstond een aparte 
klasse van bestuursambtena
ren. Ze konden niet alleen le
zen en schrijven, maar waren 
eveneens in staat allerlei re
kenwerk te verrichten. Onder 
meer bij de registratie van 
oogstopbrengsten {aßeelding 
4) en het toezicht op in en 
uitgaande (tempel)goederen 

post

Later kwam men op het idee 
eerst een afdruk van de tel
stukjes op de nog vochtige 
buitenkant van de envelop 
aan te brengen. Daarmee was 
een hoeveelheid echter twee
maal vastgelegd: via de telstuk



cijfers: I, V, X, L, C, D en M 
voor respectievelijk 1, 5, 10, 
50, 100, 500 en 1000. Het ging 
om een additief talstelsel, het
geen wil zeggen dat de waarde 
van een getal ontstaat door de 
optelling van de afzonderlijke 

8. Om Romeinse cijfers bi| elkaar op te tellen, was men in de middeleeuwen aangewe

zen op een hulpmiddel als de tekentafel 

9. De Arabieren waren een belangrijke 
schakel in de verspreiding van weten
schappelijke kennis, waaronder het posi
tiestelsel met de cijfers O, 1, 2 . 

waarde(n) van de daaropvol
gende, hogere cijferwaarde 
worden afgetrokken: MCXL is 
1140 (1000+100+[5010]; af
beelding 7). 
De Romeinse getalnotatie 
maakte geschreven bereke
ningen tot een bijna onmoge
lijke opgave. Zo rekenden 
toenmalige kooplieden ook 
niet. Ze gebruikten hiervoor 
onder meer een rekentafel 
met een lijnenpatroon, waar
op en waartussen getallen met 
hulp van fiches of penningen 
werden 'neergelegd' [afbeel
ding 8). Het eindresultaat 
schreef men vervolgens weer 
met Romeinse cijfers in de 
handelsboeken. 
Dankzij hun contacten met de 
islamitische wereld raakten de 

CITIZENS' OFFICE 
THE PHILADELPHIA NATIONAL BiïNK 

P O T T S T O W N , PA. 
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U B MAIL Netherlands Council for Trade Promotion 

129135 LAAN VAN NIEUW OOSTINDIE 

The Hague, Holland, Europe 
AIR MAIL 

10 Om te voorkomen dat ' 1 0 0 ' ongewild in '199'verandert , is het verstandig dit geldbedrag ook in woorden [one hundred] uit te schrijven 

speelden ze een belangrijke 
rol. Met enig recht kan men 
hen daarom de eerste profes
sionele boekhouders noe
men. 

STRIJDENDE CIJFERS 
De boekhoudkundige prak
tijk vaart doorgaans in het 
kielzog van de economische 
geschiedenis. Dit mag een ver
klaring geven voor het feit, 
dat het boekhouden ten tijde 
van de Grieken en Romeinen 
geen opzienbarende ontvrik
keling doormaakte. Hun sa
menlevingen ontbrak het wel
iswaar niet aan een zekere dy
namiek. Maar veranderingen 
waren eerder geworteld in 
machtspolitieke spanningen 
dan in vernieuwingen van het 
economisch bestel. 
In de twaalfde eeuw stak er in 
het middeleeuwse Europa 
echter een andere wind op. 
Het tijdperk van de kruistoch
ten was aangebroken. Van het 
geld en goederenverkeer dat 
daaruit voortvloeide, profi
teerden vooral Italiaanse 

30.Märzl984 425.Todcstag 
Eröffnung des AdamRiesHauses 

in AnnabergBuchholz 

11 Particulier postwaardestuk met de beeltenis van Adam Ries, een fameus reken

meester die het Arabische rekenen toesneed op de koopman van zijn dagen 

Stadstaten als Venetië, Genua 
en Pisa {afbeelding^. Kooplui, 
handelaren en bankiers hiel
den van alle commerciële 
transacties nauwkeurig boek. 
De rekeningen werden aan
vankelijk verhalenderwijs of)
getekend onder gebruikma
king van de zeven Romeinse 

cijferwaarden. Een voorbeeld: 
MDCCCXV is 1815 
(1000+500+100+100+100+10+ 
5; afbeelding 6). Een complica
tie treedt op, wanneer aan de 
linkerzijde van een cijferteken 
één of meer cijfers met een la
gere waarde staan. In dat ge
val moet(en) deze lagere 

Italiaanse kooplieden in de 
dertiende eeuw op de hoogte 
van een geheel nieuwe getal
notatie: het positiestelsel met 
de ons zo vertrouwde Arabi
sche cijfers {afbeelding 9). 
Hierbij is de waarde van een 
cijfer afhankelijk van zijn posi
tie in het betreffende getal. 
Zo heeft het cijfer 6 in het ge
tal 261 de waarde 60, maar in 
het getal 612 de waarde 600. 
Velen zagen de voordelen van 
deze 'Mohammedaanse 
nieuwlichterij' in, zodat de 
eeuwenoude rekentafel al 
snel concurrentie kreeg van 
het rekenen op papier met 
Arabische cijfers. 
Maar tegen het einde van de 
dertiende eeuw klonken er 
plotseling waarschuwende ge
luiden: de nieuwe rekenkunst 
was niet zonder gevaar! Men 
kon een O immers eenvoudig 
in een 6 of 9 veranderen {af
beelding 10). De Arabische cij
fers werden daarom verbo
den, en men moest de geldbe
dragen weer op de oude wijze 
(dus in verhaalvorm, met Ro
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12 De Verenigde Oostindische Com
pagnie (rechtsliaar monogram) was een 
van de eerste ondernemingen, die eigen
dom en beheer gescheiden hadden 

13. Aanhoudend negatieve bedrijfsresul
taten brachten enkele directeuren ertoe 
de [aorrekenmg te vervalsen om zo een 
dreigend faillissement te maskeren (ach
terzijde van een postzegetboekje uit 
GrootBrittanniè, 1991] 

15. Slechts registeraccountants is het toegestaan bij jaarrekeningen van vennootschap

pen een verklaring van getrouwheid af te geven 

^rw^^r^»» ■■■■■» 
PORTUGAL^ 

14. Een boekhouder oude stijl houdt, onder toeziend oog van zijn onverbiddelijke patroon, afrekening met stakende arbeiders (Russisch post
woordestuk, 1929) 

• STANDARD Ü050 ? 
IELVETIAB 

3 5 6 7 

17. Tot de pluspunten van een elektrische schrijfmachine behoren bedieningsgemak en 
reductie van geluidshinder 
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meinse cijfers) in de handels
boeken noteren. De weer
stand bleek echter van korte 
duur; de opmars van de Ara
bische cijfers was, mede door 
toedoen van de rekenmees
ters {afbeelding 11), niet meer 
te stuiten. 

NIEUW BEROEP 
Na 1500 brak voor Europa 
een tijdperk van economische 
expansie aan. De handel met 
andere continenten breidde 
zich snel uit. Er ontstonden 
grote ondernemingen, die 
voor de financiering van hun 
investeringen kapitaal van 
derden aantrokken (afleelding 

12). Om de bedrijfsvoering te 
kunnen beoordelen, waren 
geldschieters aangewezen op 
de door kapitaalbeheerders 
verstrekte gegevens over de fi
nanciële positie van de onder
neming. Maar daar bleek 
soms zodanig mee gemanipu
leerd te zijn dat het bedrijf, te
gen alle verwachting in, plot
seling toch failliet verklaard 
kon worden (afbeelding 13). 
Dergelijke voorvallen ver
sterkten de behoefte aan een 
onafhankelijke administratie
ve controle ten behoeve van 
kapitaalverschaffers. Een 
voorhoede van de boekhou
ders ging zich  eerst in de 

Angelsaksische landen, later 
ook in Nederland  over dit 
'gat in de markt' ontfermen. 
Ze namen het besluit zich te 
vestigen als zelfstandige en 
onafhankelijke controleurs 
een pretentie die, zo leerde 
de praktijk, hun collega's in 
dienstbetrekking (afleelding 
14) niet altijd waar konden 
maken. 
Onder Engelse invloed pre
senteerden de beoefenaren 
van dit nieuwe beroep in ons 
land zich onder de titel ac
countant. In 1895, dit jaar dus 
een eeuw geleden, richtten ze 
een eigen vakorganisatie op: 
het Nederlandsch Instituut van 
Accountants (NIVA). Vanaf dat 
moment kon de professionali
sering van de accountants
functie met kracht ter hand 
genomen worden. 
Een mijlpaal in dit proces was 
de Wet op de Registeraccoun
tants, die in 1967 volledig in 
werking trad. Hiermee ver
kreeg het beroep de zo lang 
gezochte wettelijk erkende 

iAitO 4»00 
16 Op de voorgrond gereedschap voor 
de escritura<;äo manual, 'handmatige 
boekhouding' pen, inktpot, lessenaar en 
dikke folianten 

Status. Sindsdien kunnen 
daartoe gerechtigde perso
nen zich laten inschrijven in 
het accountantsregister. Inge
schrevenen mogen dan de ti
tel registeraccountant voeren 
(afleelding 15). Bij deze be
langrijke rite de passage werd, 
naast de nodige juridische en 
organisatorische aanpassin
gen, ook de naam van de be
roepsvereniging gewijzigd in 
NfVRA, Nederlands Instituut 
van Registeraccountants. 

COMPUTER ONMISBAAR 
Elk beroep kent zijn eigen ge
reedschap om de vakspecifie
ke taken optimaal uit te kun
nen voeren. Boekhouders ge
bruikten daartoe lange tijd 
niet veel meer dan perkament 
en ganzeveer, die na verloop 
van tijd werden vervangen 
door papier en kroontjespen 
(afleelding 16). Het optellen 
van de massale hoeveelheden 
getallen gebeurde uit het 
hoofd. 
De introductie van de schrijf
machine, rond 1900, mar
keerde het begin van een 
reeks technologische vernieu
wingen. Getypt werk verdrong 
het ontcijferen van hand
schriften (tot aan de Eerste 
Wereldoorlog onderdeel van 
het leerplan op Nederlandse 
handelsscholen) naar de ach
tergrond. De elektrische 
schrijfmachine (afleelding 17) 
deed haar intrede na 1950, 
waardoor de werkomstandig
heden aanzienlijk verbeter
den (minder lawaai, lichtere 
bediening). 
Het hoofdrekenen boette 
snel aan betekenis in toen de 
telmachines de markt verover
den (afleelding 18, links). Op 
accountantskantoren was ma
chinaal tellen overigens nog 
vele jaren uit den boze; vlot 
uit het hoofd optellen reken
de men tot de eigenschappen 
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18 Met de verschiining van telmachines (links) en vervolgens speciale boekhoudmachines (rechts) moest calcul mental, 'hoofdreke 
nen' het tenslotte afleggen op machinaal tellen (Belgische giro envelop, 1937) 

van een goed assistent. Maar 
ook hier viel niet aan de greep 
van de techniek te ontkomen. 
Want de aanschaf van bijvoor
beeld een boekhoudmachine, 

die typen en tellen onder één 
'dak' samenbracht {afleelding 
18, rechts), leverde zowel 
meer arbeidsplezier als tijd
winst op. 

De computer heeft tenslotte 
het merendeel van deze hulp
middelen naar het museum 
verwezen. Voor zowel de 
boekhouder als de accoun

19 Van telraam naar computertechnolo
gie, een ontwikkeling, die accountants 
niet 'verlost' heeft van de Arabische cij
fers 
tant is de moderne 'getallen
kraker' vandaag de dag een 
onmisbaar instrument. Maar 
hoe ingrijpend hun gereed
schap de afgelopen decennia 
ook veranderd is {aßeelding 
19), het zijn nog altijd de tien 
Arabische cijfers die een hoofd
rol in de praktijk van beide 
beroepsgroepen spelen. 
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALEN LAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 05486-55855 
FAX nr. 05486-55088 

Zaterdag 13 mei 1995. 
aanvang 12.00 uur, in „Ons Gebouw" Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 12 mei 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. 78, te houden op 8 juli 1995. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van 
uw kollektie. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
l/V. y. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

'n Beetje verzameling 
verdient meer dan een 

beetje aandacht. 
Als actief verzamelaar bent 

u constant bezig met uw verza
meling 

Maar heeft u ook aandacht 
voor die andere kant van uw 
verzameling' 

Een kant waar u misschien 
niet graag aan denkt, maar die 
toch wel degelijk alle aandacht 
verdient het risico dat uw ver
zameling iets overkomt' 

Een kop koffie over een van 
uw postzegelalbums, een vitri
ne met uw kostbare verzame
ling die wordt omgestoten 

Dit soort schades is niet op 
uw inboedelpolls te verhalen 

De nieuwe Verzamelingen-
verzekering van AMEV dekt 
deze risico's nu juist wel en 
geeft dekking tegen vrijwel alle 
onzekere gebeurtenissen 

Daarbij komen nog een paar 
interessante extra s 

Zo IS uw verzameling ook 
op beurzen en tentoonstellin-

gen en tijdens het vervoer 
daarnaartoe gedekt 

Daarnaast kent de verzeke
ring Standaard een overdek
king van 25'Xi voor de actieve 
verzamelaar die nieuwe aan
kopen doet en om eventuele 
waardestijgingen tijdelijk op 
te vangen 

Heel bijzonder is tenslotte 
dat WIJ altijd een waardevast
stelling op onze kosten laten 
verrichten door een onafhan-
kelijke deskundige | 

Ook die aandacht is uw 
verzameling meer dan waard 

Niet voor niets gaat de 
voorkeur van de Consumen
tenbond uit naar de 
Verzamelingenverzekering van 
AMEV voor kostbare verza
melingen die getaxeerd moe
ten worden 

Uw verzekeringsadviseur 
vertelt u graag meer 

mm 
ßmm 

AANBIEDING uit VOORRAAD 
Israel Jaarboeken 1978 t/m 1990 
Israel FDC 1978 t/m 1991 n kompleet 
Canada 1859/1972 ongebr gebr Yv 
Cyprus+Turks 1960/72 postfns n kompleet Yv 
Gibraltar 1964/82 postfns n kompleet Yv 
Malta 1964/82 idem 
Oostenrijk 1945/52 postfns tgebr 

1953/91 postfns n kompleet 
Sunname Carnet I rood, zeldzaam Zonnebloem 
Ver Europa Voorlopers Zonnebloem 1/86 (z 18) 

postfns Zonnebloem 7300,-
Ver Naties Kleine Vellen 1979/85 Phil 
Nederland Jaarcollecties 76/90 Zonnebloem 

FDC blanco E 128/272a NVPH 
FDC blanco E 273/307a NVPH 
FDC blanco E 91/302 NVPH 

W Duitsland 1958/84 postfns n kompleet 
Fr Andorra 1964/84 postfns n kompleet 

BUSSUMSE POSTZEGEUMUNTEN HANDEL 
J W Eeckhout Kapelstraat 20, 1404 HX Bussum, 

tel 02159-16288/35410 

catw 1600,-
1730,-

10 000,-
5600,-
5000,-
5160,-

11000,-
700,-

830,-
1130,-

605,-
273,-

1180,-
Yv 3750,-
Yv 1675,-

ƒ 695 
ƒ 650 
ƒ 500 
ƒ 500 
ƒ 450 
ƒ 450 

ƒ 950 
ƒ 275 

ƒ3500 
ƒ 375 
ƒ 475 
ƒ 180 
ƒ 100 
ƒ 350 
ƒ 495 
ƒ 225 

PRIJSLIJST 
BELGIË-ENGELAND-FRANKRIJK-
LIECHTENSTEIN-LUXEMBURG-
OOSTENRIJK 

zeer volledige aanbieding 
redelijke prijzen 
snelle levering 
verzorgde kwaliteit 
betaling op giro in Nederland 

L. DE HOUV\fER 
FRUITHOFLAAN 13 - 2600 BERCHEM - BELGIË 
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THEO PETERS 
NUMISMATIEK & FILATELIE B.V. 

Rosmarijnsteeg 7 
1012 RP Amsterdam 
Tel. 020-6222530 
Fax 020-6222454 
Postgiro 2351646 
ABN/AMRO 408812443 
Winkel geopend 
ma-za 10.00-17.00 uur. 

"Levering zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen 
voorbehouden. Franco v.a. f 200,-. Orders onder 
f 200,- worden verlioogd met f 3,50 kosten. 
Prijzen incl. btw. 

* Levering aan ons bekende kopers met factuur welke 
binnen 8 dagen moet worden voldaan. Onbekende 
kopers na vooruitbetaling of onder rembours. 

* Alle zegels worden op echtheid en omschreven 
kwaliteit gegarandeerd. 
IVIocht een artikel niet aan uw venwachting voldoen 
kunt u dit ter vervanging binnen 5 dagen na ontvangst 
retourneren. 

winter 1995 
Joh. A. Huisman 

Philatelie B.V. 
Lijnbaan 44 

3012 EP Rotterdam 
Tel. 010-4137957 
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i 
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nr. 
15 
19 
22H* 
22L* 
28* 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
41 
42 
42A* 
49* 
50-55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64* 
65 
66 
67 
68* 
69 
70 
71 
72 
73 
74* 
75 
76 
61b 
77 
78 
79* 
81 
82-83 
84-86 
87-89 
90 

prijs 
110.00 
75.00 

595.00 
595.00 

3250.00 
85.00 
60.00 

460.00 
675.00 
75.00 
30.00 

145.00 
195.00 
195.00 
475.00 
325.00 
895.00 
895.00 

1175.00 
97.50 
115.00 
8.50 
20.00 
8.50 
4.50 

42.50 
35.00 

750.00 
42.50 

300.00 
100.00 

1650.00 
70.00 
70.00 
70.00 
175.00 
225.00 
750.00 
395.00 
245.00 
195.00 
350.00 
550.00 

1350.00 
150.00 
52.50 

695.00 
67.50 
3.50 

91 
92 
93 
94 

5.00 
5.00 

20.00 
14.50 

nr. 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101* 
102-103 
104-105 
106 
107-109 
110-113 
114-120 
121-131* 
132-133 
134-135 
136-138 
139-140 
141-143 
144-148 
163-165 
166-168 
169-176 
177-198 
199-202 
203-207 
208-211 

prijs 
70.00 
75.00 

165.00 
250.00 
625.00 

1125.00 
3700.00 

275.00 
1150.00 

17.00 
415.00 
38.50 

125.00 
1975.00 
345.00 
175.00 
345.00 

41.50 
47.50 

140.00 
1095.00 

37.50 
26.50 

1295.00 
50.00 

115.00 
55.00 

212-219 
220-223 
224 
225-228 
229-231 
232-235 

290.00 
72.50 
90.00 

115.00 
105.00 
110.00 

R L A N D 1 8 5 2 -
P O ST F R IS 

1 9 7 4 
nr. 
248-251 
252-255 
256 
257-260 
261-264 
265-266 
267-268 
269 
270-273 
274-277 
278 
279-282 
283-286 
287-288 
289-292 
293-295 
296-299 
300-304 
305-309 
310-312 
313-317 
318-322 
323-324 
325-326 
327-331 
332-345 
346-349* 775.00 
350-355 55.00 

prijs 
180.00 
110.00 
55.00 

250.00 
160.00 
120.00 
145.00 
65.00 

150.00 
195.00 
135.00 
155.00 
120.00 
29.00 
95.00 
24.50 
75.00 
65.00 
70.00 
22.00 
62.50 
75.00 
27.50 
37.50 
60.00 
45.00 

356-373 
356a/d 
374-378 
379-391 
379a/d 
392-396 
397-401 
402-403 

295.00 
135.00 
21.00 
14.50 
12.50 
9.00 
4.00 
5.00 

402-403b 340.00 
404 
405-421 
422 
423-427 
428-442 
443 
444-448 
449-453 
454-459 
460-468 
469-473 
474-489 

0.30 
4.25 
0.25 
2.25 

17.00 
0.25 
2.00 
4.75 
5.50 

12.50 
4.50 

215.00 
490-494 10.00 
495-499 8.00 
500-503 11.00 
504-505 3.50 

nr. 
506-507 
508-512 
513-517 
518-533 
534-537* 
538-541 
542-543 
544-548 
549 
550-555 
556-560 
561-562 
563-567 
568-572 
573-577 
578-581 
582 
583-587 
588-591 
592-595 
596-600 
601 
602-606 
607-611 
612-616 
617-636 
637-640 
641-645 
646 
647-648 
649-653 
654 
655-659 
660 
661-665 
666-670 

prijs 
5.50 
9.25 

23.00 
495.00 
1570.00 

22.00 
15.50 
23.00 
3.00 

70.00 
110.00 
16.00 
37.50 
40.00 
30.00 

5.00 
3.00 

30.00 
14.00 

110.00 
17.50 
1.00 

35.00 
19.50 
28.50 
25.00 
58.50 
37.50 

4.00 
7.50 

19.50 
1.50 

29.50 
2.50 

17.50 
25.00 

671-675 
676-680 
681-682 
683-687 
688-692 

65.00 
19.50 
75.00 
18.50 
21.00 

693-694 8.00 
695-699 12.50 
700-701 15.00 
702-706 23.50 

nr. 
707-711 
712 
713-714 
715-719 
720-721 
722-726 
727-728 
729-730 
731-735 
736-737 
738-742 
743-744 
745-746 
747-751 
752-756 
757-758 
759-763 
764-765 
766-770 
771-773 
774-776 
777-778 
779-783 
784-785 

prijs 
25.00 
1.75 
1.75 

16.50 
1.75 

24.00 
5.00 
3.00 

14.00 
6.25 

24.50 
11.50 
5.50 

25.00 
14.00 
0.50 

10.00 
2.50 
9.75 
4.75 

19.00 
1.50 
9.00 
2.00 

786-790 
791 
792-794 
795-799 
800-801 
802-806 
807-810 
811 
812-815 
816-817 
818-819 
820 
827-828 
829 
830-834 
835 
836-838 
839 

11.00 
2.25 
0.75 
6.50 
2.25 
6.00 
1.50 
0.25 
3.00 
0.50 
1.50 
0.15 
0.75 
0.15 
3.75 
0.15 
1.50 
3.00 

840-841 0.90 
842-846 2.50 
847-848 0.60 

nr. 
849-853 
854 
855 
856-857 
858 
859-863 
868-869 
870-874 
875 
876 
877-881 
882-883 
884-885 
886-888 
blokken 
889-893 
894-898 
899 
900 
901-905 
906-907 
908 
909-911 
912-916 
917 
918-919 
920-924 
925-926 
927-929 
930 
931 
932-936 
937 
938 
939 
939a 
940 
941-951 
952-958 
952-958b 
963 
964 
965-969 
970 
971-972 
973-974 
975-977 
978-982 
983 
984 
985-989 
990-991 
992-995 

prijs 1 
3.00 

39.00 
0.15 
0.90 
6.75 
3.25 
0.60 
2.75 
4.75 
0.15 
2.75 
2.00 
3.00 
9.50* 

115.00 
2.75 
3.50 
8.50 
0.25 
4.75 
1.50 
0.25 
1.75 
5.75 

15.00 
2.00 
5.50 
2.80 
4.75 
0.35 
0.35 
6.00 

15.00 
0.35 
3.00 
6.00 
2.00 
9.50 

32.50 
32.50 
0,40 
0.40 
7.00 
0.85 
2.50 
2.00 
2.75 
6.75 

25.00 
0.20 
9.00 
2.50 
5.00 1 

nr. prijs 
996-1000 5.50 
1001 19.50 
1002 
1003-1006 
1007-1008 
1009 
1010-1011 
1012-1014 

0.30 
7.00 
3.00 
0.35 
3.75 
2.00 

Alle zegels 
gegarandeerd 
100% postfris, 
met orgjnele 
gom. De met 

een * gemerkte 
nummers wor
den met certifi
caat geleverd. 

1015-1019 5.00 
1020-1023 5.00 
1024 11.00 
1025 
1026-1029 
1030-1031 
1032-1035 
1036 
1037 
1038-1041 
1042 

1.10 
7.00 
1.90 
5.75 
0.65 
2.75 
6.50 

16.00 
1043-1045 5.75 
1043-10453 5.75 
1046-1049 5.00 
1050-1051 0.75 
1052-105416.00 
1052paar 32.50 
1055-1057 1.40 
1058 0.70 
1059-1062 3.25 
1063 6.00 

ROLTANDING 
1-18 1795.00 
19-31 
33-56 
57-70 
71-73 
74-77 
78-81 
82-85 

595.00 
895.00 
375.00 
495.00 
195.00 
95.00 
95.00 

86-89 115.00 
90-93 170.00 

nr. prijs 
94-97 150.00 
98-101 130.00 

DIENSTZEGELS 
1-8 775.00 
16-19 210.00 
20-24* 1695.00 

25-26* 1595.00 
27-40* 2595.00 
41-43* 6495.00 

LUCHTPOST
ZEGELS 
1-3 
4-5 
6-8 
9 
10 
11 
12-13 
14 
15 
16 

325.00 
2.50 

120.00 
110.00 

1.75 
0.80 

795.00 
6.50 
0.40 
1.50 

PORTZEGELS 
5 
7 
10 
12dlll* 
13-26 
27-28* 
29-30 
31-43 
61-64 
65-68 
69-79 
80-106 

295.00 
1050.00 
295.00 
895.00 

1395.00 
1050.00 

55.00 
1850.00 

80.00 
14.00 
60.00 

110.00 
80-105a 360.00 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het juninummer 1995 
moeten uiterlijk op 1 mei 
aanstaande in het bezit zijn 
van de redactie von 'Philate
lie', Lis 2 0 , 1 2 7 3 CD Huizen. 
Hoewel deze agenda met 
veel zorg wortft samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de aan 
haar opgegeven data en tijd
stippen doorgang vinden. 

FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 

• Nog tot en met l / a p r i h 
Lisse. Bloembollenstreek 40, ten 
toonstelling (categorie 3) ter gele 
genheid van het 40 larig bestaan 
van de 1V Philatelica afdeling 
Bloembollenstreek CNB veiling 
hal, Grachtweg Openingsti|den 
o p l 3 , 1 4 e n l 5 / 4 v a n l 0 t o t 2 2 
uur, op 16/4 von 12 tot 22 uur 
en op 17/4 van 10 tot 18 uur In 
lichtingen W van der Giessen, 
Dopheidestraat82,2165VSLIS 
serbroek, telefoon 02521 16247 
• 22 en 23 april: 
Vlissingen. Vlissmgen 4595, 
tentoonstelling (categorie 2) geor 
ganiseerd door de Vlissingse Filo 
teksten Vereniging ter gelegen 
heid van haar vi|ftig|arig bestaan 
Het Scheldekv/artier, Van Dis 
hoecksiroat 536 Ca 250 kaders 
Openingsti|den op zaterdag 22/4 
van 12 tot 18 uur en op zondag 
23/4 van 11 tot 16 uur 
Weert. Postzegeltentoonstelling 
(cateqorie 3), georganiseerd door 
Filatelica Weert en omstreken ter 
gelegenheid van het 45 larig be 
staan van de vereniging Bis 
schoppeli|k College Ca 220 ka 
ders, waarvan co 25 voor de 
leugd Inlichtingen J C A M Wil 
lems, Jreneloon 29,6006 HB 
Weert, telefoon 04950 34357 
• 27 t / m 30 april: 
Londen (GrootBrittannië). 
Stamp 95, internationale postze 
geltentoonstelling gesponsord 
door Stanley Gibbons en Royal 
Mail Wembley Exhibition Centre 
Openingsti|den op 27/4 van 12 
tot 20 uur, op 28 en 29/4 van 
10 30 tot 19 uur en op 30/4 van 
10 30 tot 17 uur Informatie 
TWE&CLtd,PO Box77,Westbu 
ry on Trym, Bristol BS91AZ 
(Groot Brittannie) 
• 6 en 7 mei: 
Breda. He Dag van de leugdfila 
telie, nationale en regionale ter 
gelegenheid van het zestigiong 
bestaan van de Jeugdafdeling van 
Postzegelvereniging Breda, in sa 
menwerking met Jeugdfilatelie 
Nederland Diverse activiteiten 
voor de jeugd, o o dubbeltjes 
hoek, diobeKertoernooi en quiz Fi 
lagrom Bijzonder thema 'Temid

den van de Paarse Heiden' (Bre 
do's volkslied) Speciaal PTT stem 
pel (bestellen enveloppen f 2 50 
p st, overmaken op giro 
0701449tnv penningmeester 
P V Breda afdeling jeugdevene 
menten Gemeentelijk sporteen 
trum, Topaasstroot, Breda Ope 
ningstijden op 6/5 van 10 tot 18 
uur en op 7/5 van 10 tot 17 uur 
Inlichtingen mevr M Leenders, 
Valkenierslaon 53,4834 CA Bre 
da, telefoon 076 651012 
• 10 tot en met 15 mei: 
Helsinki (Finland). 
Finlandia 95 internationale ge 
specioliseerde tentoonstelling 
(postgeschiedenis en postwaorde 
stukken) ter gelegenheid van de 
150ste verjaardag van het Finse 
Por/ostempel Bondscommissaris 
LM A Crandel, SeinestraotlB, 
1966 VG Heemskerk, telefoon 
02510 34676 
• 1 2 , 1 3 en 14 mei: 
Maastricht. MosaPhd 95, natio 
nole postzegeltentoonstelling ge 
orgoniseera door de Philatelisten 
vereniging Zuid Limburg ter gele 
genheid van haar 75 jorig be 
staan MECC Maastricht Ca 1250 
kaders, handelaren postadminis 
traties Algemene Vergadering 
van de Nederlandse Bond van Fi 
lotelisten Verenigingen en Bonds 
diner op zaterdag 13 mei Veiling 
op zondag 14 mei Inlichtingen 
Secretariaat Mosaphil 95 Maas 
/w/i / , p/a Postbus 26,6240 AA 
Bunde 
• 1 9 , 2 0 en 21 mei: 
Brussel. Bruahda 95, nationale 
competitieve rilotelistische ten 
toonstelling georganiseerd door 
de Koninklijke Landsbond der Bel 
gische Postzegelkringen in samen 
werking met Pro Post Tentoon 
stellmgspork Heizel Inlichtingen 
Emile Van den Panhuyzen, Lau 
rierkersenlaon 14, B1950 Krooi 
nem (België) 
• 3 , 4 en 5 juni: 
Bad Mondori (Luxemburg). 
Exohimo 95 thematische postze 
geitentoonstelling, georganiseerd 
door de Association de la Philate 
lie Constructive Thema 'Land 
bouw, druiventeelt en bosbouw' 
Evenementenzaal van Kuurpork 
BadMondorf Inlichtingen Willy 
Serres, 27 route de Hunsdorf, L 
7359 Lorentzweiler (Luxemburg), 
s V p retourporto insluiten 
• 14 tot en met 17 septem
ber: 
Osnobrück (Duitsland). Osna 
post 95, tentoonstelling (Rang 1) 
georganiseerd door Briefmarken 
Sammler Ver em 'Niedersachsen' 
Inlichtingen Udo Grosse Kracht, 
Gesmoltfer Strasse 44,0 49084 
Osnabrück (Duitsland) 
• 7 en 8 oktober: 
Rotterdam. Tentoonstelling (ca 
tegorie 2) ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel en het 90 
jorig bestaan van de Philatelisten 

club Rotterdam, georganiseerd 
door het Comité Dag van de Post 
zegel Rotterdam in samenwerking 
met de Philatelistenclub Rotter 
dam World Trade Center, Coolsin 
gel Co 500 kaders (jeugd en vol 
wossenen), o o stads en streek 
postcollecties Vooraanmelding 
sluit op I mei 1995 Inlichtingen 
H J Polhuijs, Vincent van Gogh 
straatl9,2941GWLekkerkerk, 
telefoon 018051550 (werkda 
gen, 18 20 uur) 
• 1 3 , 1 4 en 15 oktober: 
Schagen. Magnuspost 95, ten 
toonstelling (categorie 3 en deels 
propagoncfa tentoonstelling) ter 
gelegenheid van het 60 jorig be 
staan van filatelistenvereniging 
'West Friesland' Spartahal, Zui 
derweg 2A Co 250 kaders In 
lichtingen Mezenhof 105,1742 
GJ Schagen, telefoon 02240 
97157 
• 13 en 14 oktober: 
Gouda. Goudapost 95, propa 
gondotentoonstelling ter gelegen 
heid van het 60 jarig bestaan van 
de vereniging van postzegelverza 
meloars 'Gouda' en de Dag van 
de Postzegel 1995 Ons Genoe 
gen, Kolkmanstroot/Willem de 
Zwijgersingel Inlichtingen AM 
van Bommel, Colijnstraat 33, 
2805 SX Gouda, telefoon 01820 
23882 
Kerkrade. Limphiex XXVI, ten 
toonstelling (categorie 3) georgo 
niseerd door de Eerste KerKroodse 
Philatelisten Vereniging en de 
Postzegelvereniging Dnelonden 
punt Vaals ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel 1995 en het 
40 jarig bestaan van beide ver 
omgingen De Jreets, Kaalheider 
steenweg 105 Gecombineerd 
leugd en volwossenententoonstel 
ling, ca 200 kaders Openmgstij 
den onbekend Inlichtingen H 
Kuypers, Aan de Ververij 60, 
6291 KB Vaals, telefoon 04454 
63163, fox 04454 65727 
• 18 t / m 21 oktober: 
OudBeijerland. Tentoonstelling 
(ged categorie 3), georganiseerd 
door de postzegelvereniging 
Hoeksche Waard (aangesloten bij 
de Federatie Philatelica) ter gele 
genheid van het 35 jorig bestaan 
van deze vereniging Plaats onbe 
kend Inlichtingen JG Wester 
beek. Tjerk Hiddesplontsoen 25, 
3262 EL Oud Beijerland, telefoon 
0186013002 
• 3 , 4 en 5 november: 
Nieuwegein. Geinpost 95, ten 
toonstelling (categorie 2) ter gele 
genheid van het 25 jorig bestaan 
van postzegelvereniging 'De Post 
koets' Ca 400 kaders Zaleneen 
trum 't Veerhuis, Nijenmonde 4, 
Nieuwegein Openingstijden op 
vrijdag 3/11 van 20 tot 22 uur, 
op zaterdag 4/11 van 10 tot 21 
uur en op zondag 5/11 van 
1030 16uur Inlichtingen AJS 
Vis, Tentwagendrift 3,3436 AC 

Nieuwegein, telefoon 03402 
35297 
Nieuwegein. 34e Dag van de 
Aerofilatelie, tentoonstelling (co 
tegorie 2) georganiseerd door de 
Nederlandse Vereniging van Aero 
Philatelisten 'De Vliegende Hollon 
der' Zalencentrum 't Veerhuis, 
Nijenmonde 4, Nieuwegein Ope 
ningstijden op vrijdag 3/11 van 
20 tot 22 uur, op zaterdag 4/11 
van 10 tot 21 uur en op zondag 
5/11 van 10 30 16 uur Inlichtm 
gen J D H van As, Dintel 22, 
2991RC Barendrecht, Telefoon 
0180614430 
• 4 november: 
Leek. Noordfila 95, propondo 
tentoonstelling en tol van andere 
filotelistische activiteiten Nien 
oordcollege, Weezenburgloan 51 
Openingstijden 9 30 17 30 uur 
Inlichtingen RJ Oberink, Volke 
nierslaan 1,9301 KM Roden Te 
lefoon 0590819547 (vanaf 1 
oktober 1995 050 5019547) 

FILATELISTISCHE 
RUILDAGEN 

• 15 april: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclo 
menstraat70,10 16 Telefoon 
02977 25158 
Gouda. De Brievenbeurs De 
Mammoet, Calslaan 1,11 17 Te 
lefoon 050 426692 
Markelo. De Haverkamp, Sta 
tionsstraat28,1017 Telefoon 
05476 3000 
Muntendam. De Menterne, Ju 
lionoplein 1,10 17 Telefoon 
05980 26250 (na 19 uur) 
Papendrecht. Culturo, Muilwijck 
straat 2,10 3017 
Waddinxveen. Ontmoetings 
kerk. Groensvoorde 3,13 3017 
Telefoon 01829 6440 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 10 
16 Telefoon 05209 1726 (na 18 
uur) 
• 16 april: 
Gouda. De Brievenbeurs De 
Mammoet, Calslaan 1,1017 Te 
lefoon 050 426692 
• 17 april: 
Goudo. De Brievenbeurs De 
Mammoet, Calslaan 1,10 17 Te 
lefoon 050 426692 
Waalwijk. Het Nieuwe Lido, Vij 
verlaan 10,10 16 Telefoon 
05120 31175 
Zutphen. CJV gebouw. Paarden 
wal35,1315 45 
• 21 april: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhard 
kade 40,19 22 Telefoon 01729 
8422 
■ 22 april: 
Brielle. De Goote, Reede 2, 
13 30 16 30 Telefoon 01810 
15640 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 
53 55,13 17 Telefoon 085 
456195 
HardinxveldGiessendam. Het 
Centrum, Talmostroot 9,10 17 

Huizen. De Bun, Graaf Floris 2, 
10 16 Telefoon 02152 58133 
NoordwijkBinnen. De Kuip, 
Zeestraat 1,10 17 Telefoon 
0252212080 
Waalwijk. De Heibloem, Anto 
niusstraat3,11 16 Telefoon 
04160 34244 
Welberg (Steenbergen). De 
Voert, Kop Kockstraat54,10 17 
Telefoon 01670 67469 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig 
straat 3,10 30 15 30 Telefoon 
08360 29241 
Zwolle. GV Jubol, Jufferenwal 
24,10 16 30 Telefoon 038 
216493 
• 23 april: 
Boxmeer. Van Diepen, Spoor 
straat 74,1016 Telefoon 08855 
71842 
Kerkrade De Jreets, Koolheider 
steenweg 105,14 17 Telefoon 
045 415088 
Sittard (Baandert). Gemeen 
schapshuis Baandert, Frons Erens
straat l2,1017 Telefoon 046 
515407 
• 24 april: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo 
temaker de Brumeweg 270 (hoek 
Muntweg), 19 22 Telefoon 085 
340331 
• 29 april: 
Roden. De Winsinghhof, Brink 
10,1017 30 Telefoon 05945 
15223 
• 30 april: 
Arnhem. Schouwburg, Konings 
plem 12,10 16 Telefoon 05120 
31175 
• 5 mei: 
Leiden, 't Spoortje, Bernhard 
kade40,19 22 Telefoon 01729 
8422 
• 6 mei: 
Amersfoort. Filatelistische con
tactgroep Oost Europa d'Oranje 
boom, Leusderweg 43,10 16 Te 
lefoon 03465 72593 
Gouda. Regenboog, Scholenpad, 
14 16 30 Telefoon 01829 6440 
Heeze. D'n Toversnest, Jon 
Deckerstraat 26,1217 Telefoon 
04907 63192 

AHenlie! 
Meldingen voor deze 
rubriek kunnen uitslui 
tend schriftelifk worden 
doorgeven aan de re 
dactie van 'Philatelie', 
Lis 20, 1273 CD Hui 
zen Alleen evenemen 
ten met een (in hoofd 
zaak) filatelistisch ka 
rakter worden opgeno 
men Denkt u er aan 
dat uw melding mini 
maal zes weken voor 
de verschi|ningsdatum 
van het gewenste num 
mer bij ons binnen 
moet zijn I 
Redactie 'Philatelie' 



Lisse. Poelhuys, Vivaldistraot 4, 
10-16. Telefoon 0252116247. 
Meppel. Nijmeijer, Markstraat 
43,10-16. Telefoon 05220-
55635 (na 18 uur). 
Oosterhout. De Bunthoef, Bloe-
menhof 2,13-16. Telefoon 
01620-29154. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhof 1,10.30-16. Telefoon 
02975-62862. 
• 7 mei: 
Echt. BiejAolders, Houtstraat 25, 
13.30-18. Telefoon 04754-
86144. 
's-Hertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 115, 
10-16. Telefoon 05120-31175. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,10-13. Telefoon 08894-12543. 
•13 mei: 
Doetinchem. Wildebeest, Rose-
gaardseweg 1,10.30-18.30. Tele
foon 08360-29241. 
Dronten. De Meerpaal, 13.30-
16.30. Telefoon 03210-14305. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstraot 4,10-16. Te
lefoon 02503-13929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verlaan 20, 10-17. Telefoon 
01899-15346. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,10-16. Telefoon 05210-
12592. 
Zeist. Zinzendorf-Mavo (bij Slot 
Zeist), 10-16. Telefoon 03404-
54115 (na 18 uur). 
• 14 mei: 
Amsterdam. Artis Partycentrum, 
Plantage Middenlaan 41a, 10-16. 
Telefoon 05120-31175. 
• 20 mei: 
Dronten. De Meerpaal, 13.30-
16.30. Telefoon 03210-14305. 
Leeuwarden. F.E. Centrum, Heli
conweg 42,10-16. Telefoon 
05120-31175. 
Waddinxveen. Ontmoetings-
kerk, Groensvoorde 3,13.30-17. 
Telefoon 01829-6440. 
Zutphen. UV-gebouw, Paarden-
wol 35,13-15.45. 
Zwartsluis. Gebouw Vrede, 10-
16. Telefoon 05209-1726 (na 18 
uur). 
•21 mei: 
Essen (Duitsland). Saolbou Es
sen (grote zool), Huyssenollee 53, 
10-17. Inlichtingen: Rolf Schnei
der, Hüttropstraße 54,0-45138 
Essen (Duitsland). 
's-Gravenhage. Congresge
bouw, Churchilplein 10,10-16. 
Telefoon 05120-31175. 
HenansaI (Cötes d'Armor-
Bretagne, Frankrijk). Salie du 
Foyer Rural, 10-18. Telefoon 020-
6145209. 
• 22 mei: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temoker de Bruïneweg 270,19-
22. Telefoon 085-340331. 
• 25 mei: 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp
straat 64, tijd onbekend. Telefoon 
08340-24018. 
Etten-Leur. De Nobelaer, A. van 
Berchemloon 2,10-16. Telefoon 
05120-31175. 
• 27 mei: 
Brielle. De Goote, Reede 2, 

13.30-16.30. Telefoon: 01810-
15640. 
Dordrecht. De Schuur, Nijhoff-
Iaan57(wijk9-Dubbeldam), 10-
17. 
Geldermalsen. Filatelislische 
contactgroep Islamitische Wereld. 
De Gentel, Genteldijk 34,9.30-
13.30. Telefoon 055-667769. 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 
53-55,13-17. Telefoon 085-
456195. 
Zevenaor. Ons Huis, Dr. Honig-
straat 3,10.30-15.30. Telefoon 
08360-29241. 
Zwolle. CJV Jubol, Jufferenwal 
24,10-16.30. Telefoon 038-
216493. 
• 28 mei: 
Berkel-Enschot. De Druiventros, 
Bosschewegll, 10-13. 
Eindhoven. De Tongelreep, Ant. 
CoolenloanS, 10-16. Telefoon 
05120-31175. 
Kerkrade. De Jreëts, Kaalheider-
steenweg 105,14-17. Telefoon 
045-415088. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 3 mei: 
Hongkong. Hongkong en China. 
Christie's, 502 Park Avenue, New 
York NY10022 (Verenigde Sta
ten). 
• 18 mei: 
New York (Verenigde Sta
ten). Wereld en postgeschiedenis. 
Christie's, 502 Pork Avenue, New 
York NY 10022 (Verenigde Sta
ten). 
• 20 mei: 
's-Grovenhage. A.A. van der Meij 
Veilingen, Juliana van Stolberg-
loan 248,2595 CN 's-Gravenho-
ge, telefoon 070-3825037, fax 
070-3472576. 
• 24 en 25 mei: 
Londen (Groot-Brittonnië). 
Britse riik, wereld en postgeschie
denis. Cnristie's, 502 Park Ave
nue, New York NY 10022 (Ver
enigde Staten). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

• 3 mei: 
Tweede Wereldoorlog {'f}oi\o% en 
bevrijding', twee zegels) en Vijftig 
jaar Verenigde Naties, woorden: 
driemaal 80 cent (prijs van de se
rie: f 2.40). 
• 22 mei: 
Sterrenbeeldpostzegek, tienmaal 
70 cent (prijs van het velletje: 
f7.-). 
• 6 juni: 
Wereldjamboree en Sail Amster
dam 95; woorden: 70 en 80 cent 
(prijs van de serie: f 1.50). 
• 5 september: 
Natuur en Milieu (thema: 'Neder
landse roofvogels'); woorden: 70, 
80 en 100 cent. Blokje van f 1.60 
(prijs van de serie: f 4.10). 
• 26 september: 
Nederlandse Nobelprijswinnaars 
(P.W.J. Debye, F. Zernike en J. 
Tinbergen); waarden: driemaal 80 
cent (prijs van de serie: f 2.40). 

• 17 oktober: 
Honderd jaar Nederlands Cabaret, 
waarden: 70 en 80 cent (prijs van 
de serie: f 1.50). 
• 15 november: 
Kinderpostzegels {\\\ma: 'Kind en 
fantasie'); woorden:', j-i-35, 
80-H40 en 100-f45 cent (prijs van 
de serie: f 3.70). Velletje: twee-
mool 70-1-35 cent, driemaol 
80-f40 cent en eenmaal 100-1-45 
cent (prijs van het velletje: 
f7.15). 
• November/december: 
Onder voorbehoud: kortingzegel-
velletje; samenstelling en waar-
de(n) nog niet bekend. 

Nederlandse Antillen 

• 17 mei: 
Standaardserie; vlaggen van de 
vijf Antilliaanse eilanden; woorden 
10,35,50,65 en 75 cent. 
• 17 augustus: 
Sociale en culturele zora, 200 jaar 
slavenopstand en jeugdfilotelie; 
waarden30-Hl0,45-Kl5,65-f25, 
75+35 en 125-f50 cent. 
• 29 september: 
Faunazegels (katten); woorden 
25,60,65,150 en 250 cent. 
• oktober: 
Kinderzegek, drie zegels en een 
velletje; woorden 35-flS, 65-f25 
en 90+35 cent; velletje: 
175+75 cent. 
• 1 december: 
Kortingzegek, woorden 30 en 
115 cent. 

België 

• lOaprih 
Dag van de Postzegel; een zegel 
van 16 f. 
• 24 april: 
Europazegels; twee zeaels ter 
waarde van 16 en 30 f. 
• 15 mei: 
Slag bij Fontenoy (tweelinguitgifte 
met Ierland); een zegel van 16 f. 
• 22 mei: 
Vijftig jaar Verenigde Naties; een 
zegel van 16 f. 
• 5 juni: 
Kunstreeks; twee zegels van 16 f. 
• 26 juni: 
Toeristische reeks; drie zegels van 
16 f. 
• 21 augustus: 
Sportzegel (KBVB); zegel von 
16+4 f. 
• 21 augustus: 
Zeilschepen; drie zegels ter waar
de van 16 f. in een postzegel
boekje (64 f.) 
• 11 september: 
Rode Kruis; drie zegels met toe
slag met woorden van 16+3 f. 
• 25 september: 
Oude motoren; vier zegels ter 
waardevanl3,16,30en32f. 
• 9 oktober: 
Jeugdfilatelie; een zegel van 16 f. 
• 6 november: 
Solidariteit; een zegel met toeslag 
ter waarde van 16+4 f. 
• 20 november: 
Kerstmis/Nieuwjaar; een zegel 
van 13 f. 

HET NEDERLANDSE 
P n MUSEUM 

Zeestraat 82 ,2518 AD 
's-Grovenhage, telefoon 
070-3307500. 
Infolijn: 070-3307575. 
Openingstijden: daoelijks van 
10-17 uur, zon en feestda-

gen 12-17 uur; op 25 decem-
er en 1 januari gesloten 

Van posthoorn tot telecom-
municatiesatelliet: de ont
wikkeling van het berichten
verkeer van verleden naar 
toekomst. 

Diapresentaties 
- De vormgeving van de Neder

landse postzegel 
- De wereld in het klein 

Tijdelijke exposities 
- Berichten om nooit te 

vergeten, expositie van postze
gels en poststukken over de 
bevrijding van Europo. 24 
maart tot en met 8 mei. 

- Naar de Gordel van Smaragd -
Postverbindingen tussen Ne
derlanden Nederlands-lndië, 
grote zomertentoonstelling. 
Van 9 juli tot en met 29 
oktober. 

- DeBeNeLux, vierlanden-expo-
sitie georganiseerd door de Ne
derlandse Vereniging voor The
matische Filatelie. 18 en 19 
november. 

Permanente exposities 
- Hoe postzegek tot stand ko

men 
Ontwerpen, drukmoteriaol, 
proeven, modelvellen van 
oude en moderne Nederlandse 
postzegels in boek-, ploot-, ras
terdiepdruk en offset. 

- Nederlond en overzee, com-

K leet en ongestempeld, 1852-
eden. 

- Collectie G. Buys: postwaarde-
stukken Nederlands-lndië, Su
riname en Curacao gespeciali
seerd 1873-1912. Ongebruikt 
en gebruikt materiaal, gespe
cialiseerd naar druk, papier en 
afstempeling. 

- Collectie CD. Ricardo: Japanse 
bezetting van Nederlands-ln
dië, 1942-1945: Sumatra alge
meen. Oostkust, Atjeh en Ta-
ponoeli. 

- Portret van PTT 
Nederlandse postzegelontwer-
pen met thema posterijen, tele
communicatie en gelddiensten. 

- De postwaarden van Indonesië 
1950-heden, expositie in de 
zaal Postzegels Buitenland. 
Vanaf 9 juli a.s. 

De postzegels van de andere 
werelddelen dan Europa zijn 
uitsluitend op afspraak bij de 
afdeling Postwaarden (070-
3307560) te raadplegen. 

PLANK 
Alle zegels vanaf 1840 
in drie banden - het 
kan nog steeds. Behalve 
de Amerikaanse uitge
verij Scott (die er overi
gens een deeltje méér 
voor nodig heeft) is al
leen Stanley Gibbons 
nog in staat zo'n we
reldcatalogus samen te 
stellen en uit te geven. 
Het driedelige boekwerk 
wordt gepresenteerd als 
Every Collector's Ency-
clopedia of Stamps, 
maar gaat officieel door 
het leven als Stamps of 
the World. 
Wat mag de gebruiker 
van zo'n compacte ca
talogus verwachten? 
Toch nog aardig wat. 
Gibbons' Stamps of f/ie 
World vermeldt 
312.400 zegels en is 
verlucht met bijna 75 
duizend afbeeldingen. 
De nieuwe editie is aan
gevuld met achtduizend 
nieuwe emissies en 
2.175 afbeeldingen. 
Het boekwerk is vooral 
van belang voor diege
nen die een aantal een
voudig opgezette lan-
dencc)llecties in hun be
zit hebben en voor the
matische verzamelaars. 
De laatste groep is mis
schien wat gehandicapt 
door het feit dat niet alle 
zegeltypen worden af-
geoeeld, maar de om
schrijvingen bij de ze-
Pels maken veel goed. 

er emissie wordt het 
jaar uitgifte vermeld en 
een korte omschrijving 
van doel of aanleiding 
van de zegels. De be
schrijvingen zijn be
knopt maar toereikend 
en de afbeeldingen zijn 
ondanks de beperkte 
beschikbare ruimte niet 
al te sterk verkleind. 
Stanley Gibbons neemt 
het woord 'postzegels' 
echter wel wat nauw: 
souvenirvelletjes worden 
in de catalogus niet ver
meld. (AK) 

Stamps of (/ie WorUiim delen); ruim 
3.100 pp.; formant 230x297 mm.; neïll. 
(z/w) uitgegeven door Stanley Gibnons 
Üd Londen en Ringwood. Verkrijgbaar bij 
de vnkhandel Filatelie. Prijs: f 250.-. 

S l i i n i s y G ibbons 
SIMPLIFIED CATALOGUE 



S A M E N S T E L L I N G : CHARLES B O I S S E V A I N 
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ptt museum 

4.HETHAZEPAD 
Het jaar 1995, waarin 
zoveel aandacht wordt 
besteed aan het voorma
lige Nederlands-Indië, 
rechtvaardigt het feit dat 
ik een postaal onder
werp op dit terrein aan
snijd. Temeer, daar op 
het moment dat ik dit 
schrijf de voorbereidin
gen voor de tentoonstel
ling in het PTT Museum 
Naar de Gordel yar\ 
Smaragd in volle gang 
zijn; iknaak dus in op 
een actuele gebeurtenis 
binnen het museum.* 
In de periode 1602 (het 
joor van oprichting van 
de Verenigde Oostindi-
sche Compagnie) tot 
1940 (het uitbreken van 
de Tweede Wereldoor
log) is de post tussen ons 
land en de Oost ruwweg 
langs vier wegen ver-

de gang van zaken voor 
en na dit belangrijke 
jaar te schilderen. 
Tot 1788 mochten de 
schepen van de VOC uit
sluitend officiële post 
meenemen en porticulie-
re post, mits deze gecen
sureerd was. Er mocht 
natuurlijk geen strategi
sche of commerciële in
formatie in de handen 
van onze koloniale te
genstrevers (veelal de 
Engelsen) vallen. Oor
logsdreigingen, epide
mieën, stormen, de over-
komsttiid van een brief 
van acht a negen maan
den en de grote kans op 
ontdekking^ die een ma
troos liep die illegaal 
privé-post meenam, 
zorgden ervoor dat er 
weinig particulier berich
tenverkeer plaatshad. 
Door de toenemende be
stuurlijke en commerciële 
bemoeienissen van Hol
land met Indië ontstond 
er in de tweede helft van 

de achttiende eeuw ech
ter ook een toenemende 
behoefte aan berichten
verkeer. 
Men besloot dat de VOC 
voor het overbrengen 
van belangrijke bood
schappen van en naar 
de Oost een aantal snel 
zeilende schepen moest 
bouwen. En dit werd he
lemaal urgent toen in 
1785 plotseling een con
current in de Aziatische 
wateren verscheen, na
melijk de Spaanse Ko
ninklijke Philippijnse 
Compagnie. Enkele be-
windnebbers van de 
VOC stelden een plan 
op dat voorzag in de in
richting van een geregel
de scheepsverbinding 
tussen de Republiek en 
Azië, een zogenoemde 
paketdienst. Hiervoor 
werden tien snelle boten 
gebouwd met namen als 
de Vlijt, Haasje en Snel
heid. Deze schepen vol
brachten de tocht in cir

ca zeven maanden. En 
de grote nieuwigheid bij 
dit alles was (toen nog), 
dat de kosten zouden 
worden gefinancierd uit 
de opbrengsten van het 
particuliere postvervoer. 
Zoals tot 1788 particu
lier brievenvervoer werd 
ontmoedigd, zo werd 
dat na dot jaar juist ge-
stimuleerd. Zo'n honderd 
duizend brieven hebben 
de route in de ene of de 
andere richting afge
legd. Met behulp van 
vier koperen inktstempels 
werd op de briefomslag 
het bedrag aangegeven 
dat de ontvanger moest 
betalen. Voor net trans
port werd afhankelijk 
van het formaat een 
portbedrag gevraagd 
dat varieerde van zes 
stuyvers tot zeven gul
den. 

Het eerste vrije particu
liere postvervoer was 
hiermee een feit, maar 
het heeft slechts kort be

staan. Na 1795 werd 
deze vorm van berich
tenverkeer door de oor
log met Engeland ernstig 
belemmera om vervol
gens met de algehele 
opheffing van de VOC 
met ingang van het jaar 
1800 geheel te verdwij
nen. Het PTT Museum 
beheert enkele van de 
unieke koperen inktstem
pels en bezit een mooie 
collectie daarmee afge
stempelde brieven als 
herinnering aan een in
novatief plan uit de be
ginperiode van de Ne
derlandse internationale 
postale contacten. 
Charles Boissevain 

Conservator posthistorische en filotelistische 
verzamelingen van Het Nederlondse PTT 
Museum 

*' De gegevens voor dit artikel zijn volledig 
geput uit de biidroge van drs P J. Moree in 
de begeleidende publikotie bij de tentoon
stelling Haar de Uordel van Smaragd, die 
von 9 juli tot tot en met 29 oktober in het 
Nederlandse PTT Museum te zien is 

voerd: tot het midden 
van de negentiende 
eeuw roncJ Kaap de 
Goede Hoop, daarna 
over land via Egypte, 
door het Suezkanaal na
dat dit in 1869 was geo
pend en vanaf de jaren 
dertig van deze eeuw 
door de lucht. Geduren
de deze langde periode 
werden steeds meer 
brieven en pakketjes ver
voerd, op een steeds be
trouwbaardere wijze en 
vooral veel sneller. 
Het jaar 1788 neemt in 
deze ontwikkelingen een 
belangrijke plaats in en 
graag neem ik u even 
mee terug in de tijd om 

Koperen VOC-stempels met verschillende woarde-oanduidingen, 1788 (permanent bruikleen van het Koninklijk Penningkobinet Leiden aan het Nederlandse PTT Museum) 

kyy/o^-y -^^^^ f€/r 

Brief naar Botovia verstuurd met de poketboot het Noos/e met stempel ter woorde van 1 gulden, circo 1790 (collectie Het Nederlandse PTT Museum) 
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20 MEI A.S. 
gaan wi j weer veilen. De kijkgelegenheid 

start de zondag ervoor en wel op: 

14 MEI A.S. 
voor een 

GRATIS PROEFKATALOGUS 
kunt u nu direkt even bellen: 

070-3825037/3856599 

TOT STRAKS 
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Dus gemakke l i jk bereikbaar 
en alles onder 1 dak! 

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

BIEDEN U AAN 
van 15 april t/m 15 mei 1995 

Nederland gebruikt 
Cat.nr. Cat.waarde 
Port 44/60 ƒ 43,00 

80/106 ƒ 25,00 

Onze prijs 
ƒ 20,00 
ƒ 11,50 

Postpakketverrekenzegels gebruikt 
1/2 ƒ158,00 ƒ 76,50 

Telegramzegels gebruikt 
8 ƒ 25,00 ƒ 15,00 
9 ƒ 25,00 ƒ 15,00 

10 ƒ 50,00 ƒ 30,00 

Eerste Dag enveloppen (beschreven) 
E 3 ƒ 675,00 ƒ 340,00 
E 5 ƒ 550,00 ƒ 275,00 
E 7 ƒ220,00 ƒ110,00 
E16 ƒ175,00 ƒ 87,50 

Nederland postfris 
Cat.nr. Cat.waarde 
542/543 ƒ 28,50 
14,50561/562 ƒ 26,00 

Roltanding postfris 
94/97 ƒ 250,00 

Ned. Nieuw Guinea postfris 
1/21 ƒ 200,00 
22/24 ƒ 75,00 
Port 1/6 ƒ 27,50 
UNTEA19W ƒ 35,00 

Onze prijs 
ƒ 14,50 
ƒ 12,50 

ƒ150,00 

ƒ 130,00 
ƒ 45,00 
ƒ 15,00 
ƒ 80,00 

Bestellingen per postbank is mogelijk nnet vermelding van serie Nr. 

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

FRANS JONEN 
GRAVENSTRAAT 30 

AMSTERDAM 
TEL. 020-6231319 

G KEISER & ZOON 
PASSAGE 25 
DEN HAAG 

TEL. 070-3462339 

LEIDSE POSTZH. 
VROUWENSTEEG 3 

LEIDEN 
TEL. 071-123233 

H. TRIJNES 
KOESTRAAT 2 

6211 HR MAASTRICHT 
TEL. 043-214736 

JAN RIET 
MINREBROEDERSTRAAT 4 

UTRECHT 
TEL 030-316838 

W. MEURS 
NIEUWSTRAAT 5 
WAGENINGEN 

TEL, 08370-14318 
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'Een eigen huis, een plek 

onder de zon' - de tekst van 

René Frogers hitparadesucces 

kreeg tijdens de watersnood 

van 1995 een bijzondere 

betekenis [afbeelding 1). 

Beelden van duizenden 
mensen die door een 

gedwongen evacuatie vaak 

halsoverkop hun huis en 

haard in de steek moesten 

laten: het staat velen nog 

helder voor de geest. 

E en verrassend verschijnsel 
was dat de meeste men
sen geheel op eigen initia
tief zelf hun spullen ver
huisden. Het liefste had
den de eigen-huisbezitters 
ook hun huts meegeno

men, zoals is afgebeeld op een 
frankeerstempel van bouwnna-
terialenhandel Thurau uit het 
Duitse Braunschweig (afleel-
dtng 2), maar dat kan slechts 
bij grote uitzondering! Geluk
kig is het voor de meeste huis
eigenaren goed afgelopen, 
maar uit alle beelden en ver

halen bleek heel duidelijk, dat 
ook de Nederlander een ei
gen huis als een dierbaar bezit 
ervaart. De verschijning van 
een postzegel op 28 maart ter 
gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van het Nederlands 
Verbond van Ondernemers in 
de Bouwnijverheid (NVOB) is 
aanleiding voor dit artikel 
waarin met de filatelie als lei
draad het bouwproces van 
een eigen huis onder de loep 
wordt genomen. 

WAAR BOUWEN? 
Bij de keuze van een bouw-
plek wint het gevoel het soms 
van het verstand. Een huis aan 
de rand van de Maas in de 
mooie provincie Limburg is in 
de zomer een prachtige 'plek 
onder zon', maar veel regen 
en een extreem hoge water
stand maken dat plekje min
der ideaal. 
Dit actuele voorbeeld staat 
niet op zichzelf. Er zijn legio 
overwegingen die een rol kun
nen spelen bij de keuze van 
de woonplaats. Tientallen ge
meentelijke frankeerstempels 
bevatten slogans en teksten 
die er op gericht zijn mensen 
naar die gemeenten te lok
ken. Daarin zijn bepaalde 
trends te onderkennen. Tal
rijk zijn de teksten waarin een 
gemeente wordt aangeprezen 
als woongemeente, al of niet 
vooraf gegaan door kwalifica
ties als aantrekkelijke, ideale, 
prettige of veelzijdige. Combi
naties met werken of industrie 

kunnen er op duiden dat de 
gemeente ook op het gebied 
van de werkgelegenheid iets 
heeft te bieden. Gewild is ook 
de trias 'wonen, werken en le
ven'. Meestal gaat het dan om 
gemeenten die niet zo ver van 
een (grote) stad liggen en la
ten merken dat forenzen wel
kom zijn. Liesveld koos zelfs 
voor de hoogst actuele tekst 
Aan de goede kant van defile... 
Sommige steden accentueren 
daarentegen de voordelen 
van het wonen in een stad. Al-
mere is al 10 jaar m trek , Apel
doorn is de tiende stad van Ne
derland, Amstelveen is een stad 
m het groen, aanlokkelijk klinkt 
't IS goed en groen wonen m A'e-
derlek {afieelding 3), de ge
meente Leeuwarderadeel is 
een aantrekkelijke woongemeente 
(afieeldtng 4) en Arnhem is 
parkstad. 
Andere gemeenten lonken 
naar liefhebbers van groen en 
mooie natuur, soms aange
vuld met een vleugje milieu. 
Zo noemt Bellingwedde in 
het Groningse Westerwolde 
zich een twee-eenhad van land-
schapsschoon en reine lucht, ter
wijl Vlagtwedde zich aanprijst 
als de op één na mooiste gemeente 
van Nederland. 
Het is verleidelijk alle creatie
ve vondsten de revue te laten 
passeren, maar zijn eigenlijk 
niet alle woonwensen ver
woord door Zeewolde met de 
tekst de plaats van je leven} 
Want ivonen doe je elke dag, zo
als in het frankeerstempel van 

de Woningbouwvereniging 
Sittard wordt verkondigd. Een 
eigen huis is daarom het ide
aal van veel mensen. Het is 
evenwel niet alleen een dier
baar, maar ook een kostbaar 
bezit. Daarom is de plek waar 
het huis staat in een dichtbe
volkt land als Nederland met 
talrijke bijzondere natuurlijke 
omstandigheden van groot 
belang. 

KOPEN OF SPAREN? 
Wie spaart er nog? De meeste 
mensen draaien de financie
ring van de aankoop of bouw 
van een huis om. Een huis 
wordt gekocht of gebouwd 
met een hypotheek die gedu
rende een reeks van jaren 
volgens een bepaalde metho
de wordt afgelost. Men spaart 
in feite achteraf. Door deze 
methode kan men zich snel
ler bezitter van een huis noe
men. Een bijkomend voor
deel is dat men door aftrek 
van de hypotheekrente voor 
de loon- en inkomstenbelas
ting de jaarlijkse lasten soms 
beduidend kan drukken. In 
de tijd dat sparen nog een ge
wone zaak was, waren de zo
genaamde bouwkassen popu
lair. In het frankeerstempel 
van de N.V. Bouwkas 'Rohyp' 
uit Amsterdam staat dan ook 
de tekst Nu sparen... Straks 
bouwen {afleelding 5). Later 
wisten ook de door de ge
meenten opgerichte bouw
fondsen de nodige klanten te 
winnen. Bouwfonds Neder
landse Gemeenten prees 
zichzelf vooral aan met de 
tekst de veilige weg naar het ei
gen huis {afl>eelding 6). 
Wie niets voelt voor alle druk
te rond de bouw van een huis. 
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kan ook gewoon een 
huis kopen. Make
laars en projectont
wikkelaars zijn u 
graag van dienst. De 
snelle opmars van 
het eigenhuisbezit 
heeft er zelfs voor ge
zorgd dat de Neder ' ' 
landse taal met een 
nieuw beroep is aangevuld, na
melijk dat van hypotheker {af
beelding 7). 

DE EERSTE STAPPEN 
Als u besloten heeft zelf een 
huis te laten bouwen, komt er 
heel wat op u af. Het is eenvou
diger als u kiest voor confectie 
in plaats van maatwerk. Bou
wers hebben vaak plannen 
klaar voor bepaalde woningen 
waarin het mogelijk is eigen 
wensen in te brengen. Ook 
kunnen aspiranthuizenbezit
ters kiezen voor bepaalde 
bouwsystemen. Houtrijke wo
ningen van Scandinavische oor
sprong zijn in deze categorie 
populair. Een voorbeeld daar
van is afgebeeld op het fran
keerstempel van FinnLogs uit 
Vlijmen (aßeelding 8). 
Wie een huis wil laten bouwen 
volgens zijn eigen wensen, 
krijgt nogal wat voor zijn kie
zen. In het algemeen zal daar 
een architect aan te pas komen. 
De Bond van Nederlandse Ar
chitecten (BNA) zegt uiteraard 
Praat éérst met de bnaarchitekt. 
Vooraf en ook tijdens de bouw 
kan informatie worden inge
wonnen bij allerlei voorlich
tingsinstanties, waarvan het 
Bouwcentrum wel het bekend
ste is. Voor een bouwterrein 
moet contact worden opgeno
men met de betrokken ge
meente. De al lang opgeheven 
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gemeente Zwollerkerspel zorg
de in de jaren zestig voor een 
opvallend schaars filatelistisch 
item op dit punt dankzij de 
tekst Bouwterrein voor uw eigen 
woning (aßeelding 9). 
Bij de afdeling Bouw en Wo
ningtoezicht moet een bouw
vergunning worden aange
vraagd. Deze dienst controleert 
ook de bouw. Haarlem gebruik
te een stempel waarop een oog 
staat als symbool voor dit toe
zicht. Het maakt dit stempel 
ook geschikt voor het thema 
'oog' {aßeelding 10). Een bouw
plan moet aan allerlei bouw
technische eisen voldoen en 
passen in het geldende bestem
mingsplan. Daarnaast spreekt 
ook het welstandstoezicht een 
woordje mee. Veel gemeenten 
maken daarvoor gebruik van 
een provinciale commissie. 
Na het overwinnen van al deze 
barrières is het de kunst een 
aannemer te vinden. Aanne
mers zijn er in alle soorten en 
maten, het zoeken is naar een 
degelijke en betrouwbare vak
man. Niet alleen met de juiste 
materialen maar ook professio
neel {aßeeldingen 11 en 12). 
Een indicatie kan het lidmaat
schap van het al genoemde Ne
derlands Verbond van Onder
nemers in de Bouwnijverheid 
zijn, hoewel niet alle aanne
mers lid zijn van deze jubileren
de bond. Informatie bij andere 
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huiseigenaren over hun erva
ringen kan verhelderend zijn. 

TIPS 
Niet alleen voorlichtingscen
tra ook frankeerstempels ge
ven de nodige adviezen. Bij de 
aanbevelingen om bij de 
bouw vooral hout te gebrui
ken, vallen diverse woordspe
lingen op, zoals Houdt u bij 
hout. Zonder hout gaat het fout!, 
Bouwt vertrouwd, dus met hout 
en 't hout nooit op. Een ander 
stempel zegt kort en bondig 
hout... eindeloos. 
Stempels met aanbevelingen 
voor het minder onderhouds-
gevoelige hardhout zijn er 
ook in alle soorten. En over 
onderhoud gesproken: een 
variant op het stempel Houdt 
u bij hout luidt Houdt u bij hout 
maar conserveer het. 
Veel huizen worden nog in 
baksteen gebouwd, een natuur-
produkt m£t karakter, zoals in 
het frankeerstempels van Bug-
genum baksteen uit Haelen 
wordt gesteld. Al tientallen ja
ren wordt er ook veel in kalk-
zandsteen en betonsteen ge
bouwd. Maar of u nu in hout 
of in steen laat bouwen, in alle 
gevallen blijft goed isoleren 
van groot belang. In het fran-
keerstempel van Isover wordt 
dan ook geadviseerd Dikker iso
leren - Beter voor het milieu {af
beelding 13). 

VAN VLOER TOT DAK 
Wie zelf een huis laat bouwen, 
komt voor veel keuzes te 
staan. Zelfs indien u denkt al
les goed overdacht te hebben, 
kan het achteraf toch tegen
vallen. Zo worden in Limburg 
na de herhaalde overstromin
gen tegenwoordig veel hou
ten vloeren en parketvloeren 
vervangen door tegels, maar 
ook in normale omstandighe
den kan de keuze voor een be
paalde materiaalsoort ver
keerd uitpakken. Niet voor 
niets wordt er wel gezegd, dat 
je een huis twee keer zou 
moeten kunnen bouwen... 
Sommige zaken kunnen met 
een gerust hart aan de archi
tect of de aannemer worden 
overgelaten, maar bij veel on
derdelen van de bouw spelen 
eigen woonwensen en eigen 
smaak toch een belangrijke 
rol. Dat begint al bij de vloer, 
waarvan Bruynzeel zegt Alle 
vloeren zijn goed maar Bruynzeel 
vloeren zijn beter {afbeelding 14). 
Nebi uit Weert meldt NeU-vloe-
ren, daar kunt u op bouwen!. In 
een frankeerstempel uit Til
burg wordt reclame gemaakt 
voor Natuursteentapijt - de na
tuurlijkste zaak van de wereld. 
Deuren zijn er in vele soorten 
zoals die uit Raalte: Douma 
deuren sluitend in ieder bestek (af
beelding 15). Dat geldt ook 
voor keukens. Een al wat ou

der frankeerstempel kondigt 
aan: Een Bruynzeel keuken drukt 
zijn stempel op de hele woning {af
beelding 16). 

DE SCHILDER OF ZELF DOEN? 
De aannemer schakelt voor 
bepaalde werkzaamheden 
specialisten in, zoals de schil
der voor het schilder- en be
hangwerk en de installateur 
voor gas, water en elektra. Het 
is ook mogelijk zelf veel 'mee 
te bouwen'. Als een aannemer 
het casco van een huis neerzet 
kan de afwerking zelf ter hand 
worden genomen. Maar dat is 
in de praktijk toch voor weini
gen weggelegd. 
Huizenbezitters 'beperken' 
zich doorgaans tot het schil
deren en /of behangen van 
het huis. De huidige materia
len zijn zo gemakkelijk te ver
werken, dat zelfs een leek de 
slogan Sikkens' lak siert het op 
pervlak! {afbeelding 17) van een 
bekende lakfabriek uit 1941 
waar kan maken. Doelfray 
Coatings presenteert al enige 
jaren De Groene Lijn van Doelf
ray. 

VERWARMING 
Besparing van energie is goed 
voor het milieu en gunstig 
voor de woonkosten. In ons 
land is centrale verwarming 
van woningen - mede dankzij 
het aardgas - een normale 

voorziening geworden, al dan 
niet in combinatie met een 
warmwatervoorziening {afbeel
ding IS). 
Kook- en warmwaterfacilitei
ten kunnen ook met behulp 
van elektriciteit worden ver
kregen. De talrijke frankeer
stempels van de nutsbedrijven 
geven een interessant beeld 
van de ontwikkelingen op dit 
gebied. Een 'klassiek' element 
in veel moderne huizen is de 
open haard. Dat leidde tot de 
uitroep van een fabrikant: He-
lex haarden hartverwarmend goed 
{afbeelding 19). 

...EN DAN MAAR GENIETEN! 
Vóór en tijdens de bouw moe
ten tientallen inrichtingskeu
zen worden gemaakt. Waar 
komen de wastafels? Komt er 
een bad of een douche? Waar 
moeten de lichtpunten ko
men? En ga zo maar door! 
Als het eigen huis eindelijk 
kan worden betrokken, is 
naast alle \Teugde over het 
nieuwe bezit er ook een zorg 
bijgekomen. Een zorg die pas
send is verwoord in een fran
keerstempel van Venko bv uit 
Hoogeveen: Voor het behoud 
van wat is gebouwd. Veel woonge
not in uw eigen huis... 

MOTIEVEN 
Prijslijsten gratis op aanvraag: 

I . IMeren 
3. Spoorwegen 
5> Schepen 
7* Schilderijen/Kunst 

X. Planten 
4. Padvinderii 
6. Lucht-ZRuimtevaart 
8. Sport/Olympiaden 

OVERZEE - BLOKKEN 
(meer dan sooo verschillende velletjes) 

lijsten van verschillende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
Cvelletjes van West en Oost) 

DUITSLAND 
A. Bondsrepubliek 
C. DDR 

B. Berlijn 
D. Duitse Rijk 

GERO GONSER 
An der Clemenskirche IZ 

D - 48I4S Munster, Duitsland 
Tel.: 0049 251 45275 Fax: 0049 Z5I 46718 

WEST-EUROPA 1995 in kleur 
Philex (duits) cat West-Europa (zonder Duitsland) 1995 kleur 92,50 
JSCA (jap) spec, cat Japan/Geb 1995 791 biz. 90,00 
IS (eng) cat. VR China 1995 kleur 95 biz. (1970 t/m 1994) 22,50 
Gibbons (eng.) semi-spec. cat. Cliina compleet m. Taiwan 1995 530 biz. 67,80 
KPC (eng.) spec, cat Korea/Zuid Korea 1995 kleur 1995 32,50 
Michel spec. cat. Duitsland 19951600 biz. 83,50 

cat postwaardestukken Duitsland 1995 57,00 
cat Bildpostkaarten Duitsland 1995 36,00 
cat. Zeppelinpost 1995 83,50 
cat Caribische Eilanden 1995 m o.a. Ned. Antillen 1058 biz. 83,50 

Sieger spec. cat. Zeppelinpost 1995 380 biz 
Yang (eng.) spec, cat Macao 1995 kleur 82 biz. 23,50 

spec, cat Hong Kong 1995 kleur 27,50 
Edifil (spaans) spec cat. Cuba 1992170 biz m. brieven 37,50 
Scott zakcat.USA/Geb. 1995 22,50 

PRIJSVERLAGING 
Editi I (spaans) semi-spec. cat. Spanje 1995 kleur 193 biz. van 32,50 voor 25,00 
Jugomarka semi-spec. cat. Joegoslavië 1991 kleur 350 biz van 39,50 voor 30,00 
Domfil (spaans) wereldcat. sport/olympiade/padvinders op zegels 1995 m. 

Michel- en Yvert-nrs. 1744 biz, van 150,00 voor 140,00 
VISSEN OP ZEGELS 

Peh (duits) vïereldcat vissen op zegels 1994 240 biz. 40,00 
handleiding/systematiek verzameling vissen op zegels 20,00 

Eijkenduin (ned.) wereldcat. schelpen op zegels 1994146 biz. 25,00 
lnpeg(ned.) wereldcat muziek op zegels I11995 (1985-1994) 72 biz. 21,00 

wereldcat. vogels op zegels I11995 (1980-1994) 228 biz. 55,00 
wereldcat. katten op zegels 1995 52 biz. 17,50 

DBZ-Deutsche Briefmarken-Zeitung 3 recente proefnummers 15,00 

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. 

P.W. MEINHARDT 
POSTORDER 
Bleyenburg 5 , 2 5 1 1 V C 's-Gravenl iage 
(vlakbij Centraal Station) O 070-3652227 

Onze winkel is geopend van maandag t/m vrijdag 9.00-17.00; zaterdag 10.00-13.00 

file:///Teugde


NEDERLAND P05TFRIS 
VOOK F0STKANT00RFR1J5 
1975 
Historische sene 
Zomerzegels 
Bevnjding 
Herdenking 
Internationale sene 
Gecomb uitgifte 
Kinderzegels 
Kindvelletje 
Jaargang compleet 

1976 
Staatslotenj 
Zomerzegels 
Michiel de Ruyter 
Groen v Pnnsterer 
200 jaar USA 
Sportsene 
Gecomb uitgifte 
Amphilex '77 
Kinderzegels 
Kindvelletje 
Jaargang compleet 

1976-1990 
Cijferzegels + rol 

1977 
Energie/verkiezing 
De Spinoza 
Delftse bijbel 
Verkiezing opdruk 
Zomerzegels 
Amphilex '77 
Velletje Amphilex 
Nijverheid 
Herdenking 
Kinderzegels 
Kmdveiletje 
Jaargang compleet 

1064/67a 
1068/71 
1072 
1073/74 
1075/76 
1077/78 
1079/82 
1083 

1084 
1085/88 
1089 
1090 
1091 
1092/93 
1094/97 
1098/02 
1103/06 
1107 

ƒ 2,05 
2,60 
0,35 
0,85 
0,85 
0,85 
2,65 
3,00 

13^0 

ƒ 0,35 
3,00 
0,55 
0,55 
0,75 
0,95 
2,40 
6,30 
3,00 
4,00 

21,85 

I108/16a ƒ 7,10 

1128/29a 
1130 
1131 
1132 
1133/36 
1137/40a 
1141 
1142 
1143/45 
1146/49 
1150 

ƒ 1,70 
0,75 
0,55 
0,45 
3,00 
4,00 
2,00 
0,55 
1,40 
300 
4,00 

21,40 

Jaargang FDC's (11) E154/162a 25,80 

1978 
Postcode 
Zomerzegels 
Europa zegels 
Sportsene 
Rode Kruis 
idem velletje 
K M A 
Eduard Verkade 
Kinderzegels 
Kindvelletje 
Jaargang compleet 

1151/52 
1153/56 
1157/58 
1159/60 
1161/63 
1164 
1165 
1166 
1167/70 
1171 

ƒ 0,85 
3,00 
1,00 
0,85 
1,65 
2,40 
0,55 
0,45 
3,00 
4,00 

17,75 

Jaargang FDC's (10)E163/170a 21.75 

1979 
Unie van Utrecht 
Europees parlement 
Juliana 70 jaar 
Zomerzegels 
Europa zegels 
Kamer van Kooph 
Vrouwenkiesrecht 
Vondel/Jan Steen 
Kinderzegels 
Kmdveiletje 
Jaargang compleet 

1172 
1173 
1174 
1175/78 
1179/80 
1181 
1182/83 
1184/85 
1186/89 
1190 

ƒ 0,55 
0,45 
0,55 
3,00 
1,30 
0,45 
1,00 
0,85 
3,00 
4,00 

15,15 

Jaargang FDC's(10)E171/179a 19.15 

1980 
Politici 
Zomerzegels 
Bevnjding 
Inhuldiging 
Jeugdfilatehe 
Sport 
Verkeer 
Europa zegels 
100 jr VU 
Kinderzegels 
Kindvelletje 
Jaargang compleet 

Jaargang FDC's (11) E180/189a 23,95 

1191/93 
1194/97 
1198/99 
1200 
1201 
1202/03 
1204/06 
1207/08 
1209 
1210/13 
1214 

ƒ 1,55 
3,35 
1,05 
0,60 
0,50 
1,35 
1,90 
1,40 
0,50 
3,35 
4,00 

19,55 

; COLLECTIE FDC's 
; 1977-1990 'TJ-JOQO 

1981 
Inhuldiging 
Zomerzegels 
PTT-diensten 
Idem velletje 
Huis ten Bosch 
Europa zegels 
Raad van State 
Export 
Kinderzegels 
Kindvelletje 
Jaargang compleet 

1215 
1216/19 
1220/22 
1223 
1224 
1225/26 
1227 
1228/31 
1232/35 
1236 

ƒ 0,65 
3,25 
1,65 
1,65 
0,55 
1,10 
0,65 
2,25 
3,25 
4,00 

19,00 

Jaargang FDC's (10)E190/197a 23,00 

BEATRIX 
65c VM 7,50 ^rj 
NRS. 1237-51a KD I 

1982 
Universiteit A'dam 
Schaatsennjder 
Zomerzegels 
200 jr Ned-USA 
Waddengebied 
Veilig verkeer 
Europa zegels 
Kon paleis 
Kinderzegels 
Kindvelletje 
Jaargang compleet 

1260 
1261 
1262/65 
1266/67 
1268/69 
1270 
1271/72 
1273/74 
1275/78 
1279 

Jaargang FDC's (10)E198/206a 

1983 
A N W B 
Zomerzegels 
Europa zegels 
De Stijl 
Rode Kruis 
Luther 
Kinderzegels 
Kindvetletje 
Jaargang compleet 

Jaargang FDC's (9) 

1984 
Eur. Parlement 
Zomerzegels 
Sint Servaas 
Europa zegels 
Filacento 
Willem van Oranje 
Blok Filacento 
Wereldnatuurfonds 
Businesscongres 
Kinderzegels 
Kindvelletje 
Jaargang compleet 

1280 
1281/84 
1285/86 
1287/88 
1289/92 
1294 
1295/98 
1299 

E207/213a 

1300 
1301/04 
1306 
1307/08 
1309/11 
1312 
1313 
1314 
1315 
1316/19 
1320 

55 

ƒ 0,65 
0,45 
3,45 
1,15 
1,20 
0,60 
1,20 
1,1C 
3,45 
4,00 

17,25 

21,25 

ƒ 0,70 
3,45 
1,20 
1,15 
3,45 
0,70 
3,25 
5,00 

18,90 

27.50 

ƒ0,70 
3,45 
0,60 
1,20 
2,55 
0,70 
2,55 
0,70 
0,60 
3,40 
5,00 

21,45 

Jaargang FDC's (12)E214/223a 29,65 

1985 
Geleidehond 
Toensme 
Zomerzegels 
Verzet en bevnjding 
Europa zegels 
Amsterdam sene 
Bedreigde dieren 
Kinderzegels 
Kindvelletje 
Jaargang compleet 

1321 
1322/23 
1324/27 
1329/32 
1333/34 
1335/37 
1338/39 
1340/43 
1344 

ƒ 0,60 
1,20 
3,45 
2,45 
1,20 
1,80 
1,20 
3,40 
5,00 

2030 

Jaargang FDC's (10) E224/231 a 27.70 

1986 
Gecomb uitgifte 
Windmolenpark 
Zomerzegels 
Europa zegels 
Utrecht sene 
Dr W Drees 
Sportsene 
Deltawerken 
Kinderzegels 
Kindvelletje 
Jaargang compleet 

1345/46 
1347 
1348/51 
1353/54 
1355/57 
1358 
1359/60 
1361/62 
1363/65 
1366 

ƒ 1,10 
0,70 
3,45 
1,20 
1,80 
0,55 
1,50 
1,40 
2,90 
5,00 

19,60 

Jaargang FDC's (11) E232/240a 27,40 

LEVERING ZOLANG DE 
VOORRAAD STREKT 

1987 
Jubileum zegel 
Gecomb uitgifte 
Literatuur 
Zomerzegels 
Europa zegels 
Gecomb uitgifte 
Rode Knus 
Ver Ned Gemeenten 
Paleis Noordeinde 
Kinderzegels 
Kindvelletje 
Jaargang compleet 

1367 
1368/69 
1370/71 
1372/74 
1376/77 
1378/80 
1381/83 
1385 
1386 
1387/89 
1390 

ƒ 0,75 
1,40 
1,30 
2,95 
1,30 
1,95 
2,95 
0,75 
0,65 
2,90 
5,00 

21,90 

Jaargang FDC's (13) E241/250a 34,90 

1988 
Filacept 1396/98 ƒ 4,00 
Zomerzegels 1399/01 2,95 
Kankennstituut 1403 0,75 
Europa zegels 1404/05 1,30 
Willem lU/Mary 1406/07 1,40 
Moderne kunst 1408/10 1,95 
Australië 1411 0,75 
Gecomb uitgifte 1412/13 1,50 
Blok Filacept 1414 4,00 
Kinderzegels 1415/17 2,90 
Kindvelletje 1418 5,00 
Jaargang compleet 26,50 

Jaargang FDC's (12) E25 l/260a 35,20 

1989 
PTT zelfstandig 
Ned Vakbeweging 
NAVO 
Zomerzegels 
Europa zegels 
Spoorwegzegels 
Voetbal 
Verdrag v Londen 
Kinderzegels 
Kindvelletje 
Jaargang compleet 

1420 
1421/22 
1423 
1424/26 
1428/29 
1430/32 
1433 
1434 
1435/37 
1438 

ƒ 0,75 
1,30 
0,75 
2,95 
1,30 
1,95 
0,75 
0,75 
2,90 
5,00 

18,40 

Jaargang FDC's (11) E261/269a 26,85 

JULIANA REGINA 
30c T/M 10 GId. 0 O 5 5 
NRS, 941-95Ö LSy. 

1990 
Gecomb uitgifte 
Vincent van Gogh 
Zomerzegels 
Rotterdam sene 
Europa zegels 
Sail A'dam/VOC 
Oranjevrouwen 
Alarmmummer 
Kinderzegels 
Kmdveiletje 
Jaargang compleet 

1440/41 
1442/43 
1444/46 
1448/50 
1451/52 
1453/54 
1455 
1456 
1457/59 
1460 

ƒ 1,40 
1,30 
2,95 
1,95 
1,30 
1,40 
1,50 
0,65 
2,90 
5,00 

20,35 

Jaargang FDC's (11) E270/278a 28,80 

NEDERLAND 
1975-1990 
COMPLEET 312?s 

LID N.V.P.H. 

René van Di^k filatelie 
SUZE ROBERTSONSTRAAT 1 

1062 BT AMSTERDAM 
TEL: 020-617.9671 

Winkel dagelijks geopend van 10 00 - 17 00 uur 
Altijd voldoende gratis parkeerruimte 

F\K5r DAY C0VBK5 
Eerste Daq Enveloppen (FDC's) uit 
de periode 1977-1990 kosten geen 
cent meer dan de postkantoorprijs 
van de postzegels + ƒ 0,40 voor de 
envelop. Elke envelop Is los bij ons 
verkrijgbaar. nnbeschreven 

FTT-MAPJES VOOK P0STKANT00RPRIJ5 
PTT mapje 1 
PTT mapje 2 
PTT mapje 3 
PTT mapje 4 
PTT mapje 5 
PTT mapje 6 
PTT mapje 7 
PTT mapje 8 
PTT mapje 9 
1982 compleet 

PTT mapje 10 
PTT mapje 11 
PTT mapje 12 
PTT mapje 13 
PTT mapje 14 
PTT mapje 15 
PTT mapje 16 
1983 compleet 

PTT mapje 17 
PTT mapje 18 
PTT mapje 19 
PTT mapje 20 
PTT mapje 21 
PTT mapje 22 
PTT mapje 23 
PTT mapje 24 
PTT mapje 25 
1984 compleet 

PTT mapje 26 
PTT mapje 27 
PTT mapje 28 
PTT mapje 29 
PTT mapje 30 
PTT mapje 31 
PTT mapje 32 
PTT mapje 33 
1985 compleet 

PTT mapje 34 
PTT mapje 35 
PTT mapje 36 
PTT mapje 37 
FIT mapje 38 
PTT mapje 39 
PTT mapje 40 
PTT mapje 41 
PTT mapje 42 
1986 compleet 

ƒ 3,60 
2,80 
4,45 
3,30 
3,40 
3,40 
3,40 
3,20 
4,45 

32,00 

3,80 
4,45 
3,40 
3,30 
4,45 
3,80 
4,25 

27,45 

3,80 
4,45 
3,40 
3,40 
3,55 
3,80 
3,80 
3,40 
4,40 

34,00 

3,40 
3,40 
4,45 
3,45 
3,40 
2,80 
3,40 
4,40 

28,70 

3,20 
3,80 
4,45 
3,40 
2,80 
3,20 
4,00 
3,80 
3,90 

32,55 

PTT mapje 43 
PTT mapje 44 
PTT mapje 45 
PTT mapje 46 
PTT mapje 47 
PTT mapje 48 
PTT mapje 49 
PTT mapje 50 
PTT mapje 51 
PTT mapje 52 
1987 compleet 

PTT mapje 53 
PTT mapje 54 
PTT mapje 55 
PTT mapje 56 
PTT mapje 57 
PTT mapje 58 
PTT mapje 59 
PTT mapje 60 
PTT mapje 60a 
PTT mapje 61 
1988 compleet 

PTT mapje 62 
PTT mapje 63 
PTT mapje 64 
PTT mapje 65 
PTT mapje 66 
PTT mapje 67 
PTT mapje 68 
PTT mapje 69 
PTT mapje 70 
1989 compleet 

PTT mapje 71 
PTT mapje 72 
PTT mapje 73 
PTT mapje 74 
PTT mapje 75 
PTT mapje 76 
PTT mapje 77 
PTT mapje 78 
PTT mapje 79 
1990 compleet 

ƒ 4,00 
3,80 
3,60 
3,95 
3,60 
2,95 
3,95 
4,00 
3,60 
3,95 

37,40 

5,00 
3,95 
4,00 
3,60 
3,80 
2,95 
4,00 
4,00 
5,00 
3,95 

40,25 

4,00 
3,60 
4,00 
3,95 
3,60 
2,95 
4,00 
4,00 
3,90 

34,00 

3,80 
3,60 
3,95 
2,95 
3,60 
3,80 
4,00 
3,60 
3,90 

33,20 

COMPLETE COLLECTIE 
INCL MAFJE60a 

299; 55 

Zo bestelt U zonder verzendkoeten 
Kruis de door U gewenste aanbieding aan op deze pagina (of een 
fotocopie) en stuur deze in een gesloten envelop naar: 

René van Dijk filatelie 
Suze Robertsonstraat 1 
1062 BT Amsterdam 

U ontvangt dan eerst een gespecificeerde rekening (die U 
kunt controleren) en een accept-giro. Na ontvangst van uw 
betaling ontvangt U binnen enkele dagen uw bestelling. 

NAAM 

ADRES 

POSTCODE 

PLAATS 



niBFV NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN POSTBUS 4 0 3 4 2 5 0 2 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

m 

Bondsbyrean 
Zeelanllaan 11,3526 AK Utrecht 
Telefoon030 894290 Fax 030 800128 

Erevoorzitler 
J G Bolkestem, St Willibroidoslaan I 
5591BGHeeze 
Telefoon 04907 63032 

Voorzitter 
PFA van de L M , Bergweg 43 
1217 SB Hilversum 
Telefoon 035 245169 

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

Seireloris en samenstelling 
Bonds|Higina 
HWM Hopmon,Sweelinikplein174 
2402 VL Alphen non den Ri|n 
Telefoon 01720 44826 

Penningmeester 
Mevr CE Weeber Rortekoos 
Timorstroat 27,2612 EH Delft 
Telefoon 015 131623 
Giro 1078391 tennomevon 
penningmeester NBFV Delft 

Regio- en Jeugdzaken 
C Loth, J vonEytkgrachtl91 
5645 TH Eindhoven 
Telefoon 040 119654 

Evenementen 
PGM vonHosseh 
Pr Hendrikioan 101 3583 EJ Utrecht 
Telefoon 030 510263, fox 030 544483 

Filatelistische vorming 
J Spi|ker, Verdistraot133 
2324 KC Leiden 
Telefoon 071 761720 

Juryzaken 
C B von Nugteren, Westerzicht 620 
43858WVIissingen 
Telefoon 01184 63711 

PubÜkaties en docwnentotie 
R H M Fousl, Ri|ksweg N57 
6162 AC Geleen 
Telefoon 046 743076 

Pers- en publiciteitzoken 
P Broun Churchiiilofln 163" 
1078 DW Amsterdam 
Telefoon 020-6795077 

Algemene zaken 
Mevr H M Fetkemo Groosjohon 
Seksen Weimorloon 65 
4818LBBredo 
Telefoon 076 142787 

Audiovisueel Centrum (AVQ 
Secrelms 
J J M Pieters, Ston Kenton-
stroat 35,2324 LL leiden 
Telefoon 071 761726 
Motenoakommiswß 
J Spi|ker,Verdistrootl33 
2324 KC Leiden 

Bondbibliotheek 
Hoofdstroot 1,3741 AC Boorn 
Telefoon 02154 12526 
Bmébiblmlhetans C Spoelmon 
Openingsti|den elke eerste en derde 
zoterdogmorgen von de maond van 
10 30 tot 12 30 uur en de doorop 
volgende woensdogen van 10 30 tot 
1730uurenvanig30tot2030u 

Bondsdocumentatiecentrum 
Semlans/penmijgmeesler 
J Vellekoop, Pres Steynstraot 21 
2312 ZP Leiden, telefoon 071 134424 

Bondsinformatiebureau 
Mr dr S U Ottevangers 
Postbus 4034 3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
HooWHWvonderVlisl 
Schoolkode31,1566KVAssendel{t 
Keurzendingen uitsluitend oange 
tekend noar de semltim 
AWA Steegh Postbus220, 
1180 AE Amstelveen, telefoon 
023 384212 (no 20 00 uur) 

Service-afdeling 
Directeur H H von Megen 
RigterskompS 1261 TN Bloricum 
Telefoon 02153 14399 
Bestellingen Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

WELKOM OP DE BONDSDAGEN 
IN MAASTRICHT! 

kencd wie welke resulta
ten heelt behaald met de 
tentoonstellinq; voor in-
zencders altijaeen span
nende zaak. Te 14.00 

Tijdens de Bondsdagen legt het Bondsbestuur verantwoording af voor het beleid dat in het afelopen |aar werd gevoerd 

Wan v r i jdag 12 me i tot e n met zondacj 14 
mei 1 9 9 5 >vordt in Maastr icht d e N a t i o n a 
le Tentoonstell ing g e h o u d e n e n v inden d e 
Bondsdagen p l a a t s , met Bondsveraade-
r ing . Bondsdiner e n Tradit ioneel Beker
toernooi . 

Plaats van handeling 
voor Mosaphil 95, zoals 
de nationale tentoonstel
ling 1995 is gedoopt, is 
het moderne congres
centrum MECC, gelegen 
in het ZO-deel van 
Maastricht, met een ei
gen NS-station Rand-
wijck. Bondsactiviteiten 
vinden plaats in het 
naast het MECC gelegen 
Barbizonhotel. 

Vrijdag 
De officiële opening van 
Mosaphil 95 is op vrij
dag 12 mei 1995 om 
16.00 uur, waarna deze 
tot 18.00 uur voor het 
publiek is geopend. 

Z a t e r d a q 
Op zaterdag 13 mei zijn 
de vertegenwoordigers 

van de verenigingen 
vanaf 10.30 uur wel
kom. Zij kunnen dan van 
de tentoonstellinq gaan 
genieten, terwijl hun 
partners vanaf 11.00 
uur aan het partner-pro
gramma kunnen gaan 
deelnemen. Na cle 
Bondslunch (in het Barbi
zonhotel) om 12.00 uur 
begint daar om 13.30 
uur de Bondsvergade
ring. Ongetwijfeld is die 
vergadering zó tijdig af
gelopen dat eenieder op 
een plezierige wijze de 
dag kan afsluiten met het 
Bondsaperitief (om 
19.00 uur) en het Bonds
diner (om 20.00 uur). 

Z o n d a g 
Op zonaag 14 mei 
wordt om Tl .00 uur be-

uur begint het Traditio
neel Bekertoernooi, ook 
weer in Hotel Barbizon 
Een aantal enthousiaste 
filatelisten wil u dan - in 
een korte lezing, met 
dia's - deelgenoot ma
ken van een van hun 
specialiteiten. Zij strijden 
om een wisselbeker, wel
ke door een speciale ju
ry, onder leiding van 
prof. ir. J.G. BoTkestein, 
ere-voorzitter NBFV, 
wordt toegekend. De 
winnaar van 1993 ver
dedigt de beker, aange
zien er in 1994 geen 
toernooi is gehouden. 
Om een klein tipje op te 
lichten van de sluier in
zake de onderwerpen 
van enkele lezingen, 
kunnen onder andere 
worden genoemd: Het 
postverkeer tussen Ne
derland en het buiten
land tijdens de Tweede 
Wereldoorlog (bij de 
viering van de vijftigste 
verjaardag van onze be
vrijding héél actueel). 

Het Poolse VN-contin-
gent in het Nabije Oos
ten 1973-1984 en De 
eerste briefkaart van 
Nepal, boeiend door 
zijn eenvoud Zeer de 
moeite waard om eens 
zo'n bekertoernooi bij te 
wonen. 
Die zondag sluit Alosa-
phil 95 om 17.00 uur 
zijn poorten. Gehoopt 
wordt op vele filatelisten, 
maar ook op andere be
langstellenden, want wie 
niet komt kijken, weet 
niet hoe veelzijdig en in
teressant zo'n tentoon
stelling is. De fraai uitge
voerde catalogus zal dat 
ongetwijfeld bewijzen. 
Voor iedere bezoeker is 
de toegang gratis en er 
is een speciale tentoon-
stellingsenveloppe te 
koop. 

Bondsvergader ing 
De Bondsvergadering is 
weliswaar de jaarlijkse 
bijeenkomst, die ingevol
ge de statuten van de 
Bond moet worden ge
houden, maar is ook het 
ontmoetingsmoment voor 
de vertegenwoordigers 
van de vele verenigin
gen. Het Bondsbestuur 
hoopt dat alle leden 
(verenigingen) acte de 
presence zullen geven. 
Wat ons betreft, is de 
zaal te klein. 

Agendapunten 
Er is een groot aantal 
punten dat moet worden 
afgewerkt. Ogenschijn
lijk 'saaie' zaken, maar 

Onder het Bestuur van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten Verenigingen hoopt 
erop dat de vergaderruimte voor de Alge
mene Ledenvergadering op 13 mei aan
staande stampvol zal zitten 



daarmee legt het Bonds-
bestuur verantwoording 
af naar de leden. Eén 
punt is zeker niet saai: 
een voorstel tot contribu
tie-verhoging. Dat kwam 
al ter sprake tijdens de 
Bondsvergadering van 
1994 te Soest. Het finan
cieel resultaat over 1994 
toont aan dat daaraan 
niet meer valt te ontko
men. Ontwikkelingen 
met rentestand enleden-
tal eisen maatregelen, 
opdat er voldoende 
geldmiddelen blijven ko
men om de activiteiten 
voort te zetten. Want de 
filatelie leeft! Getuige 
bijvoorbeeld de geslaag
de BBF-cursus. Aan de 
leden wordt voorgesteld 
om de contributie per 1 -
1-1996 met f1 , -per lid 
per jaar te verhogen. 
Daarmee - en een ge
middelde serie postze
gels kost meer! - keert 
niet alleen de financiële 
positie ten goede, maar 
zijn bovendien voor een 
aantal jaren de zorgen 
weggenomen. De laatste 
verhoging ging namelijk 
in op 1 januari 1 987. 

K o m o o k n a a r 
Maastr icht! 
Begin april hebben de 

secretariaten van de 
aangesloten verenigin
gen alle stukken voor de 
Bondsvergadering ont
vangen. Het Bondsbe-
stuur hoopt op een grote 
opkomst. Maastricht, op 
het snijpunt van drie lan
den, is ook voor allerlei 
andere aspecten een 
heel aantrekkelijke stad. 
De Bondsdagen lenen 

zich bij uitstek voor een 
trip. Want het ziet er 
naar uit dat Maastricht 
op 12, 13 en 14 mei 
1995 het filatelistisch 
hart is van Nederland en 
omliggend Europa, met 
veel deelnemers en be
zoekers uit het hele land 
en de regio. Tot ziens in 
Maastricnt dus! 

ADRESWIJZIGING BONDSSECRETARIS: POST BIJ 
VOORKEUR NAAR BONDSBUREAU IN UTRECHT 

Zoals uit de colofon 
blijkt, is de Bondssecre
taris, de heer H.W.M. 
Hopman, verhuisd. Cor
respondentie kan uiter
aard aan zijn privé-
adres worden gericht, 
maar het verdient de 

voorkeur dit rechtstreeks 
aan de Bond, Postbus 
4034, 2502 HA Utrecht, 
te doen, omdat de heer 
Hopman niet alle dagen 
aanwezig is en een snel
le afhandeling van cor
respondentie gewenst is. 

AUDIO-VISUEEL CENTRUM HEEFT 
EEN NIEUWE SECRETARIS 

Tot zijn spijt heeft de se
cretaris van het Audio
visueel Centrum (AVC), 
de heer H. Gaykema, 
zijn functie om medische 
redenen moeten neerleg
gen. 
Het Bondsbestuur is zo 
gelukkig om in zijn 
plaats te hebben be
noemd de heer J.J.M. 
Pieters, Stan Kentonstraat 
35, 2324 LL Leiden. 
U kunt vanaf heden al 
uw informatie op dit 
adres ontvangen. 

Nieu>ve lez ingen 
Door de ziekte van de 
heer Gaykema was eni
ge vertraging ontstaan 
bij de aanmaak van 

nieuwe dia-series. In
middels is er een aantal 
bijgekomen: 'Faröer', 
'De Muiterij op de Boun
ty', 'Over graan, meel 
en brood' en vele ande
re. 

Lijst beschikbaar 
Het Bondssecretariaat 
heeft inmiddels een com
plete lijst verzonden aan 
alle verenigingssecreta
riaten. 
Dialezingen kunt u 
schrifteliJK reserveren 
(drie weken vóór de ge
wenste datum) bij de 
materiaalcommissaris, 
de heer J. Spijker, Ver-
distraat 133,2324 KC 
Leiden. 

NIEUWE UITGIFTE IN DE 
BONDSREEKS 

Met Moderne Themati
sche Filatelie, deel I: Het 
Thema en het Plan van 
de hand van de heer 
T.H. Siem, één van onze 
experts inzake themati
sche filatelie, doet er 
weer een belangwek
kend boek zijn intrede, 
waarmee ook de Bonas-

reeks weer wordt ver
rijkt. 
Dat was ook hard nodig, 
want de vroegere bro
chure van de schrijver 
Het plan in de themati
sche filatelie daterend 
van 1988, is uitverkocht, 
maar ook verouderd, 
terwijl het Handboek 
voor de thematische fila
telie van de heer W.E.J. 
van den Bold, dat een 

aantal jaren later ver
scheen, óók is uitver
kocht. 
Aangezien ook de the
matische filatelie niet stil 
staat, is deze nieuwe uit
gave dan ook een wel
kome aanvulling van de 
Bondsreeks. 
Het boek kan op de ge
bruikelijke wijze bij de 
Service-afdeling van de 
Bond worden besteld 

(overschrijving op giro
rekeningnummer 
2015960 van de Servi
ce-afdeling NBFV te 
Utrecht). De prijs is 
f 16.- per stuk, inclusief 
portokosten. Afgehaald 
Kost de publikatie dan 
ook slechts tien gulden! 
Wi j wensen de lezers 
met deze nieuwe aan
winst veel genoegen! 

Van |okve^^y^ 
iWi 

Vi 
postzegelveilingen vof 
Buitentiaven 5, 5211 TP 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073-12 20 33 
Telefax 073-13 67 39 

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

Door overmaking van ƒ 15-
(giro 4600298) ontvangt u 
onze goed verzorgde, 
en rijk geïllustreerde catalogi. 

BOEKJES IN ABONNEMENH 
Kan dat ook? Tuurlijk. Bij ons is elk abonnement 
mogelijk: één land, meerdere of alle landen. En 
ook allerlei motieven. 
Mist u nooit meer iets! 

INTRODUCTIE-AANBIEDING 
Ontdek de boekjes als verzamelgebied: 
voor ƒ 325 ontvangt u maar liefst 100 ver
schillende postzegelboekjes. Van allerlei landen. 
(Normale prijs ƒ 650). 
Te gek! Of niet? Postgiro 1428625. 

LETI flTE^M^TD 
POSTBUS 1051 
5140 CB WAALWIJK 

a M n TEL. 04160-31451 
i ^ U = FAX 04160-42856 
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Nederland 
Van verschillende kanten 
heeft ons de vraag be
reikt of de briefkaart van 
PTTTelecom (wijziging 
telefoonnummer, 70 et. 
puzzelmotief) die v/ij in 
november 1 994 meld
den, nog ergens ver
krijgbaar is. De Verza
melser/ice (Filatelistische 
Dienst) in Groningen 
heeft de kaart niet meer 
in het assortiment, maar 
misschien zijn er lezers 
die enkele exemplaren 
tegen vergoeding of wil
len staan aan medever
zamelaors^ Wij willen 
vragers en aanbieders 
graag met elkaar in con
tact brengen. 

Botswana 
We tonen een afbeel
ding van de kaart met 
als thema meteorologie 
die gemeld werd in het 
februarinummer 

briefkaart zonder waar
deaanduiding kon ver
stuurd worden naar be
stemmingen over de ge
hele wereld, hiet zegel
beeld toont een zwaan 
met de tekst 'Port betaald 
voor alle landen' in het 
Fins, Zweeds en Frans. 
Wit papier, met op de 
keerzijde een scène uit 
het uitgaansleven van 
Helsinki. De kaart was 
(voor 10 Finse Mark) uit
sluitend te verkrijgen op 
de tentoonstelling, die 
van 18 tot en met 20 
maart 1994 werd gehou
den Er was keus uit twee 
verschillende teksten, in 
vier talen. Na de ten
toonstelling werd de 
computer weer terugge
plaatst op het hoofdpost
kantoor in hielsinki 

Frankrijk 
Briefkaart zonder waar
deaanduiding (2 80 Fr) 

WORLD METEOROLOGICAL ORGANISATION 11™ SESSION 
Regional Association (RA I AFRICA) Gaborone Botswana 

14th 25tti November 1994 

ARTtST KEEI^e MOSINYl 

Denemarken 
Briefkaart, 3.75 DKr, 
Slot Amalienborg De 
kaart, met het nummer 
CP 9, bevat op de keer
zijde een vergrote af
beelding van net zegel
beeld: een langs het slot 
marcherend muziek
corps. De kaart heeft de 
gebruikelijke vier 
adresregels en 
loodrechte deel
streep Verkoop
prijs 4 75 DKr 
(maart 1994). 

Finland 
'Elektronische 
briefkaart nr. 4 ' 
De postzegelten
toonstelling 
Aboex 94 gaf de 
liefhebbers weer 
de kans, met be
hulp van een com
puterterminal een 
briefkaart te laten 
bedrukken. Deze 

type Marianne du Bicente
naire in rood op een blau
we rechthoek met twee
maal de tekst La Poste en 
het embleem van de Fran
se Post. Drie adresregels, 
een kader voor vijf postco
decijfers en daaronder 
nog een kortere adresre
gef Bij wijze van deel

1 5 
BBPTIBMBM 

1909 ■ 
1 . . ' . 1  .L 

r 

V 

CORREOAEREO 
AIR MAIL / , 

\ 

Al ... 
aerograma  air letter : 

streep is de naam van de 
drukkerij afgedrukt. Links
boven de tekst Carte Poste 
en nogmaals het postem
bleem. Donkerblauwe 
tekst op wit popier, ver
koopprijs 3.50 Fr. Uitge
geven in maart 1994. 

Polen 
Een geïllustreerde brief
kaart (1500 ZL, post
koets voor een gebouw) 
ter gelegenheidvan 435 
jaar Poolse Post. Op de 
kaart wordt de histori
sche postroute Kraków
Wenecja weergegeven, 
zoals die vanaf 1558 
bestaan heeft. De kaart, 
met een verkoopprijs van 
2000 Zl., verscheen al in 
oktober 1993. 
Een andere wat oudere 
Poolse briefkaart (1500 
Zl., wapen van de stad 
Knurow) is gewijd aan de 
nationale postzegelten
toonstelling Córnictwo 93, 
die in november 1993 in 
Knurow gehouden werd. 
Wit papier en ook verder 
de gebruikelijke uitvoering 
van Poolse gelegenheids
briefkaarten. 

Rusland 
Geïllustreerde envelop
pen met als onderwerp 
beroemde Russische we
tenschappers. Deze en
veloppen, elk met een 
frankeerwaarde van 15 
Roebel, verschenen al in 
het begin van 1994. 

„Goi 

onderzoeker/ontdek
kingreiziger A.P 
Fedtschenko(1844
1873) met op een 
landkaart een weer
gave van zijn tocht 
door Toerkmenistan, 
Biochemicus 
A.l. Oparin; 
J.R. Daschkowa 
(17441810), directri
ce van de Academie 
van Wetenschappen 
van SintPetersburg 

Spanje 
Een luchtpostblad (70 
Pta., dubbeldekker en 
tekst) memoreert de eer
ste vlucht met een motor
vliegtuig boven Spanje. 
Deze vlucht werd in 
1909 te Poterna uitge
voerd. Blauwgrijs pa
pier, uitgegeven in 
maart 1994. 

Verenigde Staten 
Briefkaart, 1 9 c , Myers 
hiall, Wittenberg Univer
sity, Springfield, Ohio. 
Weer eenIcaart bij het 
jubileum van een univer
sitaire instelling' ditmaal 
het 150jarig bestaan 
van de genoemde uni
versiteit. Wit papier, met 
linksonder de aandui
ding'USPS 1993'. Uit
gegeven in maart 1994 

PLAMK 
Met een ijzeren regel
maat verschijnt jaarlijks 
de Michel EuropaKata
log West; het moet een 
van de best verkochte 
catalogi van het Mün
chense uitgevershuis 
Schwaneberger zijn 
Vooral als er sprake is 
van opvallende prijswij
zigingen is de impuls om 
de nieuwste editie te ko
pen uiteraard groot. 
Wat dat betreft spelen 
de politieke ontwikkelin
gen Michel een beetje in 
de kaart. In de eerste 
plaats is er het feit van 
de gestage uitbreiding 
van de Europese Ge
meenschap; volgens de 
redactie mogen landen 
die tot de EG toetreden 
zich in een verhoogde fi
latelistische belangstel
ling verheugen. Een 
voorbeeld is Portugal, 
waaraan de postzegels 
in deze editie stijgingen 
van soms wel dertig pro
cent laten zien. Michel 
verwacht dat ook andere 
landen die in de toe
komst lid worden van de 
EG een dergelijke ont
wikkeling te wachten 
staat. 

Een andere omstandig
heid die de Michel Euro
paKatalog interessant 
maakt is het uit elkaar 
vallen van de Joegslavi
sche federatie. De re

dactie heeft weinig pro
blemen met de catalogi
sering van de emissies 
van Slovenië en Kroatië, 
daar is inmiddels sprake 
van een overzichtelijke 
situatie met goed functio
nerende postdiensten en 
een 'normaal' emissiep
rogramma Anders ligt 
dat voor de overige 
deelstaten en met name 
voor BosniëHerzegowi
na. Een deel van de 
emissies van deze staten 
wordt nog niet gecatalo
giseerd omdat niet dui
delijk is of ze wel een of
ficiële status hebben. 
Voor het overige zijn de 
prijzen van Westeurope
se zegels vrij stabiel. Al
leen San Marino en het 
Vatikaan lopen terug; 
daarvan zijn de zegels 
in het verleden dan ook 
sterk overgewaardeerd, 
zegt Michel. 
Op de druktechnische 
uitvoering en de inhoud 
van de catalogus is  zo
als we van Michel ge
wend zijn  nauwelijks 
iets aan te merken. De 
afbeeldingen zijn klein 
maar duidelijk, de twee 
delen zijn stevig gebon
den en de vermelde ge
gevens zijn voor een 'al
gemene' catalogus be
rioorlijk uitgebreid.(AK) 

Miéelluropa Weil 1994/9S, twee delen 
(A L en M Z), resp 1558 en 1 390 pagi 
ra's, format 150x195 mm, gei1l (z/w) 
Uitgegeven door Schwaneberger Verlag, 
Muncüen (Duitslond) Verkrimboar bi| de fi 
lafelistechevokhandel Pri|s(2dln) ( 79 
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1165 doorl. 1,30 
1166 0,55 
1167/1170 2,50 
1171 3,50 
1172 0,65 
1173 0,55 
1174 0,65 
1175/1178 2,50 
1179/1180 1,50 
1181 0,55 
1182/1183 1,20 
1184/1185 1,00 
1186/1189 2,50 
1190 3,50 
1191/1193 1,75 
1194/1197 2,75 
1198/1199 1,25 
1200 0,70 
1201 0,60 
1202/1203 1,25 
1204/1206 2,25 
1207/1208 1,60 
1209 0,60 
1210/1213 2,75 
1214 3,50 
1215 0,75 
1216/1219 2,75 
1220/1222 1,90 
1223 1,90 
1224 0,65 
1225/1226 1,30 
1227 0,75 
1228/1231 2,75 
1232/1235 2,75 
1236 3,50 
1237/1252 50,00 
12383/12513 27,50 
1260 0,75 
1261 0,55 
1262/1265 2,75 
1266/1267 1,35 
1268/1269 1,40 
1270 0,70 
1271/1272 1,40 
1273/1274 1,30 
1275/1278 2,75 
1279 3,50 
1280 0,80 
1281/1284 2,75 
1285/1286 1,40 
1287/1288 1,35 
1289/1292 2,75 
1293 6,00 
1294 0,85 
1295/1298 2,75 
1299 4,00 
1300 0,80 
1301/1304 2,75 
1305 5,50 
1306 0,70 
1307/1308 1,40 
1309/1311 2,25 
1312 0,80 
1313 2,50 
1314 0,80 
1315 0,70 
1316/1319 2,75 
1320 4,00 
1321 0,70 
1322/1323 1,40 
1324/1327 2,75 
1328 6,50 
1329/1332 2,75 
1333/1334 1,40 
1335/1337 2,00 

— — . — ^ . ~ . ™ 
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1338/1339 
1340/1343 
1344 
1345/1346 
1347 
1348/1351 
1352 
1353/1354 
1355/1357 
1358 
1359/1360 
1361/1362 
1363/1365 
1366 
1367 
1368/1369 
1370/1371 
1372/1374 
1375 
1376/1377 
1378/1380 
1381/1383 
1384 
1385 
1386 
1387/1389 
1390 
1391/1395 
PB 37 
1396/1398 
1399/1401 
1402 
1403 
1404/1405 
1406/1407 
1408/1410 
1411 
1412/1413 
1414 
1415/1417 
1418 
1419 
1419 vel 
1420 
1421/1422 
1423 
1424/1426 
1427 
1428/1429 
1430/1432 
1433 
1434 
1435/1437 
1438 
1439 
1439 vel 
1440/1441 
1442/1443 
1444/1446 
1447 
1448/1450 
1451/1452 
1453/1454 
1455 
1456 
1457/1459 
1460 
1461 
1461 vel 
1462/1464 
1465 
1466/14673 
1468/1470 
1471 
1472/1474 
1475/1476 
1477 
1478/1480 
1481/1482 

i B a n k r e k e n i n g e n : 
I N G B A N K 6 8 . 8 9 . 5 8 . 8 1 8 
A B N  A M R O 4 4 . 5 5 . 2 0 . 9 8 1 
P o s t b a n k 5 5 7 4 6 3 9 

I n g e s c h r e v e n K.v.K 
i R o t t e r d a m nr. 1 5 1 1 2 7 

Bestellen kan 
schriftelijk, telefonisch 
of per fax. 
Betaling binnen 8 dagen 
na faktuurdatum. 
Leveringsvoorwaarden: 
tot ƒ 200,00: 
helft portokosten 
daarboven franco 
minimum order ƒ 50,00. 

1,40 
2,75 
4,00 
1,30 
0,80 
2,75 
6,50 
1,40 
2,00 
0,65 
1,70 
1,60 
2,25 
4,00 
0,85 
1,60 
1,50 
2,75 
6,50 
1,50 
2,25 
2,50 
6,50 
0,85 
0,75 
2,50 
4,00 
4,00 

16,00 
3,00 
2,50 
7,50 
0,85 
1,50 
1,60 
2,25 
0,85 
1,70 
3,00 
2,50 
4,00 
0,75 

15,00 
0,85 
1,50 
0,85 
2,50 
6,50 
1,50 
2,25 
0,85 
0,85 
2,50 
4,00 
0,75 

15,00 
1,60 
1,50 
2,75 
6,50 
2,25 
1,50 
1,60 
1,75 
0,75 
2,75 
4,00 
0,60 

14,00 
2,25 
0,85 
1,75 
2,75 
6,50 
2,25 
1,50 
0,90 
2,50 
1,70 

1483/1485 2,50 
1486 5,00 
1487 0,65 
1487 vel 14,00 
1488 3,00 
14883 4,00 
1515/1516 1,60 
1517 4,00 
1518/1519 1,70 
1520 0,80 
1521/1523 2,75 
1524 7,50 
1525/1526 1,60 
1527/1528 1,60 
1529 0,80 
1530 0,90 
1531 0,80 
1532/1534 2,75 
1535 7,50 
1536 0,90 
1537 0,90 
1538/1540 2,75 
1541 5,00 
1542/1543 1,30 
1542/1543 vel 13,50 
1544/1545 1,70 
1546/1547 1,60 
1546/1547 vel 9,00 
1548/1550 2,60 
1551/15523 1,80 
1553/1555 2,75 
1556 2,00 
1557/1559 2,75 
1560 8,00 
1561/15623 1,80 
1563/1564 1,70 
1565/1567 3,75 
1568/1570 2,70 
1571/15723 1,80 
1573/1574 1,70 
1575/1577 2,75 
1578 5,00 
1579/1580 1,30 
1579/1580 vel 13,50 

luchtpostzegels: 
1/3 325,00 
4/5 2,00 
6/8 115,00 
9 107,50 
10 1,25 
11 0,40 
12/13+0 750,00 
14 4,50 
15 0,25 
16 1,00 

port 
80/106 75,00 

dienst 
1/8+C 875,00 
16/19 195,00 
27/40+O 2.695,00 
41/43+0 6.000,00 
44/57 20,00 

internering 
1 625,00 
2 275,00 



P O S T Z E G E L V E I L I N G 

Elke maand 
openbare veiling 

9 9 PASSO 9 9 

Inzenden dagelijks nnogelijk 

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

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

: West Europa 
: Wereld 

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

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

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 prijslijs
ten beschikbaar (zie voor een volledig overzicht Philatelie, 
febr.nr. biz. 134). Sommige lijsten zijn zeer uitgebreid, andere 
minder, maar alles wat erop aangeboden wordt, hebben wij in 
voorraad en is aantrekkelijk geprijsd. Dat is makkelijk, zo kunt u 
ook thuis kopen uit onze uitgebreide voorraad. Uiteraard bent u 
ook altijd welkom in een van onze moderne winkels waar u alle 

zegels zelf kunt bekijken. Vraag van
daag nog een prijslijst van uw verza-
melgebied aan bij: 

Kloosterstraat 19-21 
2021 VJ Haarlem 
Tel . 023-272136 
Fax: 023-272753 

Concours laan 37 
2132 DJ Hoofddorp 
Tel 02503-26269 
Fax- 02503-26195 

PostBeeld 
De leukste postzegelwinkel 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiateiistische 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. 

„PHILATO" 
^'^^^ Reeds meer dan 30 jaar voor al uw 

nieuwtjes. Land en motief. 
Ook in abonnement leverbaar. 
Tevens voor al uw philatelistlsche benodigdheden. 
Smedenstraat 126 7411 RJ Deventer Tel.:05700-17867 

«***f«««*««*HVVfV<l 
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IJSLAND, GROENLAND, FAROER 
Wij beschikken over een zeer goede voorraad zegels van 
deze landen, series zowel als losse zegels, gebruikt, onge
bruikt en postfris en FDC's. Tevens hebben wij erg goede 
en goedkope pakketten IJsland en andere Scandinavische 
landen. Gratis prijslijst. 

S tamp C e n t e r , postbus 78, IS-121 Reykjavik, IJsland. 

1 s t e K L A S K I L O V \ f A A R al met 1994 uitgaven 
GROOTFORMAATZEGELS 
1 WEST-EUROPA prachtige mix met HW's 
2 SCANDINAVIË mcl kleine landen 
3 FINLAND met boekjeszeqeis, zeer nieuw 
4 ZWEDEN met boekieszeqels en HW's 
5 NOORWEGEN veel HW's 
6 DENEMARKEN veel nieuwe 
7 FAR OER zeldzaam mooi 
8 IJSLAND schitterend, enorme cat v̂ aarde 
9 IJSLAND PTT 1994 verzegeld 

10 ENGELAND zonder kerst, met HW's 
11 IERLAND zeer mooie sortering 
12 KANAALEILANDEN mooie variatie 
13 BELGIË veel verschillende zegels 
14 LUXEMBURG met HW's en groot assortiment 
15 FRANKRIJK prachtig assortiment 
16 DUITSLAND met toeslag 
17 DUITSLAND zonder toeslag, veel nieuw 
18 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 moeili|k verkriigbaar 
23 AUSTRAUE 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 14,-
f 15,-
f 16,-
ƒ 14,-
ƒ120,-
f 65,-
f -,-
f 10,-
f 16,-
f 20,-
f 17,-
f 32,-
f 55,-
f 15,-
f 10,-
f 10-
f 16,-
f 36 -
f 95,-
f 19,-
f 10,-
f 21,-
f 14,-
f 30,-

250 GR 
f 40,-
f 55 
f 30 
f 35 
f 38 
ƒ 30 
f -
f150 
f325 
f 22 
f 38 
f 48 
f 40 
f 75 
f125 
f 35 
ƒ 24 
f 24 
f 38 
f 85 
f -
f 45 
f 22 
f 48 
f 32 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

f 70,-

1KG 
f 150,-
f195 
f l IO 
f130 
f150 
f l I O 
f -
f585 
f -
f 85 
f150 
f185 
f155 
f295 
f -
f135 
f 95 
f 95 
f150 
f325 
f -
f -
f 80 
f185 
f125 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

f 275,-

MISSIEWAAR (groot- en kleinformaat) 
Ml FINLAND met veel grootformaat 
M2 ZWEDEN zeer gevarieerd 
M3 DENEMARKEN met hoger Kr -waarden 
M4 NOORWEGEN nieuw en met veel HW's 
M5 ENGELAND met buitenland en HW's 
M6 IERLAND prachtig assortiment 
M7 DUITSLAND rechtstreeks van de missie 
M8 BELGIË nieuw in het assortiment 
M9 USA onuitgezocht op coilnummers 
MIO AUSTRALIË zeer nieuw, veel grootformaat 
Mi l CANADA prachtige variatie 
M12 TSJECHIE/rSJECHO-SLOWAKUE voornl gelegenh 
M13 NEDERLAND met toeslag 
M14 OOSTENRIJK nieuw in het assortiment 

500 GR 
f35,-
f35,-
f35,-
f35,-
f20,-
f35,-
f25,-
f35-
f20,-
f35,-
f35,-
f35,-
ƒ20-
f30,-

1KG 
ƒ60,-
ƒ65,-
ƒ65,-
ƒ70,-
ƒ35,-
f65,-
f50,-
f65.-
ƒ35,-
f65,-
f65,-
f65,-
ƒ40,-
ƒ60,-

5 KG 
ƒ295,-
f310,-
f310,-
ƒ 325,-
f155,-
ƒ310,-
ƒ235,-
ƒ310,-
ƒ155,-
ƒ310,-
f310,-
f295 -
ƒ175-
ƒ295,-

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 1 0 0 - e n 10% boven ƒ 400,-. 
Geen bestelling onder ƒ 75,- . 

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

Postzegelhandel J . i rAN H AAK L E M | 



BREDA DIT JAAR C B ^ U M VAN DE 
NEDERLANDSE JEUGDHLATEUE 

De Nationale 

Jeugdpostzegeltentoon

stelling annex Dag van de 

Jeugdfilatelie 1995 wordt dit 

jaar op 6 en 7 mei in Breda 

gehouden. Het belooft een 

grandioze 

postzegelhappening te 

worden, die door de dit jaar 

zestigjarige jeugdafdeling 

van de Postzegelvereniging 

Breda wordt georganiseerd. 

Postzegelvereniging Bre
da heeft haar zaakjes 
goed voor elkaar: op za
terdag 6 en zondag 7 
mei kan in de Noordbra
bantse stad een waar 

postzegelfeest losbarsten: 
vooral voor 'jong', maar zeker 
ook voor 'oud'. In Sportcen
trum Breda aan de Claudius 
Prinsenlaan (in de buurt van 
Holland Casino Breda) wordt 
dan de Dag van de Jeugdfila
telie 1995 gehouden. 

DRIEHONDERD KADERS 
De organisatie heeft ongeveer 
driehonderd kaders tot zijn 
beschikking, die inzendingen 
zullen bevatten van jeugdige 
verzamelaars uit geheel Ne
derland. Bovendien is plaats 
ingeruimd voor een klein aan
tal inzenders uit België en De
nemarken. De inzendingen 
zijn ondergebracht in een 
aantal klassen, waaronder de 
thematische, beginners, con
currentie, literatuur en jury
klasse. 
Het thema van de tentoonstel
ling is Te midden van de paarse 
heiden. Er zal een aantal inzen
dingen op dit thema te zien 
zijn, zowel afkomstig van groe
pen als van individuele jeugd
leden. Het thema komt ook tot 
uiting tijdens de officiële ope
ning, die zal worden verricht 
door de burgemeester van Bre
da, drs. E.H.T.M. Nijpels. 

&, 
Het thema verwijst naar het 
Bredase volkslied, dat dezelf
de titel draagt en dateert van 
1929. Het lied bezingt de on
geëvenaarde bossen en de 
destijds uitgestrekte heidevel
den rond Breda. Het is een 
thema waarmee verzamelaars 
ook filatelistisch uit de voeten 
kunnen. 

ACTIVITEITEN... 
Tijdens de Dag van de 
Jeugdfilatelie zullen weer 
veel activiteiten worden 
georganiseerd. Voor de 
derde maal in successie 
wordt de Filamarathon ge
houden, met de finish in 
Breda. De deelnemers 
hebben sinds november 
vorig jaar allerlei thuis 
ontvangen post met een 
grote verscheidenheid 
Eian filatelistische aspec
ten vergaard. Hiervan 
hebben ze een tentoon

Ook de bekende ballenbak van 
de PTT is weer present. Wie 
de juiste bal pakt heeft prijs. 
Er is een spelkndrcuit inge
richt, bestaande uit tien be
kende en onbekende spellen. 
Het circuit is beschikbaar ge
steld door een jeugd en jon
gerenwerkorganisatie die 
door de gemeente Breda 
wordt ondersteund. 
Wie echt helemaal uit z'n bol 

ö>
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Uitsluitend voor de jeugd staat een excursie naar 
de Koninklijke Militaire Academie op het pro
gramma 

Stellingskader van twaalf bla
den gemaakt. 
Ook de jaarlijkse wedstrijd tus
sen de jeugdclubs  de Fila
gramquiz staat weer op het 
programma, met de gebruike
lijke spelonderdelen sport, 
muziek en filatelie. Het gaat 
ongetwijfeld ook ditmaal om 
een spannende wedstrijd. 
Tijdens de Dag van de Jeugd
filatelie organiseert de stich
ting Jeugdfilatelie Nederland 
(JFN) weer een diabeker
toemooi. Drie jeugdclubs zul
len hun beste beentje voor 
zetten om te strijden om de 
hoogste prijs. Dit toernooi is 
altijd de moeite waard en kan 
voor een verrassend resultaat 
zorgen. 

...EN NOG EENS ACTIVITEITEN! 
En er zijn nóg meer activitei
ten te melden, zoals de be
kendmaking van de uitslag 
van de verkiezing van de Post
zegel van het jaar 1994. Ver
der richt JFN weer een postze
gelhoek in, inclusief een in
formatiestand. 
Verder zijn er de diverse spel
activiteiten, waarmee fantasti
sche prijzen kunnen worden 
verdiend. 
Neem de fotapostzegelpuzzeL de 
deelnemers moeten raden 
naar het land waar de afge
beelde zegels vandaan komen. 
De foto's hangen door de ge
hele tentoonstellingsruimte. 

vril, kan terecht bij een spring
kussen dat door PTT Post 
wordt ingezet; een uitsteken
de mogelijkheid om je eens 
even goed af te reageren! 

COMPUTERS EN EXCURSIE 
Op de Dag van de Jeugdfilate
lie 1995 wordt een informatie
stand van Hobby Computer 
Club (HCC) ingericht. De 
HCC heeft  samen met be
drijven in de computersfeer 
toegezegd om te laten zien 
welke relaties er bestaan tus
sen computers en filatelie. 
Op zaterdag 6 mei vertrekt 
een aantal bussen naar de Ko
ninklijke Militaire Academie 
(KMA) in Breda. Daar wordt 
aan de bezoekers een video
film over de KMA vertoond, 
waarna een rondleiding van 
ongeveer 20 minuten volgt. 
Deze excursie is alleen be
stemd voor de jeugd. 

STEMPEL EN STROOKJE 
PTT Post heeft ter gelegen
heid van de Dag van de Jeugd
filatelie een bijzonder stempel 
beschikbaar gesteld. Poststuk
ken die tijdens de tentoonstel
ling ter post worden bezorgd 
worden van dit speciale stem
pel voorzien. De organisatie 
heeft een leuke envelop op het 
thema 'Te midden van de 
paarse heiden' laten vervaardi
gen. Het is mogelijk deze spe
ciale envelop vooraf te bestel

Te midden van y^ 
xp de paarse heiden. 

n> 
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Het speciale PTTstempel dat tijdens de 
"̂  van de Je '^' ■ ■ ^r^^r ■ 

; zal zi|n 
Dag van de Jeugdfilatelie 1995 in ge

uik i 

len. U moet dan f 2.50 per en
velop over te maken op girore
kening 0701449 ten name van 
Penningmeester Postzegelver
eniging Breda  Evenementen. 
Het is mogelijk, de speciale 
envelop aangetekend te ver
zenden; daarvoor is een speci
aal aantekenstrookje beschik
baar. Als u een aangetekende 
envelop wilt bestellen, kunt u 
dat doen door f 12.50 per en
velop over te maken op het 
hiervoor genoemde gironum
mer. 

PROGRAMMA 
Het programma van de Natio
nale Jeugdpostzegeltentoon
stelling annex Dag van de 
Jeugdfilatelie 1995 ziet er als 
volgt uit: 

Zaterdag 6 mei 
10.30 uur: 
Officiële opening 
11.00 uur
Start van het spellencircuit en 
overige activiteiten 
12.00 uur: 
Vertrek van de bussen naar de 
KMA 
18.00 uur: 
Sluiting tentoonstelling 

Zondag 7 mei 
10.00 uur: 
Tentoonstelling open; start 
spellencircuit en overige acti
viteiten 
17.00 uur: 
Sluiting tentoonstelling 

De toegang tot de Dag van de 
Jeugdfilatelie 1995 is gratis. 
Als u met de trein naar Breda 
komt kunt met een lijndienst 
van de BBA het Sportcentrum 
Breda bereiken. 
Meer informatie over de Dag 
van de Jeugdfilatelie wordt 
verstrekt door mevrouw M. 
Leenders, Valkenierslaan 53, 
4834 CA Breda, telefoon 076
651012. 



4iiomL9smm 
DMOOIBt 

rrmtewmrd 
Het MECC in Maastricht is een ideale ten toon steil ing slokati e modern, licht en ruim 

De wikkel om dit nummer van 'Philatelie' vermeldt het 

voor het laatst: volgende maand wordt in Nederlands 

oudste stad de nationale tentoonstelling van dit jaar, 

Mosaphil 95 Maastridit gehouden. Wat er op 12,13 en 

14 mei te beleven valt leest u hieronder. 

2S2 

De vraag 'Hoe staat het 
met MosaphiF is eenvou
dig te beantwoorden: 
'Het ziet er goed uit!'. 
Om te beginnen is nu 
wel duidelijk dat de loka-

tie - het MECC - bijzonder ge
schikt is. De verlichting in de 
zaal is prima, zodat iedereen de 
tentoongestelde collecties goed 
kan bestuderen. Verder is het 
niveau van de verzamelingen 
uitstekend te noemen. Maar 
liefst 228 inzenders zetten hun 
beste beentje voor. Er is voor ie
dereen wat te zien, zowel voor 
de geïnteresseerden in klassie
ke filatelie als voor bezoekers 
die belangstelling hebben voor 
thematische verzamelingen. 
Omdat het mogelijk is de ca
talogus nu al te bestellen 
hoeft u niet veel tijd kwijt te 

zijn met het zoeken naar dat
gene wat u wilt zien. De op
stelling van de kaders is zoda
nig dat geen enkele verzame
ling halverwege onderbroken 
wordt. Ook de inzenders kun
nen dus tevreden zijn. De ca
talogus bevat duidelijke plat
tegronden van de tentoon
stellingsruimte, die door geen 
enkele pilaar wordt ontsierd! 

BEREIKBAARHEID 
In hetzelfde gebouw worden 
activiteiten van de Bond ge
houden (zie de Bondspagi
na). Ook de handelaren-
stands en de stands van de ge
specialiseerde verenigingen, 
de jeugd en de postadminis-
traties zijn in het MECC te vin
den. Het tentoonstellingsge
bouw is met de auto goed be

reikbaar: het ligt vlak langs de 
A2 (afrit 55, Academisch Zie
kenhuis Randwyck MECC). 
Het openbaar vervoer is trou
wens een prima alternatief. 
Van station NS Maastricht 
Centraal kunt u het met de 
trein (één station verder, bij 
'Randwijck', uitstappen) be
reiken. Er is hotelaccomoda-
tie om de hoek. 

GESPECIALISEERDE CLUBS 
In de grote zaal zullen veel 
gespecialiseerde verenigin
gen acte de presence geven. 
Op het moment dat 'Philate
lie' ter perse ging hadden 
zich acht verenigingen aan
gemeld: Gabriel, de Neder
landse Vereniging voor The
matische Filatelie, de Filate
listenvereniging Zuidelijk 
Afrika, de contactgroep 
Oost-Europa, de vereniging 
Postautomaat, de filatelisti-
sche contactgroep Spanje-
Portugal 'Iberia', de vereni
ging Verenigde Naties/Ver
enigd Europa Filatelie en de 
Ruimtevaart Filatelie Club 
Nederland. De enthousiaste 
leden van deze verenigingen 
zijn graag bereid u informa
tie over hun verzamelgebied 

te verstrekken. Misschien 
brengt het u ertoe, eens iets 
anders te gaan doen met uw 
verzameling. 

POSTADMINISTRATIES 
De Nederlandse en de Belgi
sche PTT hebben definitief 
toegezegd aan Mosaphil 95 
Maastricht te zullen deelne
men. Onze PTT Post heeft 
twee gelegenheidsstempels in 
gebruik en ook de Belgische 
Post zal ter gelegenheid van 
het Maastrichtse postzegelfes
tijn een speciaal stempel laten 
vervaardigen. De Duitse poste
rijen hebben in principe toe
gezegd, maar nadere bijzon
derheden ontbreken nog. En 
zelfs de Noordkoreaanse PTT 
heeft per fax meegedeeld be
langstelling te hebben voor 
een stand. 
Terug naar PTT Post: behalve 
de twee speciale stempels zijn 
op Mosaphil ook twee aante-
kenstrookjes verkrijgbaar. Bo
vendien wordt een Klüssen-
dorf strokenautomaat geïn
stalleerd. Uniek, want in 
Maastricht heeft er tot nog 
toe geen gestaan. Voor de au
tomaatzegels is een aparte en
velop verkrijgbaar. 



LEDENWERFACTIE 
De jarige Postzegelvereniging 
Zuid-Limburg Maastricht 
(haar 75jarig bestaan vormt 
de aanleiding tot de tentoon
stelling) houdt samen met het 
Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie een unieke le
denwerfactie. Het idee is over
genomen door de Commissie 
Overleg Limburgse Filatelis
tenverenigingen (COLF), bij 
de Bond tegenwoordig be
kend als 'regio 9'. 
Iedereen die zich tijdens Mo
saphil opgeeft als lid van een 
erkende postzegelvereniging 
- dus een vereniging die bij 
de Bond en/of het maand
blad 'Philatelie' is aangesloten 
- is gratis lid tot het einde van 
1995! Dat betekent dat hij of 
zij alle convocaties en dergelij
ke gratis toegestuurd krijgt en 
- als de verenigingsavonden 
worden bezocht - ook het 
maandblad 'Philatelie' gratis 
wordt aangereikt. Bij de 
COLF/Zuid-Limburgstand 
worden nieuwe leden inge
schreven. Als u nog geen lid 
van een postzegelvereniging 
bent kunt u dat nu doen en 
'echt' postzegels gaan verza
melen! 

NVPH: EEN ZAAL VOL 
Tweeëntwintig handelaren -
onder wie twee buitenlandse 
- zijn in een aparte zaal on
dergebracht. Mist u nog net 

dat ene zegeltje? Zij zullen 
het ongetwijfeld hebben en 
tegen een redelijke prijs. De 
handelaren waren zo vriende
lijk vitrines ter beschikking te 
stellen om er de literatuur
klasse, de extra prijzen en 
propagandamateriaal in on
der te brengen. Het zal er 
schitterend uitzien in de 
prachtige vitrinekasten van 
de NVPH. 

CATALOGUS 
Het is het organiserend co
mité gelukt de ENCI te be
trekken bij de produktie van 
de catalogus. Het boekje zal 
worden gedrukt op de persen 
van de 'cement-drukkerij', 
een professionele drukkerij 
in 's-Hertogenbosch, die zo 
goed als al het drukwerk van 
de Europese cementfabrikan-
ten verzorgt. Het papier van 
de catalogus - die er prachtig 
uit zal zien - is door KNP ter 
beschikking gesteld. Mosaphil 
kreeg deze ondersteuning 
dankzij het feit dat er zowel 
bij de ENCI als bij KNP filate
listen werken die hun bazen 
van het belang van de ten
toonstelling wisten te overtui
gen. De catalogus bevat een 
aantal interessante artikelen, 
niet alleen van regionale en 
geschiedkundige aard, maar 
ook over thematische en 
posthistorische onderwer
pen. 

STEMPELS EN ENVELOPPEN 
Tijdens Mosaphil zullen voor 
de drie gelegenheidsstempels 
ook drie speciale enveloppen 
verkrijgbaar zijn. De Neder
landse stempels zijn vierkant. 

Tentoonstellmgsstempel 
Op het eerste stempel is de 
voor Maastricht zo kenmer
kende St. Seiraasbrug afge
beeld, de oudste brug van Ne
derland, dezelfde die in het 
vignet van de tentoonstelling 
te vinden is. De bijbehorende 
envelop laat de sky-ltne van 
Maastricht zien: geen wolken
krabbers, maar de prachtige 
monumenten die Maastricht 
al eeuwen kenmerken: de St. 
Servaasbasiliek, de St. Janskerk 
en de O.L. Vrouwebasiliek. 

Stempel Filatehstendag 
Op het tweede stempel, dat 
de 82ste filatelistendag op 14 
mei 1995 herdenkt, zien we 
ook weer een stukje Maas
tricht, maar dan vanuit een 
ander perspectief. Op de ach
tergrond van links naar rechts 
de St. Janskerk, de O.L. Vrou
webasiliek en de St. Servaasba
siliek met op de voorgrond 
het stadhuis. De envelop ter 
gelegenheid van de Filatelis
tendag toont Maastricht uit 
een geheel ander hoek. 

Envelop automaatstroken 
De derde envelop is bedoeld 

voor automaatstrookverzame-
laars. Op het couvert, dat her
innert dan aan de uitgifte van 
de eerste 'Maastrichtse' auto-
maatstrook, kan een Klüs-
sendorf-zegel worden geplakt. 

GROTE LIMBURGSE VEILING 
Op zondagmiddag 14 mei 
wordt in Barbizon-hotel een 
grote veiling georganiseerd 
door een bekend veilinghuis 
uit Tegelen. Niet alleen men
sen met een dikke portefeuil
le, maar ook verzamelaars met 
een kleine beurs kunnen er 
terecht. Hoewel het een hele 
klus is om een veiling 'er even 
tussendoor' te doen, heeft de 
veilinghouder deze kans toch 
niet laten liggen. 
Iedereen die belangstelling 
heeft kan een kavellijst aan
vragen bij Postzegelveiling 
Limburg, Postbus 3071, 5930 
AB Tegelen, telefoon 077-
737171, telefax 077-736784. 
De kavels kunnen op zaterdag 
en op zondagochtend in het 
Barbizon-hotel worden be
zichtigd. 

NADERE INFORMATIE 
Voor alle informatie over Mo
saphil 1995 Maastricht kunt u 
terecht bij de stichting Mosa
phil 1995 Maastricht, p / a 
Prinses Christinalaan 10, 6241 
EP Bunde, telefoon 043-
641030, telefax 04459-2800. 

Of u nu per per auto of per openbaar vervoer komt Mosaphil 95 is uitstekend bereikbaar 



wu LAZEIU VOORU DOOR H GABRIELS EN T B STEINER-SPORK 

FILATELISTEN GOED 
VOOR£80MIUOEN 
In tegenstelling tot ande
re Europese landen heeft 
de Britse regering na uit
voerige debatten beslo
ten niet tot privatisering 
van het postbedrijf over 
te gaan. Het besluit in
spireerde de redactie 
van Gibbons Stamp 
Monthly tot een uitvoerig 
interview met John Tew, 
de hoogste baas van de 
Royal Mail National. Het 
resultaat van het gesprek 

tig zijn gecreëerd om 
verzamelaars geld uit de 
zak te kloppen, maar die 
louter het gevolg zijn 
van de grote oplagen. 
John Tew vertelt in Gib
bons Stamp Monthly dat 
hij overweegt vertegen
woordigers van het pu
bliek en vooral ook de 
georganiseerde filatelie 
eerder in te schakelen bij 
postzegelontwerpen. Hij 
voegde eraan toe dat de 
omvang van het emissie
programma in studie is 

MONOPOLIE TEN EINDE 
In Duitsland is de Bun
despost met ingang van 
1 januari een vennoot
schap geworden, al zal 
het nog wel een tijd du
ren vóór de aandelen op 
de beurs komen. Daar
mee is een einde geko
men aan het staatsmo
nopolie op de brieven-
post. Het staatsmonopo
lie begon met een de
creet uit 1649 van keur
vorst Frederik Wilhelm 
van Brandenburg. In een 

De geschiedenis van de posteriien laat zich met honderden zegels illustreren dit is maar een kleine greep De privatisering van een postdienst 
(zoals in Duitsland) is uiteraara een belangrijke stap in die geschiedenis De Engelse %o/Mai /b l i | f l echter nog een ti|d|e 'koninkli|k' 
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met de topman - zelf 
verzamelaar van Britse 
eerstedagenveloppen -
is in het februarinummer 
te vinden. Tew vertelde 
onder meer dat de Britse 
filatelisten goed zijn voor 
een omzet van naar 
schatting 80 miljoen 
pond. Dat komt overeen 
met iets minder dan één 
procent van de totale 
omzet aan postzegels. 
John Tew kon niet zeg-
aen hoeveel winst de ri-
latelisten de post opleve
ren. Wél onthulde nij dat 
de omzet aan postzegel
boekjes geweldig groeit. 
Er zijn op dit moment 80 
duizend verkooppunten: 
niet alleen postinstellin-
gen, maar ook veel win
keliers en automaten. 

DRUKVERSCHILLEN 
De geweldige verkopen 
in Groot-Brittonnië 
maakten het nodig ver
schillende drukkerijen in 
te schakelen en dat levert 
wel eens kleine drukver
schillen op. Het goot 
daarbij dus om drukva-
riaties die niet kunstma-

en dat er spoedig een 
overzicht verschijnt van 
alle diensten die de post 
filatelisten kan verlenen. 
Ook de organisatie van 
het afstempelen van eer
stedagenveloppen, die 
op dit moment bij zeven 
centrale kantoren is on
dergebracht, wordt na
der bekeken. 

JEUGD LOOPT WEG 
De Royal Mail hoopt ten
slotte ook iets te doen om 
de teruggang te stoppen 
van het aantal jeugdige 
verzamelaars; dat aantal 
is in drie jaar met de 
helft verminderd! De Brit
se posterijen kunnen in 
elk geval net portret van 
de koningin behouden. 
Er was namelijk twijfel 
over de vraag of de 
Queen er mee zou kun
nen instemmen dat haar 
portret door een particu
liere postdienst zou wor
den gebruikt. Nu de pri
vatisering van de Royal 
Mail (voorlopig) van de 
baan is, hoeft de PTT 
over die vraag niet meer 
wakker te liggen. 

uitvoerig artikel van F. 
Steinwasser in Der Brief
marken-Spiegel van 
maart 1995 wordt de 
geschiedenis van het 
Pruisische postprivilege 
tot het ontstaan van de 
Deutsche Post AC nog 
eens verhaald. Die post 
was vele jaren lang een 
belangrijke bron van in
komsten voor de Pruisi
sche staat. De zoge
naamde Posthoheit y/erd 
zorgvuldig bewaakt en 
gehandhaafd. Men 
moest daarbij opboksen 
tegen de vorsten van 
Thurn und Taxis, die in 
de rest van het Duitse 
Rijk een monopolieposi
tie hadden. Dit alles 
heeft de Bundespost niet 
ervan weerhouden om 
ook de voormalige con
current in de vorm van 
een Neurenbergse post-
besteller op een zegel af 
te beelden. 

STADSPOST: IN DE 
BELANGSTELLING 
Stadspostdiensten blijven 
een veelbesproken on
derwerp van de filatelie. 

Uit een bericht in het En
gelse blad Stamp Maga
zine van maart blijkt dat 
in sommige plaatsen in 
EngelancTin de kersttijd 
vrijwilligers een plaatse
lijke kerstpostdienst ver
zorgen, waarvan de op
brengst naar liefdadige 
doelen gaat. Dat is a l 
twaalf jaar het geval in 
de Britse plaats Swana-
ge in het graafschap 
Dorset met omringende 
dorpen. Het porto be
draagt slechts 12 pence 
en de poststukken krij
gen het stempel van de 
Swanage Charity Mail. 
Hetzelfde Stamp Maga
zine heeft ook een artikel 
Qver het Finse eiland 
Aland, dat pas sinds een 
jaar eigen postzegels uit
geeft, maar al een oude 
postgeschiedenis kent. 
Het Duitse bondsblad 
Philatelie verhaalt in het fe-
bnjannummer over de ge
schiedenis van de Zentale 
Kuriersdienst, de eigen 
postadministratie van de 
Oostduitse overheids- en 
partijorganen met zijn -
voor velen nogal geheim
zinnige - dienstzegels. Die 
speciale, verplichte dienst-
post had daarnaast de 
tundie om op de post van 
de eigen kameraden on
gemerkt censuur te kunnen 
toepassen. 

FILATELIE EN BIER GAAN 
GOED SAMEN 
In de ons omringende 
landen speelt het filatelis-
tisch verenigingsleven 
zich veelal in cafe's of 
bierlokalen af. Mijn Zwit
serse ruilvriend (jammer 
genoeg overleden) 
schreef mij eens dat de 
filatelie zijn excuus was 
om wekelijks een stevig 
glas bier te drinken en 
dat het biertje voor hem 
een aansporing was om 
actief filatelist te blijven. 
Over het samengaan van 
die twee zaken die het 
leven veraangenamen, 
brengt het Franse postze-
gelbfad ie Monde des 
Philatélistes van maart 
een aardig artikel, jam
mer genoeg zonder een 

afbeelding van de spe
ciale zegel die onze Bel
gische vrienden een paar 
jaar geleden aan een 
mooie pils wijdden. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
Het septembernummer 
van Druck Doende, het 
blad van de filatelistische 
motiefgroep Papier en 
Druk, rieeft een toepas
selijk filatelistisch onder
werp gevonden in de 
krantebandjes en -zegels 
van Frankrijk. Deze wa
ren in dat land, evenals 
bij ons het geval is ge
weest, vooruit afgestem
peld Ze vormen, aldus 
de schrijver, een mooi en 
apart verzomelgebied. 

Een bijdrage in het no
vembernummer van 
Jungfraupost, blad van 
de Zwitserlandverzame
laars, is getiteld Het wa
termerk bij de Teil-
knaapjes 1907-1911 
Hoewel een uitgesproken 
Zwitsers onderwerp is le
zing ervan toch interes
sant, omdat de stand 
van het watermerk hier 
verband houdt met de 
papierrichting. En het 
herkennen van dit laatste 
is een allerminst eenvou
dige zaak. 

Post voor noordoostelijk 
Groenland gaat via 
Mesters Vig. Dit is een 
vliegveld aldaar, zoals 
het blad Glückauf van 
de Duitse ArCe Mijn
bouw vermeldt In Mes
ters Vig was oorspronke
lijk een mijn in exploita
tie, die echter in 1962 
weer is gesloten. Sinds
dien wordt het vliegveld 
onder Deense leiding ge
bruikt als basiskamp 
voor expedities en voor 
de verbinding met een 
nationaal park. 

Populaer Filatelie is een 
Deens blad dat al aan 
zijn zesenvijftigste joar-
aang toe is. Het novem
bernummer bevat een 
uitvoerige uiteenzetting 
over het tarief van een 
brief uit 1884 van Kris-

tiansand in Noor
wegen naar Bata
via. De schrijver is 
vooral geboeid 
door het buiten
landse tarief (hoger 
dan normaal) van 
30 öre, terwijl bei
de landen al deel 
uitmaakten van de 



Wereldpostvereniging 
(UPU). Pas per 1 januari 
1899 leidde het lidmaat
schap van de UPU tot het 
afschaffen van de spe
ciale tarieven voor over
zeese gebieden. 

De vereniging Groot-
Veldhoven stelt zijn le
zers in het december-
nummer een vraag. 
Koopt u ze nog wel? 
Daar bedoelt de vereni
ging de kinderzegels 
mee en het is duidelijk 
dat het stellen van die 
vraag een diepere bete
kenis heeft. Helaas wor
den de kinderzegels mis
schien nog wel voor de 
verzameling gekocht, 
maar worden ze ook ge
bruikt? We komen ze 
nauwelijks nog tegen en 
dat is toch de ware be
doeling van het aan
schaffen van postzegels. 

Een ander onderwerp 
dat te maken heeft met 
de post in de maand de
cember is het nieuwe 
[aar. Door de afdeling 
Nijmegen van de NVPV 
wordt in het blad Waal-
post van december een 
aspect van de Nieuw-
jaarspost in vervlogen 
tijd verklaard met Behulp 

van een circulaire uit 
1912. Met het oog op 
de grote drukte bij de 
post mochten binnen
landse stukken, die men 
op 1 januari bezorgd 
wilde hebben, al op 26, 
27 en 28 december wor
den gepost. Voorzag 
men die stukken van 
twee diagonale, elkaar 
kruisende lijnen, dan 
werden ze door de post 
tot 1 januari vastgehou
den en op die dog be
zorgd. Woo/posf snijdt 
noq een ander aardiq 
onderwerp aan en wel 
het particuliere postver
voer in de vorige eeuw, 
zoals dat wercTgedaan 
door beurtvaart, diligen
ce, expeditiebedrijven, 
spoorweg- en stoom
bootmaatschappijen. 

Postwaardestukken zijn 
in Hongarije in vele 
soorten en typen voorge
komen. Oost Europa Fi
latelie van november pu
bliceert een uitvoerige 
lijst van het type 'grote 
Stephonskroon' uit de ja
ren 1926 tot 1937. 

De postzegelvereniging 
Drielandenpunt uit Vaals 
bevat een beschouwing 
van een van de leden 

over het waarom van het 
verzamelen. Een goede 
stelregel waarvan de 
schrijver uitgaat is 'De fi
latelist verzamelt om het 
verzamelen op de eerste 
plaats...'. 

Bij Overland-mail komt 
allereerst de gedachte 
op aan de negentiende-
eeuwse route door Egyp
te naar Brits-lndië en 
Oost-Azië. Dat er in 
onze eeuw nog een an
dere dienst onder die 
naam heeft bestaan blijkt 
uit Al Barid, het blad van 
de verzamelaars van 
postzegels uit de Islamiti
sche wereld. In het no
vembernummer wordt 
een nog onbekende ge
drukte route-aanwijzing 
besproken, zoals die 
voorkwam op post die, 
van 1923 tot aan de 
Tweede Wereldoorlog, 
werd verzonden tussen 
Haifa of Beiroet aan de 
Middellandse zee via 
Bagdad naar landen in 
het Midden-Oosten. 

Het novembernummer 
van Iberia, blad van de 
contactgroep Spanje-Por-
tugol, toont aan de hand 
van vele afbeeldingen het 
gebruik van de stempels 

'A' en 'As' die in de ne
gentiende eeuw dienden 
als aanduiding voor 'port 
betaald' Meer dan twee
honderd verschillende 
stempels zijn van deze 
letters bekend. 

Van de kinderen die 
hebben meegedaan aan 
de 'lik'wedstrijd op Fe-
papost heeft Norsk Fila-
telistisk Tidsskrift van 
december een actiefoto 
geplaatst. Deze past in 
een uitvoerig artikel over 
onze 'Eerste Europese 
postzegeltentoonstel li ng 
onder FEPA-patronaat'. 

Voor verzamelaars van 
spoorwegfilatelie is in 
het decembernummer 
van China Filatelie een 
(vertaald) artikel te vin
den over de Oostelijk 
Chinese en Zuidman-
tsjoerijse spoorwegen Er 
is ook een literatuurlijst 
bij opgenomen. 

De twaalf filatelistische 
elementen, gelanceerd 
door Jeugdfilatelie Ne
derland, beginnen be
roemd te worden. In de 
nieuwsbrief van de FIP-
commissie voor Jeugd
zaken van december 
zijn ze ter kennis ge

bracht van alle bij de FIP 
aangesloten landen. Een 
prachtig resultaati 

Het Duitse Bondsblad 
Philatelie van januari is 
weer de moeite van het 
lezen waard. Om te be
ginnen een waarschu
wing tegen particuliere 
nacfrukken: dat zijn gaat-
jesvullers zonder enige 
waarde. Daar zou nie
mand argeloos mogen 
intrappen! Een ander ar
tikel houdt zich bezig| met 
stempels Port Betaald en 
Taxe peri;ue. Verder wor
den uitvoerig het ontstaan 
en de lotgevallen van een 
gevangenenkamp voor 
{luchtmacht)officieren in 
Oberursel in de Taunus 
beschreven, dat daar van 
1939 tot 1943 gevestigd 
was. Nadien zijn de ge
vangenen naar Frankfort 
overgebracht en vervol
gens naar Wetzlar. 

Het januarinummer van 
het Vlaamse postzegel
blad De Postzegel bevat 
een korte verhandeling 
over geschiedenis en ont
dekking van diverse pa
piersoorten. Het algeme
ne overzicht biedt verza
melaars een vermeerde
ring van kennis. 

Veiling nr. 40 
wordt geliouden op 

zaterdag 1 JULI 1995 
te ALKMAAR 

U kunt nog dagelijks inzenden 
voor deze veiling. 

Kijkdagen in Amsterdam - Den Haag 
Castricum en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag. 

Herculesstraat 29 
1076 RZ Amsterdam 

Tel. 020-6712914 

lenhorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

GOEDKOOPSTE 
SCHRIFTELIJKE VEILING 

VAN NEDERLAND 
START MEI 1995 

GRATIS CATALOGUS 
AANVRAGEN 

KIENHORST ZUTPHEN 

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. Meerdervoort 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 

1 Fax 05410-20302 

ALLEEN IN GRONINGEN 
NIEUWE VOORRAAD KILOWAAR 

Vraag informatie 

ïenliorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 
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Noten: 
als in deze rubriek wordt gespro 
ken van olbeeldmg melding 
3/223 danwildalzeggendalde 
gegevens van de afgebeelde zegel 
Kunnen worden gevonden in 
'Philatelie' van maart (3) op blad
ziide 223, 
als bi| een zegel geen omsihriiving 
wordt gegeven dan is de zegel of 
de omschn|ving ervon (nog) met 
door de samenstelster van deze ru 
briek ontvangen, 
alleen nieuwe emissies van landen 
die worden erkend door de We 
reldposivereniging worden ver 
meld, dit houdt ecnter met auto 
motis(h in dat dergeli|ke emissies 
in tentoonstellingscollecties mogen 
worden opgenomen 

EUROPA 

AZOREN (Portugal) 
2 3  ' 95 . Belangrijke culturele 
personen. 
32., 130.e. Portretten met 
handtekening. Resp. Aristides Mo
reira do Mota (18551942), Gil 
Mont'Alverne de Sequeira (1885
1931). 

BELGIË 
3 0  1  ' 9 5 . Nationaal vlasmu
seum in Kortrijk; bijslogzegel. 
16 t 3 F. Lonaschop (afbeelding 
zie maartnummer pagina 200). 
3 0  1  ' 9 5 . Water en fonteinmu
seum oon het meer van Genvol; 
bijslagzegel. 
16+ 3 F. Landschap met pomp 
(afbeelding zie maartnummer pa
gina 200). 
132  '95 . Gedenkdagen en ja
ren. 
16 F. Viermaal. Resp. vijftigste 
verjaardog van het August Ver
meylenfonds (symbolische voor
stelling met letters A en V), hon
derdste verjoordag van de 'Tou
ring Club' (symbolische voorstel
ling met embleem), honderdste 
verjaardog van het Verbond van 
Belgische ondernemingen (getal 

100), vijftigste verjaardag van de 
RSZ: Rijksdienst Sociale Zekerheid 
(getal 50). 
13 2  ' 95 . Musea; bijslagzegels. 
16 f 3 (tweemaal); blok van 34 
■I 6 F. Resp. watermuseum in 
Genvol, vlasmuseum in Kortrijk; 
carnovalmuseum in Binche. 
6 3  ' 95 . 'Gentse Floralièn'; flo
ra. 
13,16,30 F. Resp. Hibiscus roso
sinensis. Rhododendron simsii. 
Fuchsia hybrida. 
2 0  3  ' 9 5 . Spel en ontspanning 
(zie ook de rubriek 'Thematisch 
ponoromo' elders in dit nummer). 
13,16,30,34 F. Resp. kruis
woordraadsel (ingevuld horizon
taal en verticaal België en Belgi
que), schaakspel (koning), 
scrabble (horizontaal en verticaal 
'België' en 'Belgique'), kaartspel 
(hartenvrouw). 

CYPRUS 
31  3  ' 9 5 . Veertigste verjaardag 
van de EOKAstrijd voor de bevrij
ding van Cyprus. 
20 c. Driemaal, in samenhang 
met doorlopend beeld. Vrijheids
beeld op de Venetioonse muren in 
Nicosia met mensen op weg noor 
de vrijheid. 

DENEMARKEN 
163  '95 . Kleine Deense eilan
den (zie ook de rubriek 'Thema
tisch panorama' elders in dit num
mer). 
3.75,4.75,5., 9.50 kr. Resp. 
Avernoke, Feje, Fur, Endelove. 

DUITSLAND 
Afbeelding melding 3/204. 

ESTLAND 
2 8  2  ' 9 5 . Vijftigste verjaardag 
van de FAO* von de Verenigde 
Naties. 
2.70 kr. Schilderij 'boerenfamilie 
oon tafel'(1958) van Efroim Al
Isolu (geboren in 1929). 

FAERÖER 
Afbeelding melding 3/204. 

FINLAND 
Afbeelding melding 2/129. 
l  3  ' 9 5 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid'. 
2.90 Fm. Gestileerde afbeelding 
van parachutisten in vrije vol (cir
kels met steeds weer nieuwe figu
ren vormende mensen). 
13 '95. Nationale kunst; bij
slogzegels (bijslag bestemd voor 
promotie van filatelie); schilderij
en van Albert Edelfeltj 1854
1905). 
2.40 + 0.60 Fm. Tweemaal, in sa
menhang. Resp. 'met bootje spe
lende jongens oon de kust' 
(1884),'Queen Blanche'(vrouw 
met kind, 1877). 
1  3  ' 9 5 . Met uitsterven bedreig
de fauno; gezamenlijke emissie 
met Rusland (zie ook de rubriek 
'Thematisch panorama' elders in 
dit nummer). 
2.90 Fm. Tweemaal twee zegels in 
somenhonq. Resp. Felis lynx, Puso 
hispido in hun notuurlijke omge
ving. 
153  '95 . Serie'flora van de 
provincie'. 
Velletje met tien zegels zonder 
wooraeaonduiding, eersteklas
post ('luokkokloss') met een ver
Koopprijs van 28. Fm. Chrysan
themum leucanthemum (ook wel 
Leucanthemum vulgare) uit de 
provincie KeskiSuomi. 

GRIEKENLAND 
73  '95 . 'Eén jaar zonder Moli
na Mercouri'; voorvechtster voor 
de democratie in de strijd tegen 
de kolonels (19671974) met ver
banning uit Griekenland ols ge
volg, internationale carrière als 
actrice en filmster, minister van 
cultuur (19811989 en oktober 
1993maart1994). 
60,90,100,340Dr.Resp.Melina 
Mercouri met geheven armen 
maakt Vteken voor menigte men
sen, voor de acropolis, als actrice, 
met boeket bloemen; alle zegels 
met handtekening. 

GROOTBRinANNIË 
2 1  3  ' 9 5 . Postzegelboekje met 
wenszegels; thema 'de kunst van 
het groeten' (zie ook de rubriek 
'Thematisch panorama' elders in 
dit nummer). 
Boekje met tien zegels eerste klos 
en tienmaal twee vignetten met 
een verkoopprijs van £ 2.50. 
Kunstwerken. Resp. van Renoir, 
Peter Brookes, Eric Gill, Emily Fir
min en Justin Mitchell, Beryl Cook, 
Alice Hughes, L.S. Lowry, Mughal 
Aurongzeb, Andrew Mockett, Ro
din; vignetten met teksten 'yo!, 
good luck', 'happy birthday' met 
ballonnen, 'love & kisses, with 
love', 'good luck, happy birthday', 
'write soon, greetings', 'best wis
hes, greetings', 'bravo, hurrah', 
drie bloemen met 'thank you', 
'with best wishes' met roos, 'hap
py anniversary, write soon'. 
11  4  ' 9 5 . Honderdste verjaar
dag von de 'National Trust' (be
scherming, behoud en herstel van 
natuur, kunst en historische ge
bouwen). 
19,25,30,35,41 p. Resp. detail 
van hoardschouw in Attinghom 
Park, Schropshire; jonge eik; met 
gezicht versierde tafelpoot (At
tinghom Park); beschermd kust
gebied; detail van 'Little Moreton 
Hall' (soort vakwerkhuis) in 
Cheshire. 
2 5  4  ' 9 5 . Postzegelboekje ter 
waarde van £ 6. met vier stro
ken. 'National Trust'zegels (zes 
van 25 p) , oontal fronkeerzegels, 
lokale zegels Schotland, Vtfoles en 
Noordlerlond, zes zegels van 
19 p.'fronkeerzegels'. 

HONGARIJE 
2 3  2  ' 9 5 . Londnome van 
Hongorije, II. 
Strook met drie zegels van 22 Ft. 
doorlopend beeld. Schilderij van 
Arpód Feszty met afbeelding van 
lange stoet nerders, vrouwen en 
kinderen en vrouw van de londs
vorst op een versierde en door 
vier ossen getrokken wagen. 

IERLAND 
24 1  ' 95 . 'Love'zegels, postze
gelboekje met tweemaal vier ze
gels von 32 p. Resp. boom met 
hartjes als appels (zie ook mel
ding 3/204), bos bloemen, beer 
met ballon, met horten jongleren
de clown; aanhangende vignetten 
met wensen 'withlove', 'thank 
you', 'best wishes', 'happy birth
doy', 'happy anniversary', happy 
birthday', 'good luck' en 'get 
well'. 
28 2  ' 95 . Transport in Ierland; 
locomotieven smolspoor (zie ook 
de rubriek 'Thematisch panorama' 
elders in dit nummer). 
28,32,38,52 p. Resp.'West 
Clare Roilway' (locomotief nr 1 
'Kilkee' op station von Kilrush), 
'Co. Donegal Railway' (locomotief 
nr 2 'Blanche' op station von Do
negal), 'Cork and Muskerry Roil
way' (locomotief nr 1 'City of 
Cork' op de 'Western Rood' in 
Cork), 'Cavon and Leitrim Roil
way' (locomotief nr 3 'Lady Edith' 
op de 'Arigna Tramway' in Drum
cong). 
Blok van de vier woorden. 
64  '95 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid'. 
32,44 p. Vredesduif, gebouwen, 
kaart van Europa. 
64 '95 . Wereldkampioenschap 
rugby. 
32,52 p. Spelmomenten. 

ITALIË 
Afbeelding melding 3/204. 
182 '95 . Vijftigste sterfdog van 
AchilleBeltrome (18711945). 
500 L. Voorpagina van het eerste 
nummer van oe 'Lo Domenico del 
Corriere' met afbeelding van de 
'bufero di neve nel Montenegro 
trecento soldati bloccoti' naar een 
schets van Beltrame. 

JERSEY 
95 '95 . Tweede Wereldoorlog; 
vijftigste verjaardag van de be
vrijding/honderdvijfentwintigste 
verjaardag van het Rode Kruis. 
18,23,60 p. Alle woorden twee
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moo!.; blok met zegel van £ 1.-. 
Resp. de 'bailiff' en officieren op 
weg naar de HMS 'Beagle', Rode-
Kruisschip SS 'Vega', overgave 
aan boord van de 'Beagle', eerste 
troepen van 'Task Force 135' in 
de 'Ordnance Yard', koninklijk be
zoek in juni 1945,'Operation 
Nestegg'; balkonscène op 
'Buckingham Palace' met koning 
George VI, koningin Elizabeth, 
prinsessen Elizabeth en Margaret, 
Winston Churchill, tekst'... and 
our dear Channel Islands are also 
to be freed today' (Winston Chur
chill, 8 mei 1945); postzegelboek-

9-5 - ' 95 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid'. 
23,30 p. Bevrijdingsmonument 
van de Engelse beeldhouwer Phi
lip Jackson (zeven mensen laten 
vlag wapperen); dezelfde zegel in 
verschillende kleur. 

KROATIË 
Afbeelding melding 2/129/132. 
19 -1 - ' 95 . Kroatische'dassen'. 
1.-, 3.80,4.-k.; blok van de drie 
waarden. Resp. stropdas van za
kenman (1995), das van Engelse 
'dandy' (1810), dos van de eerste 
Kroatische soldaat (1630). 
16-2-'95.Krootische kloosters. 
1.-, 2.40 k. Resp. jezuilenklooster 
in Zagreb, franciscanerklooster in 
Visovac. 

LITOUWEN 
16-2 - '95 . Onafhankelijkheids
dag; ondertekenaars van de ver
klaring van onafhankelijkheid. 
20 c. Tweemaal Resp. P. Dovydai-
tis(1886-1942),S.Kairys(1878-
1964). 
11 - 3 - ' 9 5 . Frankeerzegel type 
'Litouwse ruiter'. 
1 Lt.; blok met vier zegels. 

LUXEMBURG 
Afbeelding melding 3/204/205. 

MAN 
8-2 - '95 . Honderdste verjaardag 
van de 'Snoefell Mountain Roil-
way' (zie ook de rubriek 'Themo-
tiscn panorama' elders in dit num
mer). 
20,24,35,42 p.; blok van £ 1 . - . 
Resp. opening van de 'Snoefell' 

op 21 augustus 1895 (wogen nr 
2), wagens nrs 3 en 4, wagens nrs 
5 en 6, stoomlocomotief 'Caledo
nia' en wagen nr 7; 'Bungalow' 
met de twee 'Argus char-o-bancs' 
en 'Snoefell'-tram. 
8-2-'95. 'The Splendour of 
Steam' (de pracht van stoom). 
20,24,30,35,41 p. Resp.'Fo-
den Wagon' (5 ton), 'Clayton & 
Shuttleworth' (7pk) en 'Fowler' (6 
pk),'Wallis&Steevens'(6pk), 
'Marshall'(6 pk),'MarshollCon-
vertible' (5 pk). 

NOORWEGEN 
8 -5 - ' 95 . Postzegelboekjes 
'Noorse landschappen'. 
Inhoud: acht zegels van 4.- kr. ge
zicht op 'Skudeneshavn', ocht ze
gels van 4.50 kr. 'Torghatten' 
('het gat in de hoed': rotsachtige 
bergformotie voor de kust). 
8-5 - '95 . Duizend jaar christen
dom in Noorwegen, kerken. 
3.50,15.-kr. Resp.'Moster'-kerk 
(oudste kerk in Noorwegen, sinds 
1984 decor van historisch spel 
'Mostraspelet'), 'Slettebakken'-
kerk (moderne kerk uit 1970 van 
architect Tore Sveram) in Bergen; 
beide zegels met tekst 'kyrkja 
1000 ör'. 
8-5 - '95 . Tweede Wereldoorlog; 
vijftig jaar bevrijding. 
3.50,4.50,5.50 kr. Resp. Duitse 
commandant salueert bij de over
gave van kasteel 'Akershus' aan 
commandant Terje Rollern (ach
tergrond; Duitse troepen marche
ren van het koninklijk paleis naar 
de 'Karl Johans'-poort, kasteel 
Akershus was executieploats voor 
het Noorse verzet), koning Hoo-
kon VII zet op 7 juni 1945 voet 
aan land (achtergrond: vertrek 
van koning en kroonprins met de 
'Devonshire' op 7 juni 1940), met 
Noorse vlaggetjes zwaaiende kin
deren (ochterarond: brandende 
stad Hämmertest). 

OOSTENRIJK 
2 4 - 3 - ' 9 5 . Serie 'volksgebruiken 
en kostbaarheden'. 
5.50,6.-, 7.- S. Resp. gordel met 
gesp ('Gailtol'), 'Weinnütertrocht' 
(drinkhoorn, hoedje met veer), 
gouden kop/muts met linten uit 
Wochau. 

PORTUGAL 
22 -2 - ' 95 . 'Het Europees jaar 
van natuurbehoud 1995'. 
42.-, 90.-, 130.-e. Resp. Otis tar
da (vogel), Pandion haliaetus (vo
gel), Locerta schreiberi (hagedis). 
Blok met de drie zegels. 

ROEMENIË 
3 1 - 1 - ' 9 5 . Organisatie'redt de 
kinderen'. 
1.60 L. Symbolische voorstelling 
(gestileerd kind met uitgestrekte 
armen). 

RUSLAND 
Afbeelding melding 3/205. 
15-2 - '95 . Stad Moskou acht
honderdvijftig jaar geleden ge
sticht; architectuur uit de zestien
de/zeventiende eeuw. 
125,250,300 R. Resp.'het En
gelse hof' in de 'Worwarko'-
straot, huis von staatssecretaris 
Awerki Kirillow aan de 'Berse-
newskojo'-kade, huis van de Wol-
kows in de 'Bolschoy-
Choritonjevßkij'-straat. 

SPANJE 
20-1 - ' 9 5 . De Spaanse film; met 
een Oscar onderscheiden films. 
30,60 P. Resp. 'Belle Epoque' van 
Fernondo Trueba (geboren in 
1955) met filmscène, 'Volver o 
empezar' ('Begin the Beguine') 
van José Luis Gorci (geboren in 
1944). 
2 5 - 1 - ' 9 5 . Negenhonderdste 
verjaardag van de 'fuero de Lo-
graüo' (wet van de nederzetting 
Logroüo, waarvan de wijk Bareo 
nog rest). 
30 P. Belangrijke gebouwen, wa
penschild. 
30- l - '95. 'F i la tem 95', vierde 
nationale thematische postzegel-
tentoonstelling/wereldkampioen-
schop skiën, Sierra Nevada, 
januari/februari 1995. 
Blok met zeael van 130 P. Flora 
(inheemse plant 'Estrello de los 
nieves'); op blok mascotte Cecilio 
als skiër (met skies op schouder) 
en als postzegelverzamelaar 
(postzegel onder arm), vermel
ding van postzegeltentoonstelling 
en wereldskikampioenschop. 
9-2 - '95 . Mycologie (kennis van 
zwammen); paddestoelen. 

19,30 P. Resp. Coprinus comotus, 
Dermocybe cinnamomea. 

ZWEDEN 
17 -3 - ' 95 . Serie 'oude' Zweedse 
huizen, I (zie ook de rubriek 'The
matisch panorama' elders in dit 
nummer). 
Postzegelboekje met vijf zegels 
van 3.70 kr. 'kolonistugo' (volks
tuinhuisje van rond de eeuwwisse
ling), 'soldottorp' (soldatenhoeve, 
loot-zeventiende eeuw), 'Sköne-
görd' (zeventiende-eeuwse vak
werkboerderij met rieten dok in 
Sköne), 'Jömtlöndsk gard' (ne-
gentiende-eeuwse boerenhoeve in 
Jömtland), 'bruksherrgard' (ocht-
tiende-eeuwse herenboerderij). 
17 -3 - ' 95 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid'. 
Postzegelboekje met vier zegels 
van 5.- en vier zegels van 6.- kr. 
Houtreliëfs van de beeldhouwer 
BrorHjorth (1894-1968). Resp. 
Christus met gespreide armen, ge
flankeerd door ae dichter Woh 
Whitman met het gedicht dat 
Hjorth inspireerde en de wijsgeer 
Socrates; vrijheidsstrijder Lumum
ba, Albert Schweitzer, mensen met 
ezel (uit de film 'Exodus' naar een 
roman van Leon Uris), dansende 
kinderen. 
17 -3 - ' 95 . Huisdieren, III; rolze-
gels. 
7.40,7.50 kr. Resp. 'Scanion'-
gans, gele eend. 
17 -3 - ' 95 . Zweden lid van de 
Europese Unie (op 1 januari 
1995). 
6.- kr. Letters E en U samenge
steld uit vlaggen van lidstaten. 
17-3 - '9S . Wereldkampioen
schappen in Zweden in 1995. 
3.70 Kr. Tweemaal. Resp. ijs
hockey in april/mei (scorende ijs
hockeyspeler Peter Forsberg), at
letiek in augustus (Erica Johons-
son, juniorkampioene verspringen 
in 1992). 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
28-1 - ' 9 5 . Twintigste verjaardag 
van de OMT*. 
3.-Dh. 

ANGOLA 
16-8 - '94 . Fauna; dinosaurus
sen. 
1.000,3.000,5.000,10.000 
Nkz. Resp. Brachiosaurus, Spino-
sourus, Ouranosourus, Lesotho-
sourus. 
27 -9 - ' 94 . Toerisme. 
2.000,4.000,8.000,10 000 
Nkz. Resp. fauna (vogels o.a. 
struisvogel, pelikaan), fauna (wil
de dieren o.a. olifant, neushoorn, 
leeuw), vertegenwoordigers van 
vier verschillende bevolkingsgroe
pen, idem (andere afbeelding). 
7-10- '94 . Brievenbussen in 
Angola. 
5.000,7.500,10.000,21.000 
Nkz. Verschillende brievenbussen. 
11-11 - ' 9 4 . Schadelijke insecten 
op nuttige planten. 
5.000,6.000,10.000,27.000 
Nkz. Resp. Heliothis armigero, Be-
misio tabosi, Dysdercus, Spodopte-
ro exiguo. 
15-12- '94 . Honderdste verjaar
dag van het IOC*. 
27.000 Nkz. Symbolische voor
stelling met qetal 100. 
2 - 1 - ' 9 5 . Inneems keramiek. 
Vier zegels zonder woorde-oon-
duiding met tekst ' P Porte Na-
cionar,'2-PorteNacionar,'1-
Porte Internacionol', 'T- Porte In-
ternocional'. 
6 - l - ' 9 5 . De'IKung of Angola' 
(socioculturele gemeenschap die 
hoor oorsprong vindt in de 'Khoi-
son'). 
10.000,15.000,20.000,25.000, 
28.000,30.000 Nkz Gebruiken 
en gewoontes (o.a. jagen met pijl 
en boog, kinderverzorging, rots
schildering maken). 

ARGENTINIË 
Afbeelding melding 2/133. 
10-12 - '94 . Nieuwe uitgifteda
tum melding 2/133 'kerstmis 
1994'. 

ARUBA 
2 7 - 1 - ' 9 5 . Monumenten 1995. 
35,60,100 c. Resp. goeverne-
mentsgebouw, huisvesting van de 
Juilianoschool, de latere Margriet-
school in Oranjestad (1888);'Ecu-
ry Residence' in Oranjestad (twee-
verdiepingenhuis met winkel be
neden, 1929); protestantse kerk 
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in Oranjestad (1846). 
29 -3 - ' 95 . Verenigde Naties 
1995. 
30,200 c. Resp. symbolische af
beelding met vlaggen van lidsta
ten, zee, duif, embleem viering 
vijftig jaar, tekst; symbolische 
voorstelling met wereldbol waarop 
afgebeeld jubileumembleem, vijf 
duiven, vijt vlaggen, Arubaanse 
vlag. 
26-5 - '95 . 'Interpaso paarden 
1995'. 
25,75,80,90 c. Resp. tienvoudig 
kampioen Casanova II rijdt langs 
zeekust, kokardes met linten; 
Poso Fino, ruiter te paard; ruiter 
te poord bij figuur 8; jonge paard-
rijaster. 

AUSTRALIË 
Aanvulling melding 1/61 'ATM-
driehoekige zegels': afbeelding 
van gestileerde kangoeroe. 
30-l- '95.DagvanSintValen-
tijn. 
45 c. Driemaal. Drie verschillende 
afbeeldingen van harten met ro
zen. 
9-2- '95 . Schil) de 'Endeavour'. 
45 c. Tweemaal, in samenhang. 
Resp. replica van de 'Endeavour' 
(tewaterlating 9 december 1993), 
de 'Endeavour' van kapitein Cook; 
postzegelboekje. 

BAHAMAS 
8-2 - '95 . Twintipste verjaardag 
universiteit van (Te Bohomos. 
15,70 c. Resp. leeuw als symbool 
van kracht en van het onvermoei
bare verlangen om te beschermen 
en te overwinnen, bezoek van ko
ningin Elizabeth II aan universiteit 
tekst 'the College of the Bahamas 
celebrates 20 years of Academie 
Excellence'. 

BAHRAIN 
Afbeelding melding 2/133. 

BERMUDA 
6-2 - '95 . Vijfentwintigste ver
jaardag van net decimaal stelsel; 
flora en munten uit 1970. 
25,60,75c.,$2.-.Resp.Spathi-
phyllum en muntstuk van 'one 
cent' (met varken), Poinsettia met 
'five cents' (vis), Bougoinvilleo 
met 'ten cents' (bloem), 'Morning 

Glory' en 'twenty-five cents' (vo
gel). 

BOLIVIA 
22-3-'94.Wereidvoetbalbeker 
Verenigde Staten 1994. 
0.80,1.80,2.30,2.50 (twee
maal), 2.70,3.50 Bs. Resp. mas
cotte met vlag, Bolivia-Uruguay: 
3-1 (1993), Bolivia-Venezuela: 
7-0 (1993), Boliviaanse ploeg 
(doorlopend op twee zegels), Boli-
vo-Ecuador: 1-0 (1993), Bolivia-
Brozilië: 2-0 (1993). 
9-5- '94. ldem. 
Blok. 
12-4-'94.S0S-kinderdorpen. 
2.70 Bs. Kind met panfluit. 
12-7- '94 . Vijftigste verjaardag 
van het aortsdiocees 'La Paz' 
(1993); kleine portretten met ker
ken. 
1.80,2.-, 3.50 Bs. Resp. Jorge 
Manrique Hurtado (geboren in 
1911)endeStPetruskerk,Abel 
Isidoro Antezano y Rojos (1886-
1968) en de kerk van 'het aller
heiligste hort van Maria', Luis 
Soinz Hinojosa (geboren in 1936) 
en de St Dominicuskerk. 
18-9- '94 . Brazilië winnaar van 
de FIFA*-beker; opdruk op blok 
wereldvoetbalbeker. 
21-9 - '94 . Natuurbescherming; 
bomen. 
0.60,1.80,2.-, 2.70,3.-, 3.50 
Bs. Resp. Buddleio coriaceo, Ber-
tholletio excelso, Schinus molle, 
Polylepsis rocemoso, Tabebuio 
chrysontha, Erythrino folcoto. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 3/208. 

CANADA 
14-11- '94. Canadese vlag. 
Postzegelboekie met tien en vijf
entwintig zegels van 43 c. 
14-11- '94 . Fronkeerzegel 
vruchtbomen (herdruk met wijzi
ging). 
S 0.88. 'Westcot Pricot' (zie mel
ding 3/240/'94); ook in postze-
gelboekje. 

CHINA, Republiek, Taiwan 
3-3- '95 . Schilderij 'Beauties on 
on Outing' van Lee Gong-lin 
(Sungdynastie). 
StrooK met vier zegels van 9.-

woarvon de middelste twee met 
doorlopend beeld. Afbeeldingen 
van drie de 'Chang An'-provincie 
bezoekende rijkelijk uitgedoste 
schoonheden te paard (geboseerd 
op gedicht van Du Fu). 
BIOK met de middelste zegels. 
6-4- '95. Chinese kalligrafie; ge
dicht 'cold food observance' von 
Su Shih (een von de vier grote 
meesters von de Sungdynastie). 
5.-. Viermaal. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
25-6- '94 . Schrijvers von het 
oude China. 
20,30,50 f., 1 Yuan. Resp. Too 
Yuan-ming (365-427), Coo Zhi 
(192-232), SimoQion (147-87 
voor Christus), Qu Yuan (340-278 
voor Christus). 
16-7- '94. Wandschildering in de 
'Mogao'-grot. 
10,20,50 f., 1.60 Yuan. Resp. 
vliegende godin van de lieflijke 
toon, Vimalakirti op baldakijn, 
troepen van de militaire goever-
neur Zhang Yichoo, heksenduel 
tussen Soriputro en Looducho. 
25-8- '94 . Bruiloft van prinses 
Wang Zhaojun met de khon van 
Xiongnu in 33 voor Christus. 
20,50 f.; blok van 3 Yuan. Resp. 
de prinses uit de Hondynostie, reis 
naar Xiongnu; de bruiloft. 
4-9- '94 . Spelen voor gehandi
capten in het Verre Oosten en het 
gebied van de Zuidelijke 'Pacific'. 
20 f. Embleem. 

CHRISTMASEILAND 
Afbeelding melding 3/208. 

COOKEILANDEN 
24-2- '95 . Dienstzegels; opdruk 
OHMS* op frankeerzegels 'net le
vende rif'uit 1992. 
5,10,15,20,25,30,50,80,85, 
90 c. Resp. Cheilinus fosciotus, 
Linckio loevigato, Centropyge bi-
color, Corpilius moculotus, Epine-
phelus fosciotus, Hexobrancnus 
sanguineus, Pygoplites diocon-
thus, Myripristis berndti, Hetero-
centrotus mammillotus, Stethojulis 
axillaris. 

CONGO 
24-6- '94 . Insekten. 
90,205,240 F.; blok von 400 F. 

27-8- '94 . Natuurbescherming. 
50,90,205,300 F. 
Zonder datum. lYF*. 
90,205,300 F. 

EGYPTE 
24-10- '94 . Dag von de Ver
enigde Noties. 
80 P. Tweemaal. Resp. vijfenze
ventigste verjaardag van de inter-
nationole Rode Halve Maan en het 
internationale Rode Kruis (twee 
verpleegsters met op verpleeg
sterskopje een halve maan en een 
rood kruis), lYF* (muurschildering 
uit de periode van de dynastie 
van farao Echnoton, 'gezin met 
twee kinderen', embleem). 
Oktober'94. Afrikaans club
kampioenschap hockey (voor de 
zevende maal in successie gewon
nen door de 'Sharoqio Governoro-
teClub'). 
15P. De beker, landkaart, 
hockeysticks, twee Egyptenoren 
uit de oudheid spelen een op 
hockey lijkend spel. 
11-11 - ' 94 . Vijftigste verjaardag 
van het weekblad 'Akhbor El 
Youm'. 
15 P. Embleem met op achter
grond een serie artikelen. 
22 -11 - ' 94 . Honderdste verjaar
dag van het IOC*. 
15 P. Twee emblemen van de vie
ring. 
24-12- '94 . Veertigste verjaar
dag van de Egyptische jeugJher-
bergorgonisotie. 
15 P. Symbolische voorstelling 
(embleem, kaart van Egypte met 
lokatie van jeugdherbergen). 
25 -12 - ' 94 . Tiende verjaardag 
van de internationale 'speed ball'-
bond (speed hall wordt gespeeld 
door één speler met in elke hond 
een racket en binnen de vastge
stelde tijd van één minuut). 
15 P. Speler in actie (achtergrond 
met wereldbol). 
26 -12 - ' 94 . Dertigste verjaar
dag van de ADB*. 
15 P. Embleem. 
27-12-'94.Honderdvijfentwin-
tigste verjaardag van de opening 
van het Suezkanoal. 
15,80 P. Resp. vroegere route 
rond Afrika en de route door het 
Suezkanoal, schepen; feestelijke 
opening in 1869. 

29-12- '94 Belangrijke Arabi
sche personen. 
15 P. Tweemaal. Resp. ir Hassan 
Fothy met op achtergrond een 
door hem ontworpen gebouw, 
schrijver Mahmoud Taymour. 
2-1 - ' 9 5 . Dog van de posterijen 
1995, achttiende dynastie van de 
farao's. 
15,55,80P.Resp.Achnaton, 
Toetanchamon, Nefertete (gema
lin van Achnoton). 
2-1 - ' 9 5 . Twintigste verjaardag 
vandeOMT*,WTO*. 
15 P. Embleem met getal 20. 

HONGKONG 
17-1 - ' 95 . Joor van het zwijn/ 
vorken. 
$ 1 . - , 1.90,2.40,5.-; blok van de 
vier woorden. Vier verschillende 
geborduurde varkentjes. 

ISRAËL 
25-4- '95. Einde van de Tweede 
Wereldoorlog; bevrijding uit de 
kampen. 
NIS. 1.-; blok met zegel van NIS. 
2.50. Elkaar ondersteunende 
kampbewoners verlaten de kam
pen; op blok vermelding van con
centratiekampen Buchenwald, 
Bergen Belsen, Auschwitz Birke-
nau, Dachau, Theresienstodt, 
Sachsenhausen, Mauthausen, 
Flossenburg, Ravensbrück, Stutt-
hof, Mojdanek. 
25-4 - '95 . Vijftigste verjaardag 
von de Verenigde Noties. 
NIS. 1.40. Uit vier foto's samen
gestelde afbeelding met werk
zaamheden van de Verenigde Na
ties. 
25-4- '95 . 'Yishuv'-vrijwilligers 
bij het Britse leger in de Tweede 
Wereldoorlog; ontmoeting van 
overlevenden. 
Blok van NIS. 2.50. Krijgsonder-
richt. 
25-4- '95 . Musici. 
NIS. 2.40. Tweemaal. Resp. Ar
nold Schönberg (1874-1951), scè
ne uit 'Aaron en Mozes' met tekst 
'Aaron is kindness, Moses truth'; 
Darius Milhoud (1892-1974), scè
ne en muziekschrift uit 'David'. 
25-4- '95. Herdenkingsdag 
1995. 
NIS. 1.-. Afbeelding onbekend. 
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IVOORKUST 
Afbeelding melding 2/136. 

JAPAN 
25 -1 - ' 95 . Geschiedenis van de 
postzegel, III; zegel op zegel. 
80 yen. Tweemaal met samen
hangende vignetten Resp. riksja 
voor postbestelling, door paarden 
getroKken postkoets; vignetten 
metYvertnrs87en88. 
22 -2 - ' 95 . Werelderfgoed, II. 
80,110 yen. Resp. muurschilde
ring in de 'Horyuji'-tempel, Kon-
do; de 'Kondo'-tempel in Horyuji. 

KENIA 
13-1-'95.KSPCA (Kenya Society 
for the Prevention of Cruelty to 
Animals: maatschappij ter voorko
ming van dierenmisnandeling). 
6.-, 14.50,17.50,20.-, 25.-S. 
Resp. ezel, koe, schaap, hond, 
kat. 

KIRIBATI 
Aanvulling melding 3/209 'de 
nachtelijke hemel Boven Kiribati', 
II (deel I uitgegeven in 1978 vóór 
de onafhankelijkheid onder de 
naam Gilberteilanden): sterren
beelden. Resp. Gemini (Twee
lingen), Cancer (Kreeft), Cassio
peia, Crux (Zuiderkruis). 

KOREA ZUID 
1-11- '94. Fronkeerzegels; pos
terijen, nieuw sorteersysteem. 
300,540 w. Resp. postauto en 
trein. 
19 -11 - ' 94 . Week van de filate
lie. 
130 w.; blok met twee zegels van 
130 w. Watermeloen met veld
muis. 
29-11 - '94 . Zeshonderdste ver
jaardag van Seoul als hoofdstad 
van Korea. 
130 w. Symbolische voorstelling 
met getal 600 samengesteld uit 
driemaal het 'T'aeguk'(Yin-Yang)-
symbool. 
1-12- '94. Nieuwjaarsgroeten; 
het joor van het zwijn/varken 
(Chinese maankolender). 
130 w. Tweemaal. Resp. twee var
kentjes met grote zak vol geluk, 
gezin brengt nieuwjaarsbezoek. 
Blokken met twee aezelfde ze
gels. 

19-12- '94 . Fronkeerzegels. 
60,200 w. Resp. eekhoorn, zee-
schildpod. 
2 3 - 1 - ' 9 5 . Bescherming van die
ren in het wild en planten; kikker. 
130 w. Tweemaal. Resp. Rana 
plancyi chosenia 'Okada', Bufo 
Dufo gargorizans 'Cantor'. 

MACAU 
l - 3 - ' 95 . Toerisme;'Lio Man 
Cheong'. 
50 a. ,1 . - , 1.50,2.-, 2.50,3.-, 
3.50,4.- P. Toeristische plaatsen. 

MADAGASCAR 
Zonder datum. 'Ny Hala'. 
500 F. 

MALAWI 
30 -11 - ' 94 . Kerstmis 1994; 
schilderijen. 
20,75,951., 2 K. Resp. detail 
van 'Maagd en Kind' van Albrecht 
Dürer, 'de drie koningen bieden 
geschenken aan' (ontleend aan 
Franco-Vlaams getijdenboek uit de 
vijftiende eeuw), detail van 'de 
Geboorte' van Pro Filippo Lippi, 
'de Heilige Geboorte met de drie 
koningen' van Rogier van der 
Weyden. 

MALEISIË 
8 -9 - '94 . Opening van de auto
weg 'noord-zuid'. 
30, 50 c, $ 1.-. Resp. nieuwe au
toweg, klaverblad (verkeerskrui-
sing), brug. 
22-9 - '94 . Kroning van koning 
Jaafar Abdul Rahman (geboren 
1923). 
30,50 c . ,$ l . - . Portret. 

MARSHALLEILANDEN 
16-8-'94.'Philakorea 94', in
ternationale postzegeltentoonstel
ling in Seoul; vlinders. 
29,52 c., $ 1 . - . Resp. Precis villi-
da, Badoma exclamationis, Hypo-
limnas bolina. 
18-8-'94.Frankeerzegel. 
SlO.-.Sportkono'korkor'. 
25-8 - '94 . Geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog; bevrijding 
van Parijs. 
50 c. Troepen van de geallieerden 
op de 'Chomps-Elysées'. 
15-9- '94 . Idem; landing van de 
Amerikaanse troepen op Peleiiu. 

29 c. Amerikaans omfibievaartuig 
'LVT'. 
23 -9 - ' 94 . Fronkeerzegels; sche
pen. 
20,40,45,55 c. Resp. Hollands 
schip de 'Eendracht', Britse bri
gantijn 'Nautilus', Japanse oor
logsschepen 'Nogoro' en 'Isuzu', 
waivisvoorder 'Potomac'. 

NAMIBIË 
5 -8 - '94 . Miniatuurvelletje met 
een verkoopprijs van 3.- R. (toe
slag bestemd voor promotie van 
nationale en internationale post
zegeltentoonstellingen); afbeel
ding van treinen, ten onrechte 
vermeld in melding 11/879 onder 
Zuid-Afrika. 
8 -3 - ' 95 . Honderdste verjaardag 
van de spoorwegen; locomotie
ven/treinen. 
35,70,80 c., $1.10. Resp. de 
eerste locomotief in dienst (Kerr 
Stuart nr 84, 'Prince Edward'), ex-
Duitse SWA 2-8-0 tonklocomotief, 
klasse 8 locomotief, klasse 33-
400 diesel elektrische locomotief. 

NAURU 
1 -1 - ' 9 5 . Vijftigste verjaardag 
van de Verenigde Naties. 
Blok met vier zegels van 75 c; 
blok met de vier zegels. Tweemaal 
twee zegels met doorlopend 
beeld. Resp. ster en gele streep 
(streep in lichtere kleur doorlo
pend), wapen van Nauru met 
tekst 'God's Will First'; landschap 
met embleem van VN als doorlo
pend beeld, palmen, vogels, vlieg
tuig, schip, hijskraan. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Afbeelding melding 3/210. 

NEVIS 
14-2-'95.'Love'-zegels;Wah 
Disney-figuren. 
10,25,50,80c.,$1.-,1.50,4.-, 
5.-; twee blokken van S 6.-. Resp. 
Mickey kust de hond van Minney, 
Donald en Daisy Duck, Pluto en 
Fifi (film'Society Dog', 1939), 
Clorobelle en Horace Horsecollor 
('The Beach Party', 1931), Pluto 
en Figaro ('Cot Nop Pluto', 1948), 
Polly en Peter Penguin ('Peculiar 
Penguin', 1934), Prunella Pullet 
en Hick Rooster ('Cock of the 

Walk', 1935), alle fiauren afge
beeld in hart; Donola en Kotrien 
Duck ('Donald's Diary', 1954), 
Mickey, Minnie en Mortimer Mou
se ('Mickey's Rival', 1936). 

NIEUW-ZEELAND 
(Ross Dependency) 
Aanvulling melding 12/955/'94 
'fronkeerzegels': wetenschappelij
ke nomen zijn Stercororius skua, 
Pagodroma niveo, Diomedeo me-
lonophris, Aptenodytes forsteri, 
Eudyptula minor, Pygoscelis ade-
liae, Mirounga leonina, Hyrurgo 
leptonyx, Leptonychotoes 
weddelli, Lobodon corcinophogus. 

NORFOLKEILAND 
3 1 - l - ' 9 5 . Oude auto's. 
45,75 c.,S 1.05,1.20. Resp. 
Chevrolet (1926), Model'A'Ford 
(1928), Model A A/C Ford 
(1929), Model'A'Ford (1930). 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
11-1- '95 . Toerisme, 'bezoek de 
zuidelijke Pacific in 1995'. 
21,50,65 t . , l . -K . Alle waarden 
tweemaal, in samenhang met 
doorlopend beeld. Resp. cruise
schip, toerist neemt foto van in
boorling met inheems beeld; 
vliegtuig boven dorp met ronde 
hutwoningen; 'trekking' en 'raf
ting' (wildwatervaren); scuba-
duiken, schip; alle zegels met em
bleem en telcst 'you must see 
PNG'. 
11 -1 - ' 9 5 . Bezoek van paus Jo
hannes Poulus II; zaligspreking 
van Peter To Rot (catecheet en 
martelaar, geboren in 1914 in 
Rakunoi). 
21 t . , l . -K . met verbindend vig
net. Resp. portret van Peter To 
Rot, zegenende paus; vignet met 
kruis en tekst 'blessed Peter To 
Rot, catechist, martyr'. 

POLYNESIË 
l - 2 - ' 95 . Chinese maankolender; 
het jaar van het zwijn/varken 
(het Chinese maanjaar bestaat uit 
twaalf maanden met in het 
twaalfde jaar een dertiende 
maand). 
51 F. Twee varkens. 

SALOMONSEILANDEN 
17-2 - '95 . Toerisme; 'bezoek de 
Zuidelijke Pacific in 1995'. 
30,50,95 c.,S 1.15; blok van 
$ 4.-. Resp. folkloristische dans op 
inheemse muziek met toekijkende 
toeristen, schelpen, Coenobita bre-
vimanus (krab); Dendrobium ren-
nellii (orchidee) en Donaus plexip-
pus (vlinder); onderwaterduiker. 
Koralen en vissen waaronder Zan-
clus cornutus; strandgezicht, zeil
boot, kano's, Metopogropsus fron
talis (krab); papegaai in land
schap met palmen en orchideeën. 

SAUDI ARABIË 
12-7 - '94 . Gebouw van de advi
serende raad. 
75,150 h.; blok met beide zegels. 
Gebouwencomplex; op blokrond 
interieur. 
Augustus ' 94 . Herdruk 'vogels' 
(melding 7/8/572,573) met ge
wijzigde tanding. 

SENEGAL 
Zonder datum. De volgende 
emissies; 
IVF*. 5,175,215,290 F. 
Wereldvoetbolbeker Verenigde 
Staten'94.45,175,215,665 F. 
Dag van het Afrikaanse kind. 
175,215 F. 
Rally Toulouse/Saint Louis. 100, 
145,180,220 F. 
Kerstmis 1994.175,215,275, 
290 F. 
'Lions Club'. 30,60,175,215 F. 

SRI LANKA 
27 -12 - ' 94 . Zestigste verjaardag 
van de 'orchideeëncirkel' van Cey
lon; orchideeën. 
50 c., 1.-, 5.-, 17.-R. Resp. Den
drobium moccorthioe, Cottonio pe-
dunculoris, Bulbophyllum wigthii, 
Hobenario crinifera. 

ST HELENA 
2 -2 - '95 . Hulpverleningsdien
sten. 
12,25,53,60 p. Resp. brand
weerauto en embleem, reddings
dienst aan de kust met hetzelfde 
embleem als de brandweer, politie 
(patrouillewagen en embleem), 
ambulance voor ziekenhuis en 
embleem 'Saint Helena Nurse'. 



SUDAN 
7-12-'94. Vijftigste verjaardag 
van de ICAO*. 
5,7,15 din. 

SYRIË 
3-8-'94. Internationale bbe-
mententoonslelling in Damascus; 
flora. 
1800 P. Driemaal. Resp. Anthemis 
arvensis, Sinningia, Rosa banksia. 
3-8-'94. Honderdste verjaardag 
von het IOC*. 
1700 P. Olympische vlag, Griekse 
tempel, getoJI 00. 
3-8-'94. Eenenveertigste inter
nationale beurs in Damascus. 
1800 P. Vlaggen, fontein, lampen. 
9-8-'94. Vlinders. 
1700 P. Driemaal. Resp. Parnos-
sius opollo, Apoturo iris, Ornitho-
ptera priomus. 
15-8-'94. Volkstelling. 
1000 P. Landkaart, grafiek. 

TOGO 
2-11-'94.Wereldpostdag. 
90,125 F. 

2-ll-'94.Honderdtwintigste 
verjaardag van de UPU*. 
180 F. 

TONGA-NIUAFO'OU 
21-9-'94. Vulkaanuitbarsting en 
evacuatie von bewoners van Niu-
ofo'ou (1946-1958); vogels. 
Strook met vijf zegels van 80 s. 
Resp. Vini oustrolis, Oxyuro 
oustralis, Mogopodius pritchordii, 
Phoëthon lepturus, Casmerodius 
albus. 

TUNESIË 
13-10-'94, Vlinders. 
100,180,300,350,450,500 m. 
Resp. Colios croceus, Vanessa at-
lonta, Popilio podalirius, Donous 
chrysippus, Vanessa cordui, Po
pilio mochoon. 
16-11 -'94. Zevende verjaardag 
na de verandering (verklaring 
van 7 november 1987). 
350,730 m. Symbolische voor
stellingen met getal 7. 
18-11 -'94. Eenenveertigste we
reldkampioenschap boksen voor 

militairen. 
450 m. Embleem met wereldbol, 
boksers. 
7-12-'94. Vijftigste verjaardag 
vondelCAG*. 
450 m. Symbolische voorstelling 
met getal 50. 
27-12-'94. Nationaal park van 
Ichkeul; fauna. 
180,350,500,1000 m. Resp. 
Anser onser, Aythya ferino en 
Aythyo filigulo, Bubolus bubolis, 
Lutro lutra. 
29-12-'94. Schilder Ridho 
Bettoieb (geboren in 1939). 
500 m. Schilderij met huisjes. 

VANUATU 
l-2-'95. Flora; Hibiscus. 
25,60,90,200vt.Resp.Hibuscus 
rosa-sinensis 'The Path', idem 'Old 
Frankie', idem 'Fijon White', idem 
'Surfrider'. 

VERENIGDE NATIES 
24-3-'95. Met uitsterven be
dreigde dieren. 
Drie vellen met elk viermaal vier 

zegels. 
USS 0.32. Resp. 'Giant Panda' 
(Ailuropodo melonoleuca), 'Ame
rican fiald Eogle' (Halioeetus leu-
cocepholus), 'FijianAongan Bon
ded Iguana' (Brochylophus foscio-
tus), 'Giont Armodillo' (Priodonles 
maximum). 
Zw. Fr. 0.80. Resp. 'Crowned Le
mur' (Lemur coronatus), 'Giant 
Scops Owl' (Otus gumeyi), 'Ze-
tek's Frog' (Atelopus varius zete-
ki),'Wood Bison'of'Wood Buffa
lo' (Bison bison othoboscoe). 
0. Sh. 7.-. Resp. 'Block Rhinoce
ros' (Diceros bicornis), 'Golden 
Conure' (Arotingo guorouba), 
'Douc Longur' (Pygothrix ne-
moeus), 'Arabian Oryx' (Oryx 
leucoryx). 

ZUID-AFRIKA 
15-2-'95. Toerisme; de Noord-
West provincie met de 'verloren 
stod' oij 'Sun City' (gebouwd in 
1992). 
50 c. 'Lost City'-poleis met acht to
rens met gebeeldhouwde dieren, 

aangelegd meer en tropisch woud, 
28-4-'95. Toerisme; Natol/Kwo-
Zulu. 
95 c. Koort met ligging van Natal, 
witte rhinoceros. 

*: Gebruikte afkortingen: 
ADB African Development 

Bank 
FAO Food and Agriculture Or

ganization 
FIFA Federation Internationale 

de Football Associations 
ICAO Internotionol Civil Avia

tion Organisation 
IOC Internotionaol Olympisch 

Comité 
lYF International Year of the 

Family 
OHMS On Her Majesty's Service 
OMT Organisation Mondiale du 

Tourisme (WTO) 
UPU Universal Postal Union 
WTO World Tourism Organiza

tion (OMT) 

BOEKEN 
PLAMK 
Na zeven eerdere cata
logi over de luchtpost-
bladen von diverse ge
bieden is nu een deel 
verschenen dat gewijd is 
aan de Noordomeri-
kaanse landen. Dit deel 
van de Katalog der 
Aerogramme is volledig 
bijgev/erkt tot en met 
1993 en vermeldt alle 
aerogrammen van Ca
nada, de Verenigde Sta
ten en de Verenigde Na
ties (New York). De ver
melde prijzen gelden 
voor ongebruikte exem
plaren. Als de luchtpost-
bladen zijn vervoerd met 
eerste vluchten wordt ge
adviseerd de prijs vijftig 
procent te verhogen. 
(WD) 

Katalog der Aerogramme van Canada, USA, 
UHONew-York / W door Werner Wie
gend; 54 pp.; formaat A5; geill. (z/w). Uit
gegeven door de Arbeitsgemeinsthoft Aero-
gramma Te bestellen bi{ Werner Wiegand, 
Burgstrosse 8 /2 , D-71272 Renningen 
|Duitslond).PriisOM10.-. 

Van de post vervoerd 
met de Duitse luchtvaart
maatschappij Lufthansa 
bestaan al enkele uitge
breide catalogi. Toch 
was er nog behoefte aan 
een andere catalogus: 
eentje over de luchtpost 
in, van en naar Duits
land, vervoerd door an
dere luchtvaartmaat
schappijen. De Katalog 
der Deutschen Luftpost 
voorziet daarin. On
langs verscheen deel 6, 
dat een overzicht geeft 
van eerste vluchten van 
en naar Duitsland in de 

periode 1971-1980. De 
in de catalogus opgeno
men alfabetische index 
is bijzonder handig voor 
diegenen die snel willen 
opzoeken van en/of 
naar welke plaatsen post 
is vervoerd. Misschien is 
dit een idee dot de sa
menstellers van andere 
catalogi kunnen overne
men. (V^D) 
Kolalog der Oeutséen Luhpost door Erich 
Hoberer: 82 pp.; formaat A-5; geill. (z/w). 
Te bestellen bij Werner Wiegond, Burgstras-
se 8 /2 ,71272 Renningen (Duitsland). Prijs 
DM 19.50 (inclusief porto). 

Vorig jaar verscheen de 
Speciale Catalogus UPU 
1994, samengesteld 
door P. van der Heijden. 
Er was cl een UPU-cata-
logus (die van Sieger), 
maar die was verre van 
compleet en is boven
dien inmiddels sterk ver
ouderd. De catalogus 
van Van der Heijden is 
systematisch ingedeeld; 
de zegels zijn in groe
pen onderverdeeld, 
waarbij chronologisch te 
werk is pegaon. De ca
talogus begint met de 
dienstzegels voor het 
UPU-bureou, en meldt 
daarna zegels van de 
gehele wereld, gewijd 
aan de UPU en uitgege
ven in de periode 1900-
1994. Voste ankerplaat
sen zijn de diverse UPU-
jubilea (25, 50, 75 en 
100 jaar), met daartus
sen zegels die andere 
UPU-evenementen (con
gressen, de ingebruikne
ming van een nieuw ge
bouw e.d.) belichten. 
Niet alleen de emissies 
worden vermeld; er 

wordt ook een richtprijs 
in guldens vermeld. Bij
zonder handig is de 
'dubbele nummering' 
(Yvert en Michel), die het 
mogelijk maakt op een
voudige wijze de over
stap van UPU-lijst naar 
'gewone' catalogus te 
maken. Een al even han
dige alfabetische landen-
index completeert het 
geheel. (AK) 
Speciote catalogus UPU 1994 door P. von 
der Heijden. 176 pp.' formaat A5; ge'rll. 
(z/w); ringband. Te bestellen door overma
king van rSO.' (incl. porto) op Postbankre
kening 1203092 ten name van P. van der 
Heijden te Uden. 

El Podio Olympico is 
een boek over de Olym
pische spelen van 1896 
tot en met 1992. Het be

vat bijna honderd jaar 
informatie over alle spe
len in vele landen. Er 
staan gegevens in over 
de onderdelen en de 
medailles van de diverse 
sporten en het boek be
vat ook veel postzegels 
van diverse landen. Het 
eerste exemplaar van 
deze publikatie werd uit
gereikt aan de president 
van het IOC, Juan Anto
nio Samaranch. Deze 

ontving het boek uit han
den van de schrijver, Se
bastian Sabate Culla uit 
Lausanne (Zwitserland). 
De verschijning van dit 
werk is goed nieuws 
voor verzamelaars van 
het thema Olympische 
Spelen. (JPD) 

(1 Podio Olympico door Sebastian Soboté 
Cullo; 256 pp.; geitl. Verkrijgbaar bij de 
Union Espoüola de Filatelia Olympico 
(UEFO),Aportado de correos 21041, E-
08080 Borcelono (Spanje). Prijs: 2.000.-
Pta (exclusief 400 Pto verzendkosten). 

PERSOniALIA 
in memoriam Wim 
Wiggers de Vries 

Op 20 maart overleed 
op 71 -jarige leeftijd de 
heer W.V.M. (Wim) 
Wiggers de Vries. 
Hij heeft postzegelveiling 
Wiggers de Vries bv, 
waarvan hij vanaf de 
oprichting in 1974 tot 
aan zijn pensionering in 
1989 eigenaar-directeur 
was, door zijn grote ken
nis van zaken op filate-
listisch gebied en boven
al door zijn integriteit op 
een onuitwisbare wijze 
vormgegeven. 
Onvergetelijk zijn zijn 
enorme gevoel voor hu
mor, zijn gave om op het 
juiste moment passende 
woorden voorhanden te 
hebben en zijn innemen
de persoonlijkheid. 
Na zijn terugtreden uit 
de vennootschap in 
1989 bleef hij als advi
seur nog verbonden aan 
het bedrijf. Door zijn af
nemende gezondheid 

werd zijn aanwezigheid 
tijdens de veilingen he
laas wel steeds minder 
frequent. Gelukkig heeft 
hij de jubileumviering ter 
gelegenheid van het 
twintigjarig bestaan nog 
mee mogen maken. 
Als verzamelaar legde 
hij zich de laatste jaren 
steeds meer toe op dat 
gebied van de postwaar-
aestukken dat zijn meer 
dan speciale belangstel
ling genoot: de interna
tionale antwoordcoupon. 
Dit resulteerde eerder in 
de, samen met met prof. 
dr. Koch geschreven, ca
talogi over de antwcx>rd-
coupons van Nederland 
en België & Luxemburg. 
Met het overlijden van 
de heer Wiggers de 
Vries is uit de filatelisti-
sche wereld een bijzon
der mens heengegaan: 
de goede herinneringen 
aan hem echter zullen 
blijven. 

G J . Gerritsen 



KORTINGEN - EN U WINT ALTIJD 'PRIJS' 
BIJ AANKOOP VAN -

5 X 100 GRAM of 5 X 250 GRAM - van diverse landen - 5% KORTING 
10 X 100 GRAM of 10 X 250 GRAM - van diverse landen - 10% KORTING 
VERGELIJK DE PRIJZEN - EN U ZIET - ONZE PRIJZEN ZIJN ALTIJD DE LAAGSTE 
MISSIE KILOWAAR - RECHTSTREEKS VAN DE MISSIE 
iets interessant buitenland is altijd mogelijk i/2 kg 1 kg 
AFRIKA 1A-div landen-grootform -Motief en HW 37,50 67,50 
AUSTRALIË AU - IA abnormale grote sortering - zeer veel gelegen-
heid/gedenkzegels - met enige hogere waarden - zeldzaam mooi 45,00 
AZIË AZ-M mooi gesorteerd - veel grootformaat 40,00 
BELGIË BE-m mooie sortering met Vlinders + H W 35,00 
BUND BU-M veel grootform - met hogere waarden 27,50 
BRITSE GEMENEBEST IA zeldzaam mooie kilo veel groot + H W 49,50 
CANADA CA-M goed gesorteerd met grootformaat 30,00 
DENEMARKEN DE-M pracht sortering veel groot -f H W 32,50 
DUITSLAND DU-1 abnormaal veel grootformaat (40%) toeslag en 
hoge waarden 42,50 80,00 
ENGELAND EN-M veel grootformaat - H W en nieuw 1993 21,50 35,00 
ENGELAND WILDING - geweldig voor specialisten in fosfor, 
grafit en watermerken 1/4 kilo 32,50 62,50 120,00 
FINLAND Fl-M veel nieuw pracht sortering met H W 42,50 80,00 
FRANKRIJK FK-M enorme sortering-oud en nieuw-met HW 70,00 135,00 
IERLAND lE-M pracht kilowaar met veel grootformaat en HW 32,50 57,50 
ISRAEL IS-M mooie moderne sortering - schaars 50,00 95,00 
ITALIË IT-M leuke sortering-veel Hogere Waarden 32,50 60,00 

85,00 
75,00 
65,00 
50 00 
92,50 
55,00 
60,00 

5 kg 
310,00 

395,00 

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

375,00 
155,00 

375,00 

260,00 

275,00 

JAPAN JA-PM prachtige sortering met grootformaat 
KANAALEILANDEN KE-M pracht sortering - veel groot 
LUXEMBURG LU-M veel grootfor Toeslag + H W nieuw 1993 
MALTA MA-M fantastisch mooi - veel grootformaat 
MIDDEN OOSTEN MO-M goede sortering - veel landen 
NEDERLAND IA veel grootformaat en hogere waarden 
NIEUW ZEELAND NW-M grote sortenng met grootform 
NOORWEGEN NÜ-M nieuwe sortering 1993 - met Hogere Waarden 
OOSTENRIJK 00-M met zeer veel Hogere Waarden 
SKANDINAVIE SK - IA pracht sortering - veel groot - HW - nieuw 
TANZANIA 1A zeer veel dieren zegels - veel groot + H W 
TURKIJE TU-M zeer mooie sortering met veel grootform 
USA AM-A - veel grootformaat samendrukzegels 
WERELD WE-M veel grootform zeer interessant + Hogere W 
WEST EUROPA IA pracht kilo 1993 - veel grootform -f 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 -f H W compl series - nieuw 1993 
ZWITSERLAND CH-M met grootformaat + toeslag + H W 
ZWITSERLAND-CH-HW uitsluitend hogere waarden - gelegenheid -
zeer hoge cataloguswaarde - 1/4 kilo 69 50 - kilo 265 00 

45 00 
75,00 
46,50 
45,00 
40,00 
37,50 
35,00 
35,00 
50,00 
51,50 
51,50 
50,00 
25,00 
31,50 
35,00 
42,50 
29,50 
36,50 
29,50 

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 

dierenriem - 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 INSTEEKBOEKEN - DE BESTE KWALITEIT 
REUZEN STOCKBOEK - 64 WIHE bladzi|den 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ40,— 
U betaald bi| afname van 
l x / 2 9 , — 5x ƒ 25,75 
3x /27 ,50 10 X ƒ 23,50 
REUZEN STOCKBOEK - 64 BLADZIJDEN ZWART 
GEWAHEERD - LEUCHHURM PRIJS ƒ 55,50 
U betaalt bi) afname van 
1 X ƒ 45,50 
3 X ƒ 43,50 

5x /41 ,25 
10 X ƒ38,— 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK - 16 WITTE biz 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 12,75 
U betaalt bij afname van 
l x / 1 0 , 7 5 5 x / 
3 x / 1 0 , — 10 x ƒ 
GROOTFORMAAT STOCKBOEK - 32 WITTE bIz 
LEUCHHURM PRIJS ƒ 20,— 
U betaalt by afname van 

),50 

1 X ƒ 15,75 
3x ƒ 14,75 

5 x / 1 4 , -
10 X ƒ13,-

GROOTFORMAAT STOCKBOEK -
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 15,50 
U betaalt bi| afname van 
1 X ƒ 12,50 
3 x ƒ 11,50 
GROOTFORMAAT STOCKBOEK -
LEUCHHURM PRIJS ƒ 24,50 
U betaalt bij afname van 
1 x ƒ 21,50 
3x ƒ 20,50 

16 ZWARTE bIz 

5x ƒ 10,75 
10 X ƒ 9 75 

32 ZWARTE bIz 

5x ƒ 19,25 
10 x ƒ 17,75 

GRATIS op uw bestelling insteekboeken 
ieder gewenste landsnaam of thema in 
GOUDKLEUR op rug of voorzijde. 

5% afhaalkortlng op Stockboeken - per postorderbetaling 
binnen 10 dagen na ontvangst door bijgesloten acceptgiro
kaart - geen bestellingen onder f 50,-; bi| bestellingen 
onder ƒ 150,- half porto - boven ƒ 150,- porto vrij. 

KLEMSTROKEN PER KILO - 1ste klas materiaal - geen 
afval - doorzichtige of zwarte achtergrond - 1/4 kilo 
ƒ 2 5 - - kilo ƒ 89,50 - 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-3A abnormale grote sortering - gelegen-
heid/gedenkzegels - met enige hogere waarden - zeldzaam mooi 
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 sortenng 
BUND BU-B alleen toeslagzegels - met hogere waarden 
BR COMMONWEALTH BR-A enorme sortering met H Waarden 
CANADA CA-3A enorme sortering met nieuwe uitgiften 
COLUMBIA CO-A prachtige zegels met enig kleinformaat 
CUBA - CU-A pracht sortenng met Hogere waarden 
CYPRUS-TURKS CY-T prachtige zegels - zeer schaars 
CYPRUS CY-3A geweldig mooie sortenng op dun papier 
DDR DO-A mooie sortering met betere uitgiften 
DENEMARKEN DE-3A op dun papier - pracht sort met Hogere W 
DENEMARKEN 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 
FAROER FA-3A geweldig mooie sortering met Hogere waarden 
FINLAND FI-3A nieuwe en mooie sortering met Hogere waarden 
GRIEKENLAND GR-A grote en prachtige sortenng 
GRIEKENLAND GR-3A pracht sortenng met veel Hogere Waarden 
GROENLAND GR-3A - Zeldzaam mooie kilowaar - zeer schaars 
HONG KONG HK-A pracht sortering 
IERLAND lE-A mooie sortenng gelegenheid/gedenkzegels 
INDIA IN-D zeer mooi uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 
IRAN IR-A geweldig mooie sortering 
ISRAEL IS-A - mooie sortering - zeer schaars - met hogere W 
ITALIË mooie sortering op kaartresten 
JAMAICA JA-A geen grote sortenng met mooie motiefzegels 
JAPAN - JA-3A geweldig mooie zegels - pracht sortering 
KANAALEILANDEN KE-A mooie moderne sortering -veel nieuw 
KANAALEILANDEN KE-B uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 
KENYA KE-N mooie sortering - met motief en hogere waarden 
LATIJNS EN H/IIDDEN AMERIKA LM-A pracht sort - veel schaarse 
gebieden 
LIBIË Ll-A - prachtige zegels - zeer mooie sortenng 
LIECHTENSTEIN LS-3A - zeer zeldzaam - buitengewoon mooi 
LUXEMBURG LU-A grote sortering met de nieuwste 
LUXEMBURG LU-B pracht sortering - toeslag - veel H Waarden 
LUXEMBURG LU-HW uitsluitend de hogere waarden van de 

17,50 

17,50 
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 

105,00 
15,00 
19 00 
30,00 

165 00 
22 50 
16,50 
2100 
32 50 
37,50 
2150 
27,50 
30 00 
18,50 
31,50 
25 00 

22 50 
36 50 

150 00 
23,50 
39 00 

1/4 kilo 

37,50 

37,50 
47,59 
75,00 
62,50 
42,50 
67,50 
42 50 
84 50 

105 00 
47 50 
37 50 
42,50 
37,50 

125,00 
85,00 
62 50 
32 50 
26 50 
52 50 

180 00 
2100 

32 50 
42 50 
65 00 

52,50 
38,50 
47,50 
70,00 
85 00 
47 50 
57,50 
70,00 
40,00 
72,50 
57 50 

55,00 
82,50 

55 00 
84 50 

Ikilo 

140 00 

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

195 00 
700 00 
70 00 

120,00 
155 00 
255 00 

195,00 
137,50 
180,00 
265 00 
315,00 
165 00 
197,50 
265 00 
150,00 
275,00 
195,00 

195,00 
310,00 

200,00 
325,00 

gelegenheid en gedenkserie - veel op kaartresten 
MALAWI MI-A wat een mooie zegels - veel motief 
MALAYSIE MA-3A goede sortering - met motiefzegels 
MALTA JUIA-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 sortering (geen Vogels) met H W 
NIGERIA Nl-A van dit land nog nooit zo mooi gezien 
NOORWEGEN NO-B goede sortering met de nieuwste uitgaven 
NOORWEGEN NO-A prachtige nieuwe sortenng met H W 
OOSTENRIJK 00-A goede sortering gelegenheid/gedenkzegels 
OOSTENRIJK 00-3A pracht sortering - nieuw - met H W 
PORTUGAL PO-A geweldig mooie grote sortering - zeer schaars 
SINGAPORE SI-A geweldig mooie sortering met nieuwe uitgaven 
SCANDINAVIË SK-A enorme sortering - alle landen - en H W 
SOLOMON ISLANDS SO-IS zeer schaarse kilowaar 
SPANJE ES-A pracht sortelmg gelegenheid/gedenkzegels + H W 
SRI LANKA/CEYLON SR-C mooie sortenng 
SURINAME SU-A oudere soorten - zeer veel hogere/topwaarden 
TANZANIA TA-A veel dierenzegels met hogere waarden 
THAILAND TA-I semigroot - mooie sortering 
TSJECHO-SLOWAKIJE fantastische mooie sortering 
TURKIJE TU-A mooie goede sort gelegenheid/gedenkzegels 
USA US-3A pracht sortering met Hogere Waarden Luchtpost 
WERELD WE-A enorme grote sortering - nieuw - en H Waarden 
WEST EUROPA WE-U fantastisch mooie sort - nieuw met H Waarden 
WEST INDIE Wl-N mooie sortering - zeer schaars 
IJSLAND IJ-A hyper moderne sortering met enige betere 
IJSLAND IJ-3A enorme en nieuwe sort met veel Hogere Waarden 
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 sortenng met de nieuwste uitgaven 
ZWITSERLAND CH-B uitsluitend Juventute/Patria met H Waarden 
ZWITSERLAND CH-3A pracht sortering met de nieuwste -
met Pro Juventute/Patria en met Hogere Waarden 

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

30,00 
12,50 
10,50 
37,50 

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 
24,00 

65 00 
27 50 
24,00 
85 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 
85 00 

255 00 
95 00 
85 00 

315 00 

50 00 190 00 

SURROGAAT POSTZEGELS 
Prachtige grote motief zegels - w.o. gigant formaat - welke speciaal 
voor de motief verzamelaar gefabriceerd zijn. 
NU PER KILO - DEZE PARTIJ VAN DUIZENDEN ZEGELS ƒ 45,-

BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT Bovenstraat 286-A - ROTTERDAM-IJSSELMONOE 
Tel. (010) 4826725 - Fax 4797065 - Giro 5834 - Op maandag gesloten ■ 
Verder ledere dag geopend van 9 tot 6 uur, zat. van 9 tot 5 uur 



BE KVMSRCL ES lV^#Egm^ 
VAiy GOERTS SAMENSTELLING: GERRIE COERTS LOOPPLANK 6 9732 EA GRONINGEN 

TELEFOON 0 5 0 - 4 2 6 6 9 2 TELEFAX 0 5 0 - 4 2 6 6 5 0 

MICHEL-GESCHIEDENIS IN HET KORT 
Ruim tachtig jaar geleden begon postzegelhandelaar Hugo 
Michel uit het plaatsje Apolda in Thüringen (het voormalige 
DDR-gebied) met het samenstellen van catalogi van post
zegels van Europa. Het succes bleef niet uit. De grote ver
koop van zijn geesteskinderen zorgde er echter ook voor 
dat Michel het voor zijn eigenlijke werk, het verkopen van 
postzegels, te druk kreeg. Hij stootte daarop de catalogi af 
naar een andere bekende filatelist: Hugo Schwaneberger. 
Die voegde de catalogi toe aan zijn andere bekende pro-
dukt: het Schwaneberger album. De nieuwe eigenaar ging 
ook catalogi van zegels buiten Europa maken en uitgeven. 
Later gingen de uitgaverechten over naar drukker Carl 
Gerber in München, Het huidige Schwaneberger Verlag is 
uitgever van een van de beroemdste en betrouwbaarste 
catalogi ter wereld: 'de Michel', 'Philatelie'-medewerker 
Gerrie Coerts nam een kijkje achter de Münchense 
schermen. Het resultaat ziet u op deze pagina. 
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Behalve de over de 
gehele wereld ge
bruikte At/c/iekoto-
logi geeh het uitge
vershuis Sdn/ane-
berger Verlag in 
München OOK hel 
hM Miéel Runil-
schau uil, dol aan
vullingen beval op 
de loalsiverschenen 
editie von de 
tofW-calalogi. 
Hel blad vieri dit 
jaar het 75-iorig 
beslaan. Links is 
een exemplaar uil 
1925 afgebeeld-
loen nog Miéel Ka-
lahg-Hachtrag ge
helen en rechts is 
een nog niet zo oud 
nummer uil de jaar
gang 1994 te zien. 

TIEN REDACTEUREN BEHEREN 
ÉÉN WERELDDEEL DE MAN 
Tiencduizenden pagina's 
filatelistische informatie 
spuwt de Michel-redac-
tie jaarlijks de wereld in. 
Toch werken er bij uitge
ver Schwaneberger Ver
lag in München maar 
tien mannen op de Mi-

chel-redactie. Het ge
heim is een uitgebreid 
net van correspondenten 
en medewerkers. In to
taal zijn het er zo'n vijf
honderd. Alleen al de 
helft daarvan werkt aan 
het Magnum Opus van 

BRIEFMARKEN
KATALOGE 

Schwaneberger N r̂lag 

LI 

Michel, de Deutschland 
Spezial-Katalog. Direc
teur Hans Hohenester: 
'Zonder de hulp van al 
die mensen zouden we 
het werk nooit kunnen 
klaren'. 
Omdat de diverse Duits-
land-cataloai de kurk 
van het bedrijf vormen, 
komen de landen buiten 
Duitsland er qua perso
neelssterkte relatief karig 
af; grofweg is er één re
dacteur per werelddeel 
beschikbaar. Vanwege 
die qerinqe personele 
bezetting is Se inbreng 
van externe specialisten 
erg belangriJK voor alle 
catalogustitels. De werk
wijze is meestal dat de 
Michel-redacteur een 
soort redactie-coördina
tor is. Hij (want vrouwen 
werken niet als redac
teur bij Schwaneberger) 
zet de grote lijnen uit en 
zorgt voor het verwerken 

van de informatie van de 
correspondenten. 
Vooral voor de Deutsch
land Spezial-Katalog 
gaan de redacteuren het 
land in. Veelal wordt 
dan een weekend lang 
met een groepje specia
listen gesproken. Daarbij 
kan Michel steunen op 
de kennis van de vele 
groepen gespecialiseer
de verzamelaars van 
een bepaald gebied (de 
zogenoemde Arbeits-
Gemeinschaften]. Enkele 
maanden voor de dead
line wordt het concept 
voor correctie en com
mentaar aan de vele 
correspondenten toege
stuurd. Zo krijgt ook een 
enkele Nederlander de 
concept-catalogus West-
Europa voorgelegd. Ver
der verzamelt de Michel-
redacteur prijsinformatie 
van zegels. Hij gebruikt 
prijslijsten van handela

ren en opbrengstover
zichten van veilingen.' dit 
om ook een beelcTte krij
gen van de marktprij
zen. Verder wordt daar
mee het risico uitgesloten 
dat een gespecialiseerde 
correspondent uit eigen
belang de prijs in een 
bepaalde richting duvy^ 
zonder dat daarvoor 
markttechnisch gezien 
een geldige reden is. 

Rechtzetting 
In het maartnummer 
werd op pagina 177 het 
bedrijf Europost De Die-
ze een dochteronderne
ming genoemd van Phi-
lapost in Berkel. De heer 
P.P. Sneller van Euro-
post De Dieze laat ons 
echter weten dat zijn 
bedrijf geheel zelfstan
dig is en dus niet gekop
peld is aan enig onder 
bedrijf. 

Redactie Philatelie 

NEDERLAND BEZET OPMERKELIJKE DERDE PLAATS 
OP MICHEL-RANGLIJST 

1 2 

In 1994 zijn er over de 
gehele wereld ongeveer 
300 duizend Michel-ca-
talogi verkocht. Tien ó 
twaalf procent daarvan 
ging naar het buiten
land, de rest werd in 
Duitsland afgezet. Een 
kleine rekensom leert dat 
er dagelijks over de ge
hele wereld 822 Michel-
catalogi verkocht wor
den. 
Nederlandse filatelisten 
kopen veel Michel-cata-
logi. Qua verkoopcijfers 
komt Nederland - na Mi
chels 'moederland' 
Duitsland en het Duits
sprekende buurland 
Oostenrijk - op een 
mooie derde plaats. We 

staan dus nog hoger op 
de omzetranglijst dan 
het deels Duitstalige 
Zwitserland. 
Het exacte aantal catalo
gi dat in Nederland 
wordt verkocht wil de 
uitgever niet bekendma
ken. Wel wil men een in
dicatie geven: zo wor
den er van Michels Euro
pa Ost jaarlijks onge
veer tweeduizend exem
plaren verkocht. Overi
gens is dat voor Michel 
een succesvolle catalo
gus die in Nederland het 
deel Timbres d'Europe 
de l'Estvan de Franse 
Yvert & Tellier-catalogus 
van de eerste plaats 
heeft verdrongen. 

MICHEL-DIRECTIE: 'VERSCHIJNING CD-ROM 
WERELDCATALOGUS IS NOG VER WEG' 

Hoewel er bii Duitslands 
grootste catalogusuitge
ver Schwaneberger Ver
lag in München veel per 
computer wordt gedaan, 
is een 'catalogus op 
schijf' met de postzegels 
van de gehele wereld 
nog Träumerei. Directeur 
Hans Hohenester en 
hoofdredakteur Klaus 
Richnow zijn al blij dat 
de helft van alle informa
tie en illustraties van Mi
chels Deutschland Spe
zial-Katalog nu in de 
computer zit. 
De reden dat het zo 
langzaam gaat is de 
enorme hoeveelheid 
werk en de daaraan ge
koppelde torenhoge kos

ten, maar ook de eis van 
de directie dat zo'n qe-
automatiseerd bestand 
verscheidene toepassin
gen moet hebben. 
Zo wordt de huidige 
Deutschland Spezial zó 
in de computer gezet dat 
zonder al te veel moei
lijkheden (en vooral zon
der veel werk) uit dat be
stand ook de normale 
DeL/fsc/7/anc/-catalogus 
gemaakt kan worden. 
Verder wil de uitgeverij 
de informatie zodanig 
invoeren dat de pagina's 
in de toekomst kant en 
klaar uit de computer 
rollen. 
Een dergelijke werkwijze 
staat Michel ook voor 

ogen met diverse andere 
catalogi. Zo zal het wel
licht in de toekomst mo
gelijk zijn om met een 
paar drukken op de 
knop uit de Michel-Ost 
alleen de Europese 
GOS-landen drukklaar 
te voorschijn te laten ko
men. Hohenester en 
Richnow: 'Maar dat 
duurt nog wel tot het 
jaar 2005'. 
Het door de Michel-di-
rectie gehanteerde ei
senpakket gaat veel ver
der dan voor het maken 
van een CD-Rom van 
bijvoorbeeld Duitsland 
het geval is. Daar hoeft 
minder rekening gehou
den te worden met inge
wikkelde grafische eisen, 
die gedrukte catalogi nu 
eenmaal wèl stellen. 



BUITENLANDERS BETALEN GOEDE PRIJZEN, 
NEDERLANDERS KENNEN DE VEILINGEN 

Goede Nederlandse 
postzegels brengen be
noorlijRe prijzen op bij 
buitenlandse veilingen. 
Het aanbod is boven
dien kwalitatief en 
kwantitatief gezien heel 
redelijk. Volgens de bui
tenlandse veilinghouders 
zijn Nederlandse zegels 
ook bij buitenlandse ver
zamelaars erg in trek. 
Het blijkt dat bijna alle 
aangeboden Nederland
se zegels verkocht wor
den. Weliswaar zijn de 
opbrengsten over het al
gemeen wat lager dan 
in ons land, maar daar 
staat tegenover dat ko
pen in het buitenland 
een aantal nadelen met 
zich meebrengt, zoals 
het moeten maken van 
reis en verblijfkosten. 

Geen kinderspel 
Eén en ander wordt dui
delijk uit een onderzoek 
naar de prijzen van en
kele Nederlandse top
nummers op recent ge
houden veilingen in 
Duitsland {Steifzer, 

Schaubke & Sohn en 
Köhler), de Verenigde 
Staten {Cherrystone) en 
Hongarije (Hungaro
Fila). 
En het geveilde mate
riaal is beslist geen kin
derspel. Verscrieidene 
kostbare ongebruikte 
exemplaren van de 
tweede emissie werden 
in januari bii Cherry
sfone geveild (opbreng
sten: 37 tot 62 procent 
van de noteringen in de 
NVPHcatalogus). Ju
weeltjes van de oranje 
tien gulden uit 1913 
kwamen bij Köhler'm 
V^iesbaden onder de 
hamer en twee mooie 
postfrisse vooroorlogse 
uitgiften (NVPHnum
mers 130 en 346/9) 
gingen voor redelijke 
prijzen (42 tot 70 pro
cent) weg in Boedapest. 

Buitenlandse be
langstel l ing 
Volgens veilinghuis 
Cherrystone in New 
York is eenvijfde van de 
bieders op het Neder
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Kavel 5112 uit de veiling die Heinrich Kohler van 24 tot en met 28 januari hield 

lands materiaal afkom
stig uit Nederland. In 
Duitsland  geografisch 
gezien uiteraard gunsti
ger gelegen  ligt dat 
percentage hoger. Vei
linghouder Vofker Part
hen van Köhler in Wies
baden schat het aandeel 
van Nederlandse kopers 
op veertig procent. 
In Boedapest was tot 
voor kort eigenlijk wei
nig merkbaar van animo 
uit Nederland voor puur 
Nederlands materiaal. 
De twaalf uit Nederland 
komende, in Boedapest 
geregistreerde, klanten 
kochten voornamelijk 
oudHongaars mate
riaal. 
In New York zijn Neder
landse zegels redelijk in 
trek, vergeleken met lan
den zoals Denemarken, 
Rusland of ZuidAfrika. 
Dit blijkt uit het ant
woord van de Newyork
se veilinghouder: 'Ne
derland is absoluut po
pulairder dan die lan
den'. Verder blijkt dat 
Nederlanders graag de 
koffers pakken wanneer 
er iets heel leuks wordt 
aangeboden, zoals be
gin februari in Hamburg 
bij Schwanke & Sohn, 
waar een grote gespe
cialiseerde verzameling 
Nederland onder de ha
mer ging. Veilingmeester 

WAT 'DOET' NEDER

LAND OVER DE 
GRENS? 
Ook ditmaal vindt u in 
deze rubriek weer bij
dragen op liet thema 
'Nederland in het bui
tenland'. Gerrie Coerts 
nam een kijkje bij de 
Michelredactie in 
München en keek ver
der naar opbrengsten 
van Nederlands mate
riaal bij buitenlandse 
veilingen. 

Hans JoachimSchwan
ke: 'Ik had die veiling 
ook in OostPolen oFop 
de Noordpool kunnen 
houden, zóveel interesse 

A a n b o d 
Het aanbod van mate
riaal van Nederland (en 
voormalige gebieden) 
op de buiterilandse vei
lingen is soms uitge
breid. C/ierrystone veil
de bijvoorbeeld op 22 
en 23 maart zevenen
twintig kavels, waaron
der veel brieven. Als 
laagste geschatte op
brengst vermeldde de 
catalogus 90 dollar (op 
9 maart 150 gulden) 
voor een brieruit 1852 
met een zegel van 10 
cent uit Utrecht. De 
hoogste geschatte op
brengst (600 dollar of

wel bijna duizend gul
den) was voor een aan
getekende brief uit 1951 
van Nederland naar 
New York met daarop 
de bekende kostbare 
luchtpostzegels van 15 
en 25 gulden. 
In Berlijn veilde Köhler 
van 9 tot 11 maart acht 
kavels Nederland waar
onder diverse malen de 
nummers 80 en 101 en 
enkele Legioenblokken. 
Verder had Köhler in die 
veiling vier verzamelin
gen, waaronder een met 
oude brieven en een bij
na complete verzame
ling vanaf 1945. Tijdens 
de Kö/i/erveiling van 24 
tot en met 28 januari in 
Wiesbaden ging er heel 
wat meer Nederland 
over de tafel. Hier betrof 
het negentien collecties 
(waaronder enkele van 
elk enkele duizenden 
marken) en 65 kavels 
losse zegels en brieven 
met geschatte opbreng
sten van 100 tot 2.000 
mark. Overigens bracht 
een brief uit 1868 met 
de zegel van 50 cent 
van Brummen naar Na
gasaki in Japan bijna 
fiet dubbele (2.800 
mark) op van de prijs 
die de veilingmeester 
van Köhler in gedachten 
had (1.500 mark). 

Nederlonds materiaal uit de C/ierrysfoneveiling van 18 en 19 januari 

1994 LEVERDE STORTVLOED AAN NIEUWE 
NEDERLANDSE STADSPOSTZEGELS OP 

Het aantal nieuwe post
zegels van Nederlandse 
stadsposten is het afge
lopen jaar flink geste
gen: van 268 zegels in 
1993 tot 303 zegels in 
1 994; een stijging van 
dertien procent. Het 
aantal emissies steeg 
eveneens fors: van 45 
naar 67 uitgiften, een 
verhoging van ongeveer 
vijftig procent. Een en 
ander blijkt uit een over
zicht van de Studiegroep 
Particuliere Postbezor
ging (SPP). 
Koploper is Stadspost 
Ninot (Zaanstad) met 84 
verschillende zegels. 
Daarna komt Streekpost 
Pannekoek, die voor de 
plaatsen Nieuwleusen en 
Staphorst in totaal 57 
verschillende zegels in 
omloop heeft gebracht. 

De studiegroep meldt 
verder in haar nieuwtjes
dienst bulletin van febru
ari dat 'alle zegels ook 
daadwerkelijk zijn ge
bruikt voor frankering'. 
Bovenaan de lijst van 
best verkochte zegels 
van de nieuwtjesdienst 
stonden de zegels van 
de lokale postdienst van 
Uithuizen en Kollum. 
Eerstedagenveloppen 
zijn minder in trek, zo 
blijkt uit het verslag. 

Heeft u een tip voor 
de rubriek 

De koers van 
Coerts? Neem 

dan contact op met 
de auteur: telefoon 
050426692 of te
lefax 050426650! 

NEDERLANDSE VEILINGHUIZEN REAGEREN 
VERSCHILLEND OP BTWVERANDERING 

Nederlandse veilinghui
zen reageren verschil
lend op de veranderde 
btwregels per 1 januari. 
In plaats van het alge
mene commissietarief 
(toeslag) van 15 pro
cent, zijn er nu ineens 
diverse nieuwe tarieven 
voor particuliere kopers 

ontstaan, waarbij de btw 
niet meer apart wordt 
vermeld. Andere daar
entegen laten de situatie 
min of meer bij het 
oude. 
Een greep uit de nieuwe 
getallen. Veilinghuis 
A.A. van der Meij in 
Den Haag rekent 17.6 

procent opgeld. De Ne
derlandsche Postzegel
veiling en de Overiissel
se Postzegelveiling ko
men uit op 18 procent 
en Wiggers de Vries op 
1 7.5 procent. 
Voor postzegelhandela
ren met een btwnummer 
geldt een ander systeem, 
waarbij op de rekening 
wèl een btwbedrag 
moet worden vermeld. 

TWEE NIEUWE CD 
ROMINITIATIEVEN 

Softwarebedrijf ESP wil 
een CDRom met NVPH
nummers en afbeeldin
gen van ongebruikte 
postzegels op de markt 
brengen. Egbert Smits 
van ESP heeft de belan
genorganisatie van post
zegelhandelaren NVPH 
om een kostenopgave 
gevraagd voor het ge

bruik van haar auteurs
rechtelijk beschermde 
catalogusnummers. 
Een ander initiatief voor 
een CDRom komt van 
een postzegelhandelaar 
met grote kennis van 
software en computer
hardware. Deze heeft 
ook bij de NVPH aange
klopt, maar wil nog even 
anoniem blijven. 
Het ziet er overigens 
naar uit dat de door 

Hobby Computer Club 
aangekondigde tweede 
persing van de postze
gelCDRom er niet meer 
komt. ESP, dat een deel 
van de knowhow lever

de, heeft in ieder geval 
de band met de HCC 
doorgesneden. Egbert 
Smits van ESP: 'Ze heb
ben me drie maanden 
laten wachten op een 
antwoord. Nu doe ik het 
niet meer'. 



Computers zijn in onze maatschappij niet meer weg te denken, leder zichzelf respecterend be

drijf heeft er een batterij staan, veel mensen hebben zelfs een computer thuis. Computers 

worden in combinatie met het verzamelen van postzegels meestal gebruikt als database 

('elektronische kaartenbak'!. Eén druk op de knop en je weet voor hoeveel geld je in huis hebt 

aan 'oud papier'. 

mbumUaden elektronisch ontwerpen en afdrukken 
DOOR M. VAN HERK 

N u h e b ik zelf een 
MSX-2-computer uit 
de buur t van het j aar 
1986, die - in de snel 
veranderende com
puterwereld waarin 

we nu eenmaal leven - als 
afgeschreven moet worden 
beschouwd. Hoewel deze 
MSX-2-computers in Euro
pa schaars worden - ook al 
worden ze nog steeds ver
kocht en in Japan zelfs ver
der ontwikkeld - j e kunt er 
nog altijd leuke dingen 
mee doen . Eén van de za
ken die heel goed uitgebuit 
kunnen worden is de teken-
capaciteit van deze appara
ten. Veel computersytemen 
beschikken over een zoge
noemd 'DTP-programma' , 
waarbij DTP staat voor 
Desk Top Publishing. Vrij 
vertaald komt DTP neer op 
het maken van publikaties 
vanachter j e bureau. DTP-
programma ' s hebben twee 
hoofdtaken: het fungeren 
als tekstverwerker en he t 
werken als een soort teken
programma. Als het om 
MSX-systemen gaat hebben 
we het over het DTP-pro
gramma Dynamic Publis
her. Andere programma's 
komen aan het eind van 
deze bijdrage aan bod. 

DE TEKSTVERWERKER 
De tekstverwerker verwerkt de 
door u ingetypte tekst. Je kunt 
naar believen een al geschre
ven stuk tekst geheel of ge
deeltelijk wijzigen. Ook kun je 
delen van tekst wissen, ergens 
anders in de brief neerzetten, 
kortom: manipuleren. Veel 

DTP-paketten bieden daar
naast de mogelijkheid om ook 
lettertypen naar eigen inzicht 
te bewerken. Op die manier is 
het dus mogelijk om, behalve 
de standaardletter die de 
printer te bieden heeft, ook 
met andere lettertypen te wer
ken. Niet alleen het uiterlijk, 
maar ook de grootte van de 
letters kan daarbij variëren. 
Een druk op de knop is vol
doende om de (eventueel zelf 
gemaakte) letters naar keuze 
onderstreept, dubbeldik of 
extra vet uit de printer te la
ten komen. Op het 'Amerika-
blad', dat ik uitsluitend heb 
gemaakt om een indruk te 
kunnen geven wat er zoal mo
gelijk is, is dat duidelijk te 
zien. De opmaak van dit blad 
heb ik afgekeken van oude 
Europa-albums, zoals deze bij 
de Overijsselse Postzegelvei
ling voorkomen. Bij veel DTP-
pakketten hoeft u de diverse 
lettertypen niet zelf te maken; 
die bevatten een - soms om
vangrijke - collectie van der
gelijke fonts. Zelfs verzame
laars van Russische of Chinese 
zegels kunnen hun zegels zo 
in het juiste lettertype van 
commentaar voorzien. Ook 
wiskundige en andere symbo
len zijn mogelijk, denk bij
voorbeeld aan het symbool 
voor 'gestempelde zegel'. 
In de MSX-wereld zijn door 
hobbyisten talloze lettertypen 
gemaakt en ook verkrijgbaar -
daarover straks meer. 
Bij vrijwel alle DTP-pakketten 
is het mogelijk op het moni-
torscherm de regelafstand 
(interlinie) in te stellen. Een 
goed DTP-pakket drukt name

lijk datgene wat op het 
scherm te zien is exact zo op 
papier af. What you see is what 
you get zeggen de Amerikanen 
dan. Dankzij deze faciliteit én 
dankzij de mogelijkheden die 
de printer biedt kan er op di

verse manieren extra aan
dacht voor een stuk tekst wor
den gevraagd. 
Vanzelfsprekend bestaat de 
mogelijkheid om een tekst (of 
een gedeelte daarvan) op een 
bepaalde manier in te delen: 

OjigRIGE_TECIgjISCHE ONTHIKHELINGEN 
"Bei^rv^rijk. voar cie v e r t i e r ^ oi^t'Vv/tfetkctin^) \><kn cie 

QeiXoenxAe stooiTw/1-sscl-a-a.K, h-et a-«»v*tr*jf jswstec<*v. 
X^-ït'-i^t.crist.vek voor de e e r s t e trei-tvcn» zoo-ts btj "X>e 
y\^rei\ti"f WCTS de t -echtst t^eej^sc i^a-tt-drxjvin-g vo-tv s t ecKt s 
é&i% a s tioot de xw-i-flGr&taiVij. £«.k-ele va-n t iexe trein-en. 
sto-aiT hieronder oytnteu^y.' i^fßehe&td^ 

s*«-^rff 1 

X>e X>uttser ltGust*%Qer o f^ iv / i l tke tde d& fva.É*r hem 
\'ertvoemiie scKw-i-fbe-wcm-rta, jyvi. » cn^ i l r t i f sy s t e em 
verWooade Ket- r&ndaim&nt Ä<**vztet*Ujk. >Cei d r o e g z e e r 
veel hti aarx Ae e-^pan-sie va.«- ete sjsoorvv'eae«-, zov,'ct 
bi*ane«. a t s b u t t e i t Suro^, 

-x 14-j.geruitsto-g Xv-erd- de 
stooinc^tï-ti-der geslotetv^ 
\-jtx<xfVi'<x de a tvdere k-atvt 
s t o o m fereeg. Êen Jtojp™ 
f>etsta^«vg \*eY-z,orQd& d e 
a.an-drijA>n>g v o o r 
twee» A&YG v.'tcten-* L.ooomot-t-sv'Q.r» tv.a.i- ö^ 

Hierboven en op pagina 295 voorbeelden van albumbladen die met behulp van het 
programma Dynamic Publisher en een simpele printer v/erden gemaakt 



linkslijnend, rechtslijnend of 
gecentreerd. Ook kunt u kie
zen uit regels van ongelijke 
lengte (vrije regelval) of uitge-
vulde regels. 

TEKENPAKKET 
Wat het tekengedeelte van het 
DTP-pakket aangaat, dit geeft 
werkelijk legio mogelijkheden 
om je fantasie uit te leven. Uit
eraard kun je haarscherpe, 
haaks geplaatste lijntjes en 
perfecte cirkels tekenen, maar 
als u tekentalent hebt kunt u 
uiteraard ook uit de losse pols 
tekenen. En er is nog meer 
mogelijk: uit een op het 
beeldscherm staande teke
ning kun je een gedeelte se
lecteren. Dit uitverkoren stuk
je tekening kan iets verderop 
als het ware netjes op het 
scherm worden gestempeld, 
reden waarom zo'n stukje ook 
'stempel' (in het Engels: 
stamp) wordt genoemd. Zo'n 
deeltekening kan op diskette 
of op de harde schijf worden 
bewaard, zodat het bij een vol
gende tekening opnieuw kan 
worden gebruikt. Uiteraard 
kunnen ook complete teke
ningen worden opgeslagen, 
zoals de wapentjes die op de 
beide afgebeelde 'landenbla-
den' voorkomen. 
Met een 'stempel' kun je de 
leukste trucjes uithalen: spie
gelen, roteren, uitvergroten, 
verkleinen, in een bepaalde 
stand rekken, inverteren (ne
gatief maken), enzovoort. Dat 
is trouwens ook mogelijk met 
- eventueel in het Cyrillisch, 
Grieks of Arabisch - geschre
ven teksten die in zo'n teke
ning verwerkt zijn. Zo kun je 
je eigen initialen (desgewenst 
van een kroontje voorzien) op 
elk albumblad laten voorko
men. 
Met de zoo?w-optie (vergroot
glas) kan een tekening tot in 
detail worden bekeken en bij
gewerkt. Een andere tekenop-
tie is de zogenoemde 'vultech-
niek'. Met de in het tekenpak
ket aanwezige 'vullers' kun je 
witte vlakken opvullen met 
een zich steeds herhalend pa
troon. Dit patroon kan zijn 
opgebouwd uit lijnen, maar 
ook een bepaald stippelpa
troon is mogelijk; zie hiervoor 
de invulling van de vlag op 
het 'Nederland-blad', alsme
de de twee voetstukjes waarop 
de leeuvrtjes staan. 
Het dollarteken op het 
'Amerika-blad' is gewoon een 
bestaand 'stempel'. Maar met 
dit bestaande 'stempel' had ik 
ook het gehele tekenblad 
kunnen vullen; hoe vaak dit 
op een blad voor moet komen 
kan door het ruimer of krap
per selecteren van de witte 
ruimte rondom worden be
paald. 
De rand om het bij dit artikel 
afgebeelde 'Nederland-blad' 
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is een zogenoemd kader, 
waarvan de hoeken uit het 
'spoorwegenkader' van het 
thematische blad afkomstig 
zijn. Door goede tekenaars 
zijn in de MSX-wereld duizen
den 'stempels', vullers en ka
ders volop verkrijgbaar, maar 
niets let u om ze zélf te ont
werpen. 

SCANNER 
In het verlengde van de stem
pels, vullers en kaders ligt het 
gebruik van een scanner. Een 
scanner is een soort kopieer
apparaatje voor computers; je 
hebt ze in een handzame 
hand /!«M-uitvoering, maar ze 
bestaan ook als kloeke ßat bed-
scanner. De scanner is in staat 
foto's en tekeningen af te tas
ten en de op die manier ver
kregen informatie te vertalen 
in computerbeelden. Daarop 
kunnen dan weer alle ge
noemde tekentrucs worden 
losgelaten, waarna het resul
taat kan worden bewaard. Ze
ker thematische verzamelaars 
kunnen op deze manier een 
extra dimensie aan hun verza
meling toevoegen. Zo is de op 
het thematische blad afge
beelde locomotief uit een 
(MSX-) computerblad ge
scand en in het verhaal ver
werkt. 

Met de grotere MSX-compu-
ters kun je zelfs de op deze 
manier ingescande postzegels 
in de videoband van je vakan
tie een rol laten spelen. Dit 
gaat echter het bestek van dit 
verhaal te buiten; dat laten we 
dus maar over aan de video-fa
naten. Ook de mogelijkheid 
om getekende albumbladen 
via de telefoon met andere 
verzamelaars uit te wisselen 
valt buiten deze bijdrage, net 
als de technieken die u in 
staat stellen uw lievelingszegel 
op een T-shirt aan te brengen. 

PRINTER 
Het eigenlijke tekenwerk 
wordt verricht door een door 
de computer gestuurde 
schrijfmachine, die we printer 
noemen. Printers zijn er in 
soorten, maten en prijsklasses. 
Matrixprinters zijn goedkoper 
dan laserprinters, maar het re
sultaat van een laserprinter is 
veel mooier van kwaliteit. 
Door een tekening die ge
maakt is met een matrix-prin
ter eerst nog eens te kopiëren 
kan het resultaat wat beter uit
vallen. 
Als het tekenprogramma 
waarmee u werkt niet alle mo
gelijkheden heeft die u wenst, 
kunt u terugvallen op fotoko
pieerapparaten. Die zijn in 

staat om het resultaat van uw 
DTP-arbeid te vergroten of te 
verkleinen. De afgebeelde bla
den zijn overigens afgedrukt 
met een matrix-printer. Een 
heel goed alternatief is de 
steeds goedkoper wordende 
inkjet-printer. 

TIPS 
Nog even wat tips: begin met 
een schoon beeldscherm en 
teken geheel boven en onder 
een lijn, doe dit evenzo met 
links en rechts. Teken in het 
midden een cirkel met een di
ameter van 100 beeldscherm-
punten {pixels genoemd). 
Door deze 'tekening' in ver
schillende dichtheden {dots 
per inch of afgekort dp) af te 
drukken krijgt u een goede in
druk van de verhouding tus
sen het beeldscherm en de 
werkelijkheid. Niet iedere 
computer is hetzelfde en ook 
printers hebben ieder hun ei
gen (on) mogelijkheden. Is 
deze verhouding eenmaal be
kend dan kan men aan de 
slag. Hebt u een tekening ge
maakt die u qua stijl of inde
ling goed bevalt, bewaar deze 
dan op een diskette of op de 
harde schijf onder een voor u 
logische naam. Bij het tekenen 
van het volgende blad haalt u 
de tekening weer op, brengt 
waar nodig veranderingen 
aan, waarna u deze weer on
der een andere naam opslaat. 
Als u de tweede tekening met 
dezelfde naam wegschrijft als 
de eerste bent u de eerste te
kening gegarandeerd kwijt! 
Een zogenoemde computer
muis is onontbeerlijk; het kan 
ook zonder, maar dan kan het 
maken van een tekening of al
bumblad op een 'lange zit' 
neerkomen. 

WAT IS GOED? 
Wat is waar verkrijgbaar? Wat 
is een goede computer? Om 
met de laatste vraag te begin
nen; het antwoord daarop ge
ven is net zo moeilijk als de 
vraag beantwoorden: 'wat is 
een goede auto?'. Het prijs
kaartje zal een belangrijke rol 
spelen bij de eventuele aan
schaf. Het enige dat ik met 
overtuiging kan zeggen, is dat 
het MSX-systeem in vergelij
king met andere computers 
en ondanks zijn lage prijs ze
ker geen 'lelijke eend' is. 
Dat de Computerhandel met 
de komst van de MS/DOS-
computers onmiddellijk de 
MSX op straat zette heeft de 
MSX-wereld mede aan zich
zelf te danken, gezien de ko
pieerwoede van de bezitters 
van MSX-computers. 
Er zijn destijds een kwart mil
joen MSX-systemen verkocht, 
hetgeen betekent dat een kijk
je onder het kopje Output in 
het blad MSX Computer éf Club 
Magazine de moeite waard is; 



ook de rubriek PC Markt in 
het (in boek- en tijdschriften
zaken verkrijgbare) blad Perso
nal Computer Magazine kan 
wellicht uitkomst bieden. Het 
kan u vrij goedkoop een sys
teem opleveren waar het eer
der genoemde DTP-pakket 
Dynamic Publisher bijzit - op 
dezelfde manier ben ik eraan 
gekomen. U kunt ook contact 
opnemen met de MSX-Club 
in Doetinchem (telefoon
nummer 08346-62603), waar 
men u het originele pakket 
met een goede Nederlandse 
handleiding verkoopt voor 
slechts vijfendertig gulden, in
clusief verzendkosten. Er zijn 
ruim vijfduizend 'stempels' 
beschikbaar en maar liefst 
driehonderd verschillende 
lettertypen (prijzen op aan
vraag) . 
In de enige tijd geleden ge
lanceerde MSX-3-computer 
{Turbo-R genoemd) zit een 
DTP-pakket ingebouwd; het is 
uitgebreider dan het door mij 
gebruikte pakket. Voor lezers 
die al een MSX-computer be
zitten: Dynamic Publisher werkt 
alleen op de MSX-2, de MSX-
2-plus en de Turbo-R (MSX-
3). 

ANDERE SYSTEMEN 
Er zijn zoals gezegd meer sys
temen dan MSX-alleen. Ook 
voor die systemen - die voor 
het overgrote deel met bestu
ringssystemen van Microsoft 
(MS/DOS en MS/Windows) 
en Apple werken - zijn goede 
DTP-pakketten beschikbaar. 
Ook voor het Commodore
platform zal dergelijke soft
ware verkrijgbaar zijn. 
Andere teken- en opmaakpak-
ketten zijn onder meer Aldus 
PageMaker, Paintbrush, Mac
Paint, MacDraw, Corel Draw, 
Harvard Graphics, DrawPer-
fect (werkt samen met Word
Perfect), Quark XPress, Ven

ture Publisher, Geos en nog 
een aantal andere. Helaas zijn 
deze pakketten en hun uit
breidingen (de zogenoemde 
extensions) meestal veel duur
der dan Dynamic Publisher. Na
tuurlijk zijn de mogelijkheden 
van deze duurdere (ook in de 
bedrijfswereld gebruikte) pak
ketten groter dan de truken-
doos die Dynamic Publisher te 
bieden heeft. Maar de prijs 
van zo'n professioneel pakket 
liegt er dan ook niet om: die is 
vaak al voldoende om er een 
nieuwe MSX-3-configuratie 
met ingebouwd DTP-pakket 
mee aan te schaffen, inclusief 
een inkjet-printer. Bovendien 
is de aanschaf van een laser
printer bijna verplicht, wil je 
de mogelijkheden van zo'n 
professioneel DTP-program-
ma volledig benutten. Wat dat 
betreft gaat de vergelijking 
met de aanschaf van een nieu
we auto heel aardig op. 

COMPATIBILITEIT 
De letters 'MS' in de afkortin
gen MS/DOS en MSX staan 
voor MicroSoft, de Amerikaan
se softwaregigant die beide 
systemen heeft ontwikkeld. 
Prettige bijkomstigheid voor 
de bezitters van deze systemen 
is de uitwisselbaarheid van de 
systemen onderling. De gege-
vensopbouw op de diskettes is 
identiek. Alleen de zoge
noemde .COM-files (machine
taalprogramma's) zijn onder
ling niet uitwisselbaar. Het 
MSX-programma Dynamic Pu
blisher werkt dus niet op uw 
PC, maar er bestaat wel een 
PC-versie van dit programma. 
BASIC- en tekstbestanden 
(ASCII-files) zijn tot op grote 
hoogte identiek; dat is dus ge
woon een kwestie van disket
tes uitwisselen. Ook grafische 
informatie kan worden uitge
wisseld, zij het dat er een aan
passing moet zijn voor de 

standaardresoluties van beide 
systemen voor de uitvoer naar 
het beeldscherm. De heer H. 
Otten uit Weesp heeft enige 
tijd geleden een conversiepro
gramma geschreven waarmee 
het mogelijk is grafische infor
matie (tekeningen) over en 
weer van elkaar te gebruiken. 
Dit programma 'inspecteert' 
uw PC-configuratie en maakt 
een conversie die naadloos 
aansluit op de mogelijkheden 
van uw video-kaart. Omdat 
MSX van huis uit met 256 
kleuren tegelijk kan werken, 
is conversie mogelijk tot en 
met de SVGA-kaart. Het is 
voor MS/DOS-bezitters dus 
mogelijk de goedkopere 
MSX-uitbreiding in hun pak
ket op te nemen! U moet dan 
wel over het conversiepro
gramma beschikken. Dit pro
gramma is Public Domain; het 
mag gratis door een ieder 
worden verspreid. Voor de 
modem-bezitters: het pro
gramma wordt onder meer 
aangeboden op BBS-Water-
land, telefoon 02990-40202. 
Mocht u het conversiepro
gramma CNVS hier niet zo 
snel kunnen vinden, waar
schuw dan even de System 
Operator (Sysop). Deze zet het 
voor u 'ter download'. Als u 
geen modem hebt kunt u het 
programma ook bij de MSX-
Club in Doetinchem betrek
ken; daar levert men het te
gen een vergoeding voor ver
zend- en administratiekosten. 
Misschien ten overvloede: het 
conversieprogramma werkt al
leen op een PC! Als u als 
MS/DOS-gebruiker ook MSX 
wilt gebruiken kunt u terecht 
bij de Philips Thuiscomputer 
Club uit Eindhoven (telefoon 
040-758912), waar men u 
graag informeert over de mo
gelijkheid, een MSX-kaart in 
uw PC te installeren. Er circu
leren overigens sinds enige 

tijd softwarematige MSX-emu-
latoren, waardoor een (dure) 
kaart achterwege kan blijven. 
Verzamelaars die bij hun hui
dige (MS/DOS of Commodo
re Amiga) systeem willen blij
ven, doen er goed aan zich te 
melden bij de Postzegel ge
bruikersgroep van de Hobby 
Computer Club (HCC). De 
secretaris, de heer H.C. Koo-
man, is bereikbaar onder 
nummer 020-6323798. 

TOT SLOT 
Als laatste kan ik u melden dat 
werkelijk goede Desk Top Pu-
è/wfeng^pakketten zich onder
scheiden door het feit dat er 
geen specifieke computerken
nis nodig is om ermee te wer
ken. In Computerjargon: der
gelijke pakketten werken 
'intuïtief. 
Goede programma's maken 
vanzelf duidelijk hoe ze in el
kaar steken en hoe ermee ge
werkt kan worden; een goede 
handleiding stelt u in staat 
een maximaal resultaat te ver
krijgen. 
Er zijn diverse enthousiaste 
computerverenigingen - on
getwijfeld ook bij u in de 
buurt - die u graag laten ken
nismaken met de mogelijkhe
den op DTP-gebied. Ik wens u 
in ieder geval veel creativiteit 
toe! 
Rest mij nog Tonnie Over-
goor van de MSX-Club M.A.D 
in Doetinchem te bedanken 
voor het geven van nuttige 
aanwijzingen bij het samen
stellen van dit artikel, alsmede 
voor het scannen van de loco
motief Ook de medewerking 
van de heer G. Tiemens van 
de Rijkspolitie 'groep-Arn-
hem' mag niet onvermeld blij
ven. 
M. van Herk 
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AMSTERDAM-DHAKA 
De vlucht Amsterdam-
Dhaka heeft de verza
melaars lang in span
ning gehouden. De stuk
ken raakten immers in 
het ongerede. PTT Filate
lie Verzamelservice in 
Groningen liet via het 
blad Stempelnieuws we
ten dat navraag bij de 
postadministratie van 
Bangladesh geen resul
taat nad opgeleverd. 
Maar nu zijn de enve
loppen dan toch nog te
rug gekomen. Op de 
achterzijde van de cou-
verts staat een stempel: 

beslist geen aankomst-
stempel, maar wellicht 
een stempel van retour
zending, gezien de ver
schillende data. 
De in het januari-num-
mer vermelde envelop
pen van het traject Du

bai-Dhaka zijn nog 
steeds spoorloos. 

AMSTERDAM-ALMATY 
In diverse publikaties 
werd melding gemaakt 
van een eerste KLM-
vlucht Amsterdam-Kiev-

Almaty, het vroegere 
Alma Ata (de hoofdstad 
van Kazakstan). Oor
spronkelijk stond deze 
vlucht gepland voor 28 
maart. Maar zoals in de 
luchtvaart meer voorkomt 
werd de vlucht uitgesteld. 
De nieuwe planning is 
september. De dienst zal 
dan rechtstreeks worden 
uitgevoerd, zonder tus
senlanding in Kiev. Er zal 
gebruik worden gemaakt 
van de nieuwe toestellen 
van de KLM, die van het 
type Boeing 767. We 
hopen dat we deze 
vlucht te zijner tijd filate-

listisch kunnen vastleg
gen. 

ZWEDEN 
Een jaarlijks terugkeren
de toeristische attractie is 
de Midniqht Sun Flight 
van Stockholm naar Ki-
runa. De passagiers in 
het vliegtuig kunnen dan 
kijken naar een zon die 
niet onder gaat. Zoals 
altijd werd ook op deze 
vlucht post vervoerd, die 
voorzien werd van een 
bijzonder stempel. Het 
aankomststempel op de 
achterzijde spreekt dui
delijke taal. 
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PIM GOES AMERICA! 
Zoals u in het vorige 
nummer van 'Philatelie' 
al hebt kunnen lezen, is 
van het Handboek voor 
de Thematische Filatelie 
van drs. W.E.J. van den 
Bold een Engelse versie 
uitgekomen. Het werd 
uitgegeven door The Bri
tish Thematic Association 
en is voorzien van een 
voor de auteur zeer lo
vend voorwoord van het 
bestuur van deze Engel
se zusterorganisatie van 
de Nederlandse Vereni
ging voor Thematische 
Filatelie. Laatstgenoemde 
vereniging was de uitge
ver van de Nederlandse 
versie. 
Ik heb het Engelse boek 
zelf nog niet gezien, 
maar van de auteur heb 
ik vernomen dat het uit
stekend is uitgevoerd. De 
illustraties zijn dezelfde 
als in de Nederlandse 
editie. In de Engelse ver
sie zijn drie bijlagen op
genomen die ik in de 
Nederlandse versie had 
gemist (zie mijn recensie 
in 'Thematisch panora
ma' van februari 1991): 
de laatste Engelse versie 
van de Special Regula
tions voor thematische 
inzendingen, de laatste 
Engelse versie van de 
Guidelines to the Regula
tions en een uitgebreide
re literatuurlijst. 
Het boek heeft hetzelfde 
formaat als de Neder
landse versie. De lay-out 
is zodanig dat het boek 
prettig leesbaar is; het is 
zelfs in een wat grotere 
letter gezet dan de Ne
derlandse editie. Ik weet 
niet of het boek ook in 
Nederland leverbaar is 
en zo ja, tegen welke 
prijs. In Amerika en Ca
nada wordt het - zo 
blijkt uit een advertentie 
in Topical Time, het 
tweemaandelijkse tijd
schrift van de American 
Topical Association, 
aangeboden voor $ 44.-. 
Diezelfde advertentie in
spireerde mij tot het kop
je Pim goes America, 
een variatie op de naam 
van een programma van 
een Nederlandse om
roep. De auteur wordt in 
de advertentie - geheel 
in Amerikaanse stijl -
aangeduid als Pim van 
den Bold. 

In alle ernst: het is een 
grote eer voor de auteur 
èn voor ons land, dat dit 

handboek binnen het be
reik van de Engelstalige 
thematische verzame
laars is gebracht. Het 
handboek kan nu in lan
den als Canada, Enge
land en de Verenigde 
Staten een belangrijke 
bijdrage leveren aan de 
educatie van de themati
sche verzamelaars in 
deze grote landen. Deze 
Engelse versie van een 
handboek op wereldni
veau bewijst weer eens 
waarin een klein land 
groot kan zi jn.. . 

DENEMARKEN-EEN 
LAND VAN EILANDEN 
De cartogrofie-verzame-
laors kunnen een aan
trekkelijke serie aan hun 
collectie toevoegen. De
nemarken gaf namelijk 
op 16 maart een serie 
van vier zegels uit met 
als thema 'Kleine Deense 
eilanden'. Op de zegels 
komt de detaillerinq van 
de kaarten goed tot haar 
recht. De Deense PTT 
had waar het de kleine 
eilanden betreft ruime 
keuzemogelijkheden: het 
land heeft meer dan 700 
eilanden en eilandjes. 
Zevenentwintig ervan 
zijn lid van de Vereni
ging van kleine Deense 

D&NMARK \"'r I 
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eilanden. Vooral na de 
Tweede V^ereldoorlog 
zijn veel van de bewo
ners van deze eilanden 
naar de steden op het 
vasteland getrokken. 
Van 1960 tot 1990 zak
te het aantal bewoners 
van de groep van zeven
entwintig eilanden van 
ongeveer 8.500 naar 
ongeveer 5.300. Door 

hun gezamenlijke in
spanningen hebben de 
eilanden het tij weten te 
keren. Door instandhou
ding van scholen en win
kels en door het creëren 
van nieuwe werkgele
genheid in handel en in
dustrie is er na 1990 
zelfs weer sprake van 
een kleine groei van het 
aantal bewoners. 

Op de zegel van 
3.75 kr. is de kaart van 
het eiland Avernako af
gebeeld. Dit eiland ligt 
ten zuiden van Funen, 
ongeveer een half uur 
varen met de veerboot 
vanaf Fóborg. Oor
spronkelijk bestond het 
uit twee eilanden, Aver-
nako en Korshavn. Die 
zijn nu verbonden door 
een weg over een dam, 
de Drejet. Het eiland 
heeft een oppervlakte 
van 6 km^ en telt slechts 
115 inwoners. Het heeft 
de mooiste meiboom van 
Denemarken, die tegen
woordig fungeert als 
vlaggemast van de ge
meente. 
V^at groter is Fejo, 
waarvan de kaart is af
gebeeld op de zegel van 
4.75 kr. Hier wonen iets 
meer dan 600 mensen 
op 16 km^. 
Het eiland Skalo is op 
soortgelijke wijze met 
Feja verbonden als 
Koorshavn met Aver-
nako. FeJ0 is een waar 
paradijs voor amateur
astronomen. In een 
dichtbevolkt land als Ne
derland is het moeilijk 
een plek te vinden waar 
een sterrenwacht 's 
nachts geen last heeft 
van het schijnsel van 
openbare verlichting en 
dergelijke. Zelfs als de 
straatverlichting van 
sommige wegen op Fejo 
brandt, is het eiland 
praktisch vrij van 'licht
vervuiling'. Ideaal dus 
voor een Starry Starry 
Night. Het 'nationale 
produkt' von FeJ0 is fruit, 
hoewel veel boomgaar
den in de jaren '70 en 
'80 zijn opgegeven. 
Het grootste van de vier 
afgebeelde eilanden is 
het in de Lim Fjord gele
gen Fur (zegel van 
5 kr.); het telt bijna dui
zend bewoners. Het is 
een van de weinige 
plaatsen op de wereld 
waar mo/er(een lichte 
kleisoort waarvan bak

stenen worden gemaakt) 
wordt gewonnen. Het 
museum op het eiland 
heeft een mooie collectie 
archeologische en geolo
gische vondsten, onder
meer een unieke collectie 
van 55 miljoen jaar 
oude fossielen in moler. 
De zegel van 9.50 kr. is 
gewijd aan het eiland 
Endelave. Het ligt op 
ruim twee uur varen van 
Horsens, ongeveer tus
sen de grote eilanden 
Samso en Funen in. Het 
telt slechts 177 inwoners. 

HET GLORIEUZE 
STOOMTIJDPERK 
Veel lezers zullen door 
de serie die Man op 8 
februari uitgaf en die ge
wijd is aan de glorieda
gen van het stoomtijd-
perk, nostalgische ge
voelens krijgen. OOK de 
thematische bruikbaar
heid van de reeks mag 
er echter wezen; verza
melaars van thema's als 
Landbouw en Weg- en 
waterbouw zullen aan 
hun trekken komen. 
Veel van de ongeveer 
honderd stoommachines 
die sinds 1870 op Man 
zijn gebruikt, zijn ten 
prooi gevallen aan de 
slopershamer. Op Man 
zijn er nog maar zes 
over. 

Op de zegel van 20 p. is 
de vijf tons Foden Wa
gon van de Isle of Man 
Highway Board afge
beeld, aie nog tot riet 
eind van de jaren '50 
werd gebruikt. 

De zegel van 24 p. is in
teressanter, want op 
deze zegel is een buiten
gewoon transport afge
beeld, dot vooral een 
verrassing voor de ver
zamelaars van walvissen 
inhoudt. Vandaar ook 
het toegestroomde pu
bliek langs de weg. De 

Clayton & Shuttleworth 
(7 pk) en de Fowler (6 
pk) transporteren name
lijk het karkas van een 
gestrande Rudolph's 
Rorqualv/a\y\s, die bijna 
vijtien meter lang was en 
ongeveer dertig ton 
woog. In de trilogie ße-
dreigd in hun bestaan, 
die de heer F.J. War
menhoven in 1985 voor 
'Philatelie' schreef en 
waarvan twee afleverin
gen aan de walvissen 
waren gewijd, ben ik 
een dergelijke zegel niet 
tegen gekomen. 

ISLE OF MAN 

Op de zegel van 30 p. is 
een Wallis & Stevens (6 
pk) afgebeeld aan de 
haven in Ramsey. 

De zegel van 35 p. is in
teressant voor de verza
melaars van het thema 
Landbouw. De Marshall 
(6 pk) fungeert op deze 
zegel als aandrijving 
voor de dorsmachine. 
De afbeelding toont Bal-
lerhenny in de buurt van 
Port Erin van vóór 1908. 
De machine ziet er als 
nieuw uit, dus mogelijk is 
de feestelijke aankomst 
van een nieuwe dorsma
chine in beeld gebracht. 

ISLE OF MAN 
41" 

Tegenwoordig willen we
genbouwers in ons land 
voor de opening van een 
nieuwe weg nog wel 
eens een ouderwetse 
stoomwals laten aanruk
ken. Een voorbeeld is af
gebeeld op de zegel van 
41 p. Het is een Mars
hall Convertible (5 pk). 

5* 
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die in 1922 als nieuw 
exemplaar aan de Isle of 
Man Highway and 
Transport Board werd 
geleverd. Na verloop 
van tijd werd de machi
ne verkocht, maar na 
een grondige restauratie 
is de stoomwals nu elk 
jaar een attractie tijdens 
de zomershows. 

SMALSPOOR IN IERLAND 
Eén van de bekendste 
toepassingen uit het 
stoomtijdperk is de 
stoomlocomotief. In ons 
land is het ijzeren paard 
alleen nog te zien op en
kele toeristische spoor
lijntjes, maar in sommige 
Europese landen zijn 
stoomtreinen geen onbe
kend verschijnsel. 
De serie die Ierland op 
28 februari uitgaf en die 
deel uitmaakt van de 
reeks Transport in Ire
land is gewijd aan de 
Narrow Gauge 
Railways. Het gaat hier 
om de zogenaamde 
smalspoortreinen, die in 
hun gloriedagen een be
langrijke rol vervulden. 
Door de toenemende 
concurrentie van andere 
vormen van openbaar 
vervoer zoals de auto
bus, raakte het smal
spoor steeds meer in ver
val. De eerste sluitingen 
dateren van 1926, in 
1955 waren er nog 
maar drie lijnen in ge
bruik en momenteelkan 
Ierland op nog maar één 
smalspoorlijntje bogen. 
De zegels geven een 
sfeervol beeld van vier 
oude smalspoorlijnen. 

op 31 januari 1961. Af
gebeeld is locomotief 
No. 1 Kilkee op het sta
tion van Kilrusri in de 
county Clare. 
De zegel van 32 p. 
brengt de County Done

Bal Railway in beeld. 
eze spoorlijn was van 

augustus 1863 tot eind 
1959 in gebruik. Afge
beeld is de locomotief 
Blanche No 2. op het 
station van Donegal. 
Deze maatschappij had 
het grootste smalspoor
netwerk in lerloncf onder 
zijn beheer. De lijn profi
teerde ook van het toe
ristisch verkeer. 
Dat was ook het aeval 
met de Cork anaMuske
ry Railway, die de toeris
ten vooral naar Blarney 
Castle vervoerde. Op de 
zegel van 38 p. is de lo
comotief City of Cork 
No. 1 afgebeeld op het 
Western /?ooc/station in 
Cork City. Naam en 
nummer zijn op de groe
ne locomotief te lezen. 
Ook hier nam de auto
bus de klandizie over, 
zodat de lijn in 1934 ge
sloten moest worden. 
Locomotief Nr. 3 van de 
Cavan and Leitrim Rail
way draagt de mooie 
naam Lady Edith. Over 
de herkomst van deze 
naam vermeldt de docu
mentatie helaas niets. De 
Lady Edith is op de zegel 
van 52 p. afgebeeld op 
het Arigna Viaduct in 
Drumconq (county Lei
trim); in de begeleidende 
folder wordt over het 
'Arigna tramspoor' ge
sproken, een verwijzing 

X De zegels zijn een beetje 
" druk, maar de treinen en 
= de omgeving zijn fraai 
5 gedetailleerd, 
i De zegel van 28 p. is 
£ gewijd aan de Wissf Cla
TT re Railway, onbetwist de 
QR beroemdste van de drie 

in 1955 overgebleven 
smalspoorlijnen. De lijn 
werd geopend in 1892. 
Ondanks een overname 
in 1951 volgde sluiting 

het / 2 Arch Masonry 
ViaducthV] Ballydehob. 
Fraaier en thematisch 
ook interessanter is het 
velletje, behorend bij de 
serie die Man op 8 fe
bruari uitgaf ter gelegen
heid van het 100jarig 
bestaan van de Snaefell 
Electric Railway. Ook de 
serie is interessant, maar 
ik volsta met te verwijzen 
naar de rubriek 'Nieuwe 
postzegelboekjes'. Ik at
tendeer echter wel op het 
velletje, omdat hierop de 
twee Argusauto's met 
banken voor het vervoer 
van passagiers zijn afge
beeld, alsmede een kud
de schapen. 
Ook in Ierland is men 
gevoelig voor de roman
tiek van het stoomtijd
perk: er zijn lijntjes voor 
toeristisch vervoer her
opend, zoals de Peat
lands Country Pack aan 
de kust van Lough 
Neogh en in county Ker
ry, waar een drie kilo
meter lang gedeelte van 
de Tralee to Dingle Rail
way'\s heropend in Blen
nerville. De locomotief 
daarvoor werd van een 
museum in Vermont 
(Verenigde Staten) naar 
Dublin getransporteerd. 
De Blennervillelijn is nu 
de enige particuliere 
spoorlijn in Ierland. 

EUROPESE NOTARISSEN 
Niet overal bekleedt het 
notariaat de functie die 
het in ons land heeft. In 
Denemarken, Engeland 
en Ierland is het nota
riaat heel anders gere
geld. De postadministra
tie van Frankrijk wees op 
deze uitzonderingen in 
een folder ter gelegen
heid van de uitgifte van 
de zegel 'Het Europees 
notariaat' op 24 januari. 
Onderin het zegelbeeld 
van de zegel van 2.80 f. 
staat de spreuk iex est 
quod notamus. 
Ónder zelfde titel ver
scheen mijn artikel over 

naar de belangrijkste 
functie van de spoorlijn: 
het transport van kolen 
uit de Arignamijnen. De 
lijn was van 1887 tot 
1959 in gebruik. 
Voor wie dit allemaal 
nog niet genoeg is, is er 
ook een velletje met deze 
serie beschikbaar, waar
op de Kent Nr. 3 van de 
Schuil and Skibbereen 
Railway is afgbeeld op 
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de uitgifte van twee Ne
derlandse zegels op 2 
maart 1993 ter gelegen
heid van het 150jarig 
bestaan van de Konink
lijke Notariële Broeder
schap (zie 'Philatelie' 
van maart 1993, blad
zijde 183/187). 

BEDREIGDE 
DIERSOORTEN 
Gezamenlijke uitgiften 
komen steeds vaker 
voor. Aanleiding daar
toe kan bijvoorbeeld de 
bedreiging van bepaal
de diersoorten zijn. Die
ren hebben eigen territo
ria en trekken zich niets 
aan van de grenzen tus
sen landen. Dat is de re
den waarom Finland en 
Rusland op 1 maart sa
men een serie van vier 
zegels met bedreigde 
diersoorten uitgaven. De 
Finse zegels lopen in el
kaar over, waardoor de 
omgeving waarin deze 
dieren leven goed te zien 
is. 
Afgebeeld zijn de lynx 
{Fäis lynx] en de band
rob [Pusa hispida). De 
lynx is de enige van de 

Over de Russische zegels 
zijn geen gegevens be
kencT 

SPEEL UW SPEL 
De serie 'Spel en ont
spanning' die België op 
20 maart uitgaf, past 
niet zo goed in deze tijd 
van het jaar. Het onder
werp is eerder geschikt 
voor oktober, met zijn 
lange winteravonden. 
Een kruiswoordpuzzel is 
afgebeeld op de zegel 
van 13 f. De elementair
ste vorm van deze puz
zels stamt uit de negen
tiende eeuw, toen de 
puzzel opdook in Engel
se puzzelboeken voor 
kinderen. De kinderpuz
zel groeide uit tot een se
rieus tijdverdrijf voor vol
wassenen. Het eerste 
moderne kruiswoord
raadsel werd in Amerika 
op 21 december 1913 
gepubliceerd in het zon
dagssupplement van het 
New Yorkse blad World. 
Tien jaar later waren 
deze puzzels niet meer 
weg te denken uit de 
meeste Noordameri
kaanse kranten. Het 
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wilde katachtige soorten 
in Finland. Tot de jaren 
vijftig werd er zoveel op 
dit fraaie dier gejaagd 
dat het dreigde uit te 
sterven. In Zweden en 
Rusland kon de lynx zich 
wel handhaven. Toen de 
diersoort in 1962 in Fin
land wettelijk werd be
schermd, ging het wat 
beter. Tegenwoordig le
ven er weer 500 ó 800 
exemplaren in de Finse 
bossen. Er mag alleen 
met een speciale vergun
ning op cfe lynx worden 
gejaagd 
De bandrob is ongeveer 
elfduizend jaar geleden 
geïsoleerd gerookt in de 
Baltische Zee. In de laat
ste honderd jaar is de 
populatie achteruit ge
gaan van zo'n 100 dui
zend exemplaren tot een 
paar duizend stuks. De 
oorzaak laat zich raden: 
de vervuiling van de zee. 

fenomeen verspreidde 
zich via Engeland over 
de gehele wereld. 

Op de zegel van 30 f. is 
het bekende Scrabble
spel te zien. De principes 
van dit spel werden in 
1931 in Amerika ontwik
keld door architect Alfred 
M. Butts. Het heette oor
spronkelijk Criss Cross en 
was gebaseerd op kruis
woordpuzzel en ana
gram. In 1948 kwam het 
in aangepaste vorm als 
Scrabble op de markt. 
De zegels van 16 en 
34 f. zijn respectievelijk 



gewijd aan het schaak
spel en het kaartspel. 
Óver de herkomst van 
de afgebeelde schookfi-
guur zijn geen gegevens 
bekend. 
Oud en populair is het 
kaartspel, waaraan een 
vrij neutrale zegel is ge
wijd die in het niet valt 
bij de serie van vier ze
gels met historische 

speelkaarten die Spanje 
op 20 september uitgaf. 
Deze Spaanse reeks oe-
licht het Fournier Speel
kaartenmuseum in Vito-
ria dat in 1916 werd ge
sticht door de kleinzoon 
van een fabrikant van 
speelkaarten. De man 
was een hartstochtelijk 
verzamelaar, die in 
1970 de bekroonde ver
zameling van Thomas de 
la Rue op een veiling bij 
Sotheby s kocht. Met 
deze aanwinst werd de 
collectie in zijn museum 
de grootste in de wereld. 
Over Thomas de la Rue 
schreef ik ook al in 'The
matisch panorama' van 
juli/augustus 1993. 

ONBEKENDE VISSEN IN 
DE BUURT VAN DE 
FAEROER 
De heer K.R Sikkema uit 
Delfzijl is al geruime tijd 
op zoek naar informatie 
over twee van de vier af
gebeelde vissen in de se
rie die Foeröer op 7 fe-

kabeljauw en schelvis te 
verdwijnen. Om het tij te 
keren werd een experi
ment begonnen met het 
vissen in diepere wate
ren. Het resultaat was 
dat men vissen ving die 
alleen voorkomen in dit 
gedeelte van de wereld 
en dan ook nog zeer 
zeldzaam zijn. Over 
deze vissoorten is nog 
maar weinig bekend. 
Voortzetting van het ex
periment moet uitwijzen 
of deze vissoorten de vis
sers op de Faeröer nieu
we mogelijkheden kun
nen bieden. Van de 
'nieuwe' vissoorten zijn 
er twee afgebeeld in 
deze serie. De weten
schappelijke aanduidin
gen staan vermeld in de 
rubriek 'Nieuwe uitgif
ten' van februari 1 994, 
bladzijde 145. 
Op de zegel van 10 ö. is 
Gasterosteus aculeatus 
afgebeeld. Deze vis 
wordt in de Noordatlan-
tische Oceaan op meer 
dan 600 meter diepte 
aangetroffen bij IJsland 
en meer naar het zuiden 
in de Golf van Biskaje en 
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bij de Azoren. De vis 
komt ook voor op het 
zuidelijk halfrond. Vis
sers vangen de soort al 
vele jaren bij Nieuw 
Zeeland, Australië en 
Tasmanië. 
Een andere nog onbe
kende vis is Neocyftus 

bruari 1 994 uitgaf. Na
vraag bij biologen lever
de niets op Ook het 
zoeken in wetenschap
pelijke boeken hielp hem 
niet verder. In een folder 
die een jaar geleden ter 
gelegenheid van deze 
serie werd uitgegeven, 
staat het antwoord op 
de meeste vragen van 
de heer Sikkema 
De visgronden rond de 
Faeröer raken door de 
intensieve visserij uitge
put en daarmee dreigen 
gewone vissoorten als 

belgae, afgebeeld op de 
zegel van 4 k. Ongeveer 
vijftig van deze extreem 
zeldzame vissen werden 
in febrauri 1993 door 
het onderzoeksschip 
Magnus Heinason ge

vangen. Het schip maak
te jacht op Gasterosteus 
aculeatus op een diepte 
van 1.100 meter in de 
wateren ten westen van 
de Faeröer, maar kwam 
met deze andere buit 
thuis. Op de Faeröer 
heeft men er nog geen 
naam voor bedacrit. De 
bemanning noemde de 
vis vanwege het uiterlijk 
'schoppenKoning'. 

OUDEREN EN MOBILITEIT 
PTT Post heeft aan de 
derde serie ouderenze-
gels (zie 'Verzamelge-
bied Nederland') het 
thema Ouderen en mo
biliteit verbonden. De 
zegels illustreren de ac
tieve en plezierige ma
nier waarop ouderen 
kunnen deelnemen aan 
de samenleving. Op de 
zegel van 100+45 cent 
is een videobeeld van 
een dagje in de dieren
tuin meteen kleinkind af
gebeeld. Daarmee zijn 
minimaal drie thema's in 
beeld gebracht. Een inte
ressant detail op deze 
zegel is dat de ontwer
pers in het videobeeld de 
datum van uitgifte van 
deze ser ie- 11.APR.95 
- hebben opgenomen. 
Dat lijkt voor ons land 
een nieuwe vondst. 

NOGMAALS 
HUNDERTWASSER 
Vorige maand meldde ik 
dat ook Luxemburg een 
serie heeft uitgegeven 
met werken van de be
kende schilder Friedens
reich Hundertwasser. Dat 
gebeurde op 6 maart. 
Aanleiding voor deze se
rie is de aanwijzing van 
de hoofdstad Luxemburg 
als 'culturele hoofdstad 
van Europa' in 1995. In 
tegenstelling tot de zegels 
van de Verenigde Naties 
zijn op de Luxemburgse 
zegels wèl bekende wer
ken van Hundertwasser 
afgebeeld. Het zijn The 
King of the Antipodes, 
The House with the Arca
des and the Yellow To
wer en The Small Path. 

FRANKRIJK EERT 
AUDUBON 
De vogelverzamelaars 
kennen Jean Jacques 
Audubon (1785-1851) 
als de grootste vogelillu-

strator van de negentien
de eeuw. Audubon leg
de vooral Amerikaanse 
vogels op papier vast. 
De illustrator werd in 
Frankrijk geboren en 
emigreerde later naar 
Noord-Amerika. Audu
bon was gefascineerd 
door de vogels daar die 
hij vereeuwigde in zijn 
monumentale werk Tne 
Birds of America. Deze 
publikatie werd tijdens 
zijn leven in twee afzon
derlijke uitgaven gepu
bliceerd. De eerste uitga
ve bestond uit tweehon
derd gebonden delen in 

ten in 1963 en 1967. De 
Amerikaanse zegels lij
ken op twee van de 
Franse zegels. De vogels 
zijn tegen een witte on
dergrond afgebeeld. Op 
de twee andere zegels 
zijn de vogels in hun na
tuurlijke omgeving afge
beeld. 
Het werk van Audubon 
is ook in wetenschappe
lijk opzicht belangrijk 
Plantkundigen waren bij
voorbeeld bijzonder 
qeïnteresseerd in de te
kening van de duiven op 
de zegel van 2.80 f., 
omdat hier voor het eerst 

een zeer groot formaat: 
er waren 435 platen in 
het formaat 73 bij 98 
centimeter in opgeno
men. Deze uitgave werd 
tussen 1840 en 1844 
gevolgd door een zeven 
delen tellende tweede 
uitgave in het heel wat 
handzamere octavofor
maat (135 bij 215 milli
meter) . Deze uitgave 
werd een bestseller: alle 
1.200 exemplaren wa
ren in een mum van tijd 
uitverkocht. 
Frankrijk gaf derhalve 
op 27 februari met ge
paste trots vier zegels uit 
met afbeeldingen van 
vogels door Audubon 
getekend Amerika ging 
Frankrijk voor met uitgif-

een nieuwe plantensoort 
was afgebeeld, de Wes-
fern doqwood, een va-
riant van de Amerikaan
se kornoelje [Cornus flo-
rida). 
Op de zegel van 4.40 f. 
is een roestkleurige ruig-
pootbuizerd IButeo rega-
lis) afgebeeld. Audubon 
merkte op dat deze vo
gel 'meer nachtdier is 
dan enig andere dag-
roofvogel in de Verenig
de Staten', een gedrags
patroon dat vogelken-
ners niet eerder hadden 
onderkend. 
Op de 'blauwe' zegel 
van 2.80 f. is een vogel 
afgebeeld die het sym
bool is van de Audubon 
Stichting. Het gaat waar
schijnlijk om een 
sneeuwreiger, de Ameri
kaanse versie van de 
kleine zilverreiger [Egret-
ta garzetta], die in Euro
pa voorkomt. Door de 
lange nekveren werd 
deze vogel een slacht
offer van de mode. In de 
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negentiende eeuw was 
er zoveel vraag naar 
deze veren dat deze vo
gelsoort met uitsterven 
werd bedreigd. Tegen
woordig is het een De-
schermde diersoort. 
Op de 'blauwe' zegel 
van 4.30 f. is de stern 
Pierre-Garin afgebeeld, 
een vogel die voorkomt 
langs de Atlantische kust 
tussen Labrador en 
Noord Carolina en daar 
ook al ernstig wordt be
dreigd. De voortgaande 
ontwikkeling van de zee
kust, chemische vervui
ling van de zee en het 
stelen van de eieren 
door de zeemeeuwen 
zijn daar debet aan. Een 
andere naam voor deze 
vogel is visdiefje (Sterna 
hirundó). Het visdiefje 
komt aan voedsel door 
vliegen boven het zee
water te vangen. 

ZWEEDSE HUIZEN 
Zweden geeft een nieu
we postzegelreeks uit 
over 'Zweedse huizen'. 
Een eerste boekje ver
scheen op 17 maart en 
heeft als thema 'wonen 
op het platteland'. De 
zegels zijn zoals we van 
Zweden gewend zijn 
mooi vormgegeven. 
Oude huizen die het be
waren en onderhouden 
waard zijn, komen op 
de witte ondergrond 
goed uit. De sfeer is 

w^^^^^rwvww^^r^rw^m 9 w 9 9 w w 

SVERIGE 

SVERICE ftufolmjj«/ SzO 

goed getroffen. De serie 
is niet alleen interessant 
voor architectuurverza
melaars. 
Op de eerste zegel is een 
tuinhuisje op een volks
tuincomplex afgebeeld. 
De krap behuisde bevol
king van de gerote steden 
vond omstreeks de eeuw
wisseling in de volkstuin
complexen compensatie 
voor de droom van een 
eigen lapje grond met 
een buitenhuisje. 
Op de tweede zegel is 
een soldatenhoeve te 
zien: een kleine, houten 
boerenwoning met turf-
dak. Deze hoeven wer
den verspreid door heel 
Zweden gebouwd op in
stigatie van het 'inde-
lingswerk', een organi
satie voor het onderhoud 
van het Zweedse leger, 
die bestond van het ein
de van de zeventiende 
eeuw tot aan 1901. In 
die tijd moesten een be
paald aantal boerderijen 
samen één soldaat leve
ren. Om in vredestijd in 
zijn onderhoud te kun
nen voorzien, kreeg die 
soldaat een soldatenhoe-

het industriële milieu in 
Midden-Zweden. Een re
presentatieve woning, 
waarin de achter elkaar 
liggende kamers worden 
verwarmd met tegelka
chels. In totaal zullen in 
de reeks 'Zweedse hui
zen' drie series (boekjes) 
worden uitgegeven. De 
andere thema's zijn 'nuts-
gebouwen' en 'huizen in 
ae stad'. 

THEMATISCH ALLERLEI IN 
ENGELSE BOEKJES 
In de februari-aflevering 
van de rubriek 'Nieuwe 
postzegelboekjes' werd 
gewag gemaakt van het 
nieuwe Engelse boekje 
met wensenzegels (uitgif
tedatum 21 maart). Het 
boekje is thematisch inte
ressant genoeg er ook in 
deze rubriek op in te 
gaan. De zegels hebben 
als thema The Art of 
Greeting. De afbeeldin
gen zijn gebaseerd op 
een mengelmoes van ar
tistieke uitingen. Helaas 
zijn alleen oe namen van 
de makers vermeld. Hoe
wel daar bekende na
men bij zijn als die van 

de tweede zegel, zij het 
meer realistiscn. Emily 
Firmin en Justin Mitchell 
hebben de twee zwaai
ende dames op hun 
naam staan; mogelijk 
bruikbaar voor het the
ma 'handen'. 
Muziekverzamelaars 
kunnen bekende figuren 
herkennen in de muzi
kanten op de vijfde ze
gel. Deze zegel is ge
maakt door Beryl Cook. 
De zesde zegel met de' 
afbeelding van twee 
dansende vrouwen (van 
Alice Hughes) lijkt bruik
baar voor het thema 'de 
dans'. 
De zegels nummer zeven 
(L.S. Lowry) en acht 
(Mughal Aurangzeb) 
zijn minder goed te 
plaatsen, maar de ne
gende zegel van Andrew 
Mockett zal circusverza
melaars aanspreken. 
De laatste zegel is ver
bonden met de naam 
van de bekende Franse 
beeldhouwer Auguste 
Rodin (1840-19171. 
Het nadeel van dit boek
je is dat ook wie slechts 
één zegel nodig heeft, 

ve met een stukje grond 
toegewezen. 
De boerderij op de der
de zegel lijkt op de vak
werkboerderijen die nog 
in de provincie Limburg 
te vinden zijn. Het gaat 

lerij 
3, dii de provincie Skane, die 

dateert uit de zeventien
de eeuw. In het zuiden 
van Zweden, waar min
der bos is dan in de rest 
van het land, bouwden 
de boeren hun hoeven in 
vakwerk. Een vak van 
houten stijlen werd op
gevuld met steen of 
leem. Het dak werd be
dekt met riet. 
Op de vierde zegel staat 
een houten boerenhoeve 
uit de negentiende eeuw 
in de provincie Jämt-
land. Het hart van het 
huis wordt gevormd 
door een grote, goed 
verwarmde woonkeuken. 
De statige herenboerderij 
op de vijfde zegel van 
3.70 kr. stamt uit de acht
tiende eeuw. Een fraai, in 
hout opgetrokken heren
huis, dat typisch is voor 

de impressionist Renoir 
en de beeldhouwer Ro
din, zijn de meeste door 
hun Enqelse achtergrond 
bij ons minder bekind of 
zelfs onbekend. Op het 
eerste gezicht lijkt het er 
op, dat slechts enkele ze
gels thematisch bruik
baar zijn, maar de erva
ring leert dat dit een wat 
gevaarlijk standpunt is. 
Juist bij zegels die buiten 
het normale patroon val
len, is het mogelijk een 
thematische meerwaarde 
te ontdekken. 
De eerste afbeelding laat 
een gedeelte van een 
schilderij van de impres
sionist Auguste Renoir 
(1841-1919) zien. 
De surrealistisch getinte 
afbeelding op de tweede 
zegel is van Peter 
Brookes. De zegel is voor 
bomenverzamelaars de 
moeite waard. Daar
naast is de zegel een vo-
riatie op het thema 'de 
kus'. 
De afbeelding op de 
derde zegel van Eric Gill 
is een variant van die op 

een compleet boekje (no
minale waarde £ 2.50) 
moet aanschaffen. 

NOGMAALS SPAREN 
De opmerking dot het 
thema 'sparen' - zeker 
in ons land - een onder
belicht thema blijft (zie 
het februarinummer) 
heeft de gemoederen 
nogal beroerd. De heer 
G.W. Gijsbers uit Arn
hem zond mij Druck 
Doende nummer 4 van 
maart 1983, het orgaan 
van de Nederlandse sec
tie van de motiefgroep 
Papieren Druk. Daarin 

staat een artikel van zijn 
hand over 'spaarbank
boekjes', een onderdeel 
van zijn verzameling 
'Boeken op postzegels'. 
Het speuren naar spaar
bankboekjes op postze
gels lijkt tegenwoordig 
een hoost nutteloze be
zigheid, want ze lijken 
van de aardbodem te 
zijn verdwenen. De 
nieuwste vormen van 
sparen zijn de boosdoe
ners. Gelukkig heeft dat 
voor het thema 'sparen' 
geen ernstige gevolgen: 
ae nieuwe metnoden 
vervangen gewoon de 
oude. Ons land leverde 
een bijdrage aan dit the
ma met de zegel van 65 
cent (NVPH-nummer 
1222) uit de serie'100 
jaar PTT-diensten', die 
gewijd is aan de Rijks-
postspaarbonk. 
Een tweede reactie komt 
van de heer E.S. Huis
man uit Capelle a /d IJs-
sel. Sinds 1970 beheert 
de heer Huisman de ver
zameling 'Banken en 
sparen' voor de Neder
landse Spaarbankbond, 
die enkele jaren geleden 
werd overgenomen door 
de Stichting VSB-Fonds 
te Utrecht. Deze taak is 
hij ook na zijn pensione
ring blijven vervullen. De 
collectie werd aanvanke
lijk geëxposeerd in het 
Spaarpottenmuseum in 
Amsterdam. In afwach
ting van een andere ex
positieruimte is de verza
meling tijdelijk opgesla
gen. De heer Huisman 
gaf informatie over de 
eerste spaarbank ter we
reld. Die werd in 1810 
gesticht door dominee 
en doctor in de Godge
leerdheid Henry Duncan 
(1774-1846) in het dorp 
Ruthwell (Dumfriesshire) 
in Schotland. Uit een ko
pie blijkt dat in 1974 
een herinneringsenvelop 
werd uitgegeven ter ge
legenheid van de twee
honderdste geboortedag 
van de stichter. Het the
ma heeft dus een rijke 
geschiedenis! 
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ENGELAND MACHIN ZEGELS VOOR 
DAVO BLADEN (INCL. 1994): 

BLAD 
40 
41 
41a 
80 
84 
88 
93 
97 
102 
107 
118 
123 
Al 
A2 
A3 
A4 

AANTAL 
30w. 
32w. 

9w. 
3w. 
1w. 
1w. 

12w. 
lOw. 
15w. 
7w 
7w. 
1w. 

27w. 
15w. 
17w. 
14w. 

PRIJS 
20,55 
71,45 
95,75 
22,45 
14,50 
15,— 
20,50 
23,— 
27,70 
10,60 
12,60 
3,85 

187,— 
19,55 
81,50 
78,10 

BLAD 
A5 
A6 
E1 
R2 
R3 
R3a 
R4 
R5 
R5a 
R6 
R7 
R8 
R8a 
R9 
R10 
R10a 

AANTAL 
24w. 
13w 
18w. 
30w. 
26w. 
15w. 
16w. 
33w. 
12w. 
33w. 
21 w. 
18w. 
15w. 
24w. 
24w. 

9w. 

PRIJS 
98,15 
30,40 
30,40 
27,20 
24,95 
36,60 
2 8 , -
22,— 

6,05 
59,25 
80,85 
35,60 

100,45 
39,95 
38,85 
53,85 

Alles uitsluitend postfris zonder plakker. 
Ook levering volgens KABE, Leuchtturm, Lindner en 
SAFE albumbladen mogelijl<. 
Ook verkoop los per zegel. Aparte prijslijst hiervoor gratis 
op aanvraag. Deze aanbieding is geldig tot 1 mei 1995. 
Wijzigingen en vergissingen voorbehouden. 
Minimum bestelgrootte ƒ 25,-. 
Onder ƒ 250,- verzendkosten extra: ƒ 2,50 tot ca. ƒ 100,-
en ƒ 9,60 tot ƒ 250,-. 

Postzegelhandel Boomstamps 

' " % ^ i . | 

Grote Markt 1 - Postbus 1532 - 8001 BM Zwolle 
Tel. 038-213838 (fax 038-226330) 

Postbank 3931929 
KvK Zwolle 50798 

Postzegelveiiing Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 63e veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 20 mei a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deunwaarder J. Venema. 
In onze 63e veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie nala
tenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
64e 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 18 mei van 13.00-21.00 
vrijdag 19 mei van 13.00-22.00 
zaterdag 20 mei van 08.00-12.00 

Onze volgende veilingen zullen worden gehouden op 
9 september en 25 november. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 058-122096 

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

PARTIJEN-POSTZEGELHANDEL 
VAN VLIET 
UNIEK IN NEDERLAND 

Bij ons heeft u continu keuze uit ca. 350 partijen postzegels, 
bestaande uit verzamelingen, stockboeken, 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 

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

(uiteraard hebben we ook los materiaal in voorraad (brieven, stock 
Engeland enz. enz.) 

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

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

WORDT VOOR ƒ 45,- OOK LID VAN NVTF, 
DE GROOTSTE THEMATISCHE VERENIGING VAN NEDERLAND 
Veilingen, perthemagroep gerichte rondzendingen, 5 contactdagen (uitwisseling 
met medeverzamelaars), kwartaalblad, cursussen, deskundige medewerking aan 
tentoonstellingen, motiefservice. 

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

Quantity 
with 

Quality 
Tired of wading through trivia? Disillusioned with 

searching hopelessly through a morass of worthless material in 
the hope of finding that one worthwhile lot? 

HUNTERS presents a mail bid catalogue that 
concentrates on quality and over 400 really worthwhile lots 
every four weeks. A catalogue where each and every lot has 
genuine interest for the serious collector or dealer. 
A catalogue where every lot is described by experts with over 
25 years expenence, carefully and consistently valued using a 
'spread bid' technique and the average lot value is over £200, 
HUNTERS catalogue provides quality and quantity at competitive 
prices for the serious collector or dealer. just write 

^ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ or phone for 
^^tC3>^\ I HUNTERS ifourfirst 

FREE 
^^ ^ . , CATALOGUE 

• I he choice oj experts* 
H u n t e r s , ( N L ) , A d e l p h i M i l l , B o l l i n g t o n , UK . SKIO SJB 

Phone : 44 625 5 7 6 6 3 2 Fax: 44 625 5 7 6 6 3 4 



KLEIIUE AninionicES 

302 

AANGEBODEN 
Egypt Jordan I iban Syria Emira
tes all arab t ountnes Iran ex french 
colonies New issues thematics 
FDC Wanthsts Michel Gebara Pf 
1706, DS2707 Detmold 

Telefoonkaarten per kilo ± 250 
stuks uit 25 versch landen van 
ƒ 149,- voor slechts ƒ 8 9 , - Ook 
100-200-SOO versch hele wereld 
aangeb J Koning, Monster giro 
6698416, tel 0174942731 

Gelopen poststukken effecten, 
documenten, papiergeld, Duitse-
Rijk en Nederland Prenten Bra
bant, info Mw A N Bnggeman 
V d Schelde, Kantelenweg 70, 
3233 RD Oostvoorne 

Kilowaar Nederland 1924-1990 p 
kg ƒ 4 2 , 5 0 + p o r t o HOPost, giro 
5118104, Postbus 742, 3800 AS 
Amersfoort 

BRD, Berl., DDR, uno 35% Mi
chel, stuur mancoli js tOen **, Ar-
kenbosch, St Gertrudisstr 8, 
6436 BL Amstenrade 

700 W.-Europa veel grf H W en 
kpl series ƒ 10,- giro 3330084, 
Boeukes, Baroniehof 100, Hel
mond 

Gratis prijslijsten Ned., België en 
kmderbedankkaarten H Thiel, 
Meentzoom 37, 1261 XA Blari-
cum Tel, Fax 02153-11397 

500 Brits-West-Indie ƒ 5 1 , - 100 
Cura?ao-Ned Ant ƒ 32,50 1000 
Engelse geb ƒ 33, - , 200 schilde
rijen ƒ 14,-, 400 muziek ƒ 5 1 , - , 
200 vlinders ƒ 17,-, 500 bloemen 
ƒ 37,50 Jac van Welsenis, Colo-
niastraat 57, 3024 TA Rotterdam 

Gratis prijslijst voor kilowaar en 
kleine kavels J Stienstra, Bariet-
geel 21, 2718 BL Zoetermeer 

Nederland 1200 verschill 
ƒ 100,- Bund na '45, 1000 ver
schill ƒ 2 0 0 , - Giro 1210153, A v 
Kampen, Mo/artstr 13, 6444 AV 
Brunssum 

Nieuwe catalogi, losbladig met 
jaarlijkse aanvullingen Faroer 
ƒ 18,90, Aldemey 14,90, Aland 
14,90, EsUand 18,90 + 7,50 porto 
M Luijpen, B Mooystr 32A, 
1901 ET Castricum Giro 
3360508 

Pakketten kilo-waar met bijl ge
reed voor verkoop, wederverko
pers gezocht monster ƒ 15 , - In-
ter-Stamps, Ged Burgwal 47, 
2512 BS Den Haag, tel 070-
3465016 

Duitsland aanbieding Deze mnd 
150 gest ƒ 15,- Giro 2300785, 
RSD, 1 indelaan 23, 1775 GK Mid
denmeer Ook het adres voor uw 
mancolijsten europese landen 

Verenigd Europa**, 0 en FDC 
Cept voor- en meelopers, brug-
paren, ongetande etc Gratis 
prijslijst bi] H a m e Baken, Pb 
1291, 5004 BG Tilburg T e l / f a x 
013-684615 Ook abo-serv!ce 

Noorwegen 250 versch ƒ 9,50, 
350 versch 19,50, 250 versch Grf 
17,50 Giro 1153084, G van der 
Ven, Genneperweg 73, 5654 AG 
Eindhoven 

Vraag aan dic gratis aanbieding-
lijst Israel en Nederland Into 
Kraaijeveld Philatelic, P B 1162, 
1440 BD Purmerend 

100 Finland ƒ 10,- 200 st ƒ 2 2 , -
0 1 0 0 Bund ƒ 8 - 200 st ƒ 1 8 . -
Gironr 944139, H Sprakel, 
7556 GL Hengelo 

Nieuwtjes: van de meeste West-
Furopese landen o a Engeland, 
Faroer en / Alles nominaal+10% 
Nederl Antillen en Aruba tegen 
een redelijke prijs H O Lande 
gent, Jupiter 107, 1115 TL Dui 
vendrecht, tel 020-6993179 

350 Europa 750 wereld 100 Enge
land Grf 150 Ned Grf + toesl 
ƒ 10,-, giro 413922, Snoep, Dor 
drecht 

Frankrijk-DDR-BRD-Reich collec
tie ons complet 0 *** 30-35% 
Hoogardie, tel 045-321669 na 
18 00 uur 

Bod gevr op Ned. 1215V gebr 
aan J Molenaar, J M Bruinstr 
55 7471 KH Goor, tel 05470-
74216 

N.-Zeeland 100 grf met nwst F12 
Canada ld F12USAid f880 g br 
25 h w gelegenh met nwste 
ƒ 18,75 Giro 1282149 t n v J 
Di)kslra, Lindenoord 20, 8172 AI 
Vaassen 

800 versch. 0 ƒ 4 5 , - A H Faro, 
Irenestraat 5, 7651 CP Tubber-
gen, giro 623756 

West-Europa 750 versch 17,50, 
400 versch Grf 18,50 Giro 
1153084, G van der Ven, Genne 
perweg 73, 5654 AG Eindhoven 

Verz Tsjechoslowakije 1918-1992 
Michel 14000 DM Prijs ƒ 4500,-
Joosten, tel 043-636665 

Ned.+OG. uitzoeken tegen de 
laagste pnj /en T H Verheijen, 
Soest, tel 02155-23837 

2000 Wereld ƒ 38 , - lOOVaticaan 
ƒ 29 , - 300 Australië ƒ 2 1 , - 300 
Winter-Olympiade ƒ 4 3 , - 200 
Paarden ƒ 14,50 500 Sport 
ƒ 3 0 , - 100 Rode Kruis ƒ 12,- 300 
Vogels ƒ 22,50 Jac van Welsenis, 
Coloniastraat 57, 3024 TA Rotter
dam, g i ronummer 6513551 

Bod gevraagd op verzam Wereld 
12470/DMark v d Meer, tel 
05610-88809 

Ned. PF 1015 t / m 1019+1026 
t / m 1029 VP ƒ 11 - storting post-
giro 912839 vrij van verzendkos
ten Van Dorp, Hoofddorp 

Nederland + Ver. Europa ***, 0 
v a no I v a 25% Stuur uw no's 
ontvang mijn prijs F Ghyben, 
Zonegge 1916, 6903 GV Zeve-
naar . te l 08360-29241 

Diverse partijen, collecties en res
tanten Centro Filatehco, Ha-
venstr 43, 3441 BH Woerden 
Tel 03480-23885 Vraag gerust 
de hjst op Ook losse zegels (10-
15 ct/Yvfr) leverbaar J D A Ros-
muller. Brigantijn 8, 3448 KB 
Woerden 

Nederland ** /0 v a 40% FDC's 
V a 30% Stuur mancohjst Snoep, 
A Jacobs^rf 46, 3315 EE Dor
drecht 

Kilowaar gratis prijslijst, Engeland 
1 kg missieware ƒ 25,~, grootfor
maat ƒ 45, - , lOOg Man ƒ 45 , -
portovrij, mancohjst, giro 
6246177, Bentley 2, Winchester 
Rd, Northampton Engeland 

D.D.R. nu al vanaf 40 ent de 
Mrk zegels, blokken, KB's+strei-
fen Ook losse sperw zowel 0 als 
*** Gratis lijst Manco's naar H 
Jansen, Rozenstraat 57, 7601 AM 
Almelo Tel 0546-811220 

Zegels/briefkaarten Polen, Sov) 
Unie, Tsj Slowakije en motiefze-
gels Oost-Europa, zoek postfris 
Nederland 1978-1995, schrijf 
Duits Janusz Gabryelewicz Skr 
Poczt 73 PI 60-951, Poznan 7 Po
len 

Ierland. Grote voorraad gebr -on 
gebr pi Lw mankolijst naar Kui 
pers, Diepenbrockstraat 109 
7604 CX Almelo Tel 0546-
852449 

Albanië: /eer grote voorraad *** 
Piijsiijst voor ƒ 2 in geldige Nl^ 
postzegels F B Dijkstra, S Valke-
mastij 4, 9088 BD Wirdum 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, 
Hongarije, Albanië, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije. PZH Robert 

Wiktor, Hodgesstr ! 3 , 6135 CS 
Sittard Tel 046-512751 Ook 
nieuwtjes' 

D.D.R., lijstje van toppers , zo
wel 0 als XXX op afspraak kom 
ik gaarne langs in Nrd- of Z Hol
land en hebt u het voor het uit
zoeken H Jansen , Rozenstraat 
57, 7601 AM Almelo Tel 0546-
811220 Tevens Berlijn en Bun
despost' ''' 

Nederland 0 elke /egel 20-45% 
Stuur uw n ' , u ontvangt mijn 
prijs F Ghyben, Zonegge 1916, 
6903 GV Zevenaar 08360-29241 

KUowaan nieuwe prijslijst Pzgh 
M Luijpen, B Mooystr 32A, 
1901 ET Castricum (winkel, lid 
NVPH) 

Veld-censuur-krijgsgev.-kamp en 
Dienstpost Div Oor logen/Lan
den J Hoogakker PB 181,7040 
AD s-Heerenberg Tel 08346-
62518 

Groenland, 100 versch 0 ƒ 40,-
100 versch postfr ƒ 50 , - Gratis 
prijslijst Groenland, Färö, Dene
marken Knud Jespersen, Frede-
nksdal Alle 34d, DK, 7800 Skive 

Israel, scherpe pr gratis prijsl 
vrijbl prijsopg voor uw manco's 
H l Boschma Tel 05115-43507 

Prijslijsten N-Korea (ook ü ' ) / 
Mongolië / Vietnam / Bulgarije 
/ Roemenie / Tsj Slow / Polen 
/ Hongarije ƒ 2 Drs F B Dijks
tra, S Valkemastrjitte 4, 9088 BD 
Wirdum Tel 05105-51913, Fax 
51212 

Partijtjes, restanten, verzamelin
gen Centro Filatelico, Havenstr 
43, Woerden 03480-23885 

Kilowaar: Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden 50% 
herdenkingszegels Zend ƒ 20 , -
m een brief of op gi ronummer 
1624853 en ontvang 150 gr fran 
co thuis Correspond in English 
L Runfors, Gotlandsgatan 1, S-
602 17 Norrköpmg, Zweden 

Deskundige uitkaveling van uw 
kollektie bij A.A. v / d Meij-veilin-
gen Den Haag Taxaties, nalaten
schappen, inAverkoop Vlakbij 
de uitvalswegen en N S stations 
WIJ veilen in eigen pand 070 
3825037/3856599 Abonnement 
katalogus ƒ 20,- / j r giro 5282831 

Actuele thematische prijshjsten 
(computeruitdraai) sturen wij v 
ƒ 2 in NLpostz F Dijkstra, S 
Valkesmastrj 4, 9088 BD Wir
dum 

Frankrijk, Monaco, Andorra, Ver 
Fur Alleen posttns Gratis pnjs-
hjst R Houtkamp, Statendaalder 
41, 2353 TH Leiderdorp 

GEVRAAGD 
Grootrond st goed leesbaar op 
/egels no 56 /80 | Oprel , Groe 
nedaal 165, 3011 SR R'dam 
4045629 

Rectificatie 
Poststukken met stempel 'Blue 
Band, versch gekarnd' v d 
Bosch Stationssingel 28, 3901 XK 
Veenendaal 08385-12989 

K<Kipofruil Mooie of historische 
landkaarten en postz op zegel + 
Venezuela Wert 864 1 p J v d 
Berg, Ambachtenhof 11, 6006 LX 
Weert 04950-33859 

Ik koop iedere postzegelverzame
ling legen contante betaling Al 
les heeft mijn interesse, Neder 
land, o a Buitenland, motief, 
FDC's etc Bel voor een scherpe 
prijsopgave Voor grote objekten 
kom ik desgewenst bij u thuis 
langs Hartman Philatelie 01807 
17100 

Postfnsse frankeergeldige post
zegels Nederland. Dooi lopend te 

koop gevraagd Alleen grote par
tijen Aanbiedingen aan PJ Rot-
gers. Postbus 8177, 3009 AD Rot
terdam Tel 010-4205276 Fax/ 
an twapp 010-4552991 

Wereld Jamboree 1937, brieven, 
kaarten, aangetekende stukken 
e d Fred Maarsen, Postbus 1045, 
1780 EA Den Helder Tel 02230-
45077 

Firmaperforaties. Kopen of rui
len voor postfns Zwitserland D 
Scheper, Hogeland 1, 2264 JX 
1 eidschendam, tel 070-3279626 

St Emissie 1872 vraagt te koop of 
te leen, paren, strippen, blokken, 
tnd 13!4xl4 en 12'/i 12 kg A 
Dekker, PB 11, 2760 AA Zeven 
hui/en 01802-1944 

Engeland frankeergeldig met 
gom ƒ 2,15/£ Jersey/Guernsey 
ƒ l ,95/£ Brouwer, 1 eeuwarden 
058-886836 

Hong-Kong postfr sets & sheets 
of goede verzamelingen Cool 
sen, Merelsmgel 22, 3291 VH 
Strijen 

Oude ansichten met postkanto
ren en oude telegrammen J Pe
ters, Postbus 43, 6000 AA Weert 

Firmaperforaties alle landen 
Koop of ruil Veel ruilmateriaal 
aanw W Manssen, l aan der V N 
31, 3844 AD Harderwijk 03410-
17980 

Stadspost poststukken enz 0,10-
ƒ 1,- p / s t E Horn, B B weg 4, 
9551 TZSellmgen 05992 2506 

Frankeer-geld^e postz. Nederl. 
onafgew / z gom/Postfris 50-80% 
Ook blokken, PZM, PZB Info 
brief op aanvraag Tel 02975-
40164 

Siam/Thailand, postfns/p 1 /gest 
en Hong Kong pfr/gest en 
Macau aanbiedingen M Prins 
020-6960165 

Siam/Thailand sets, sheets of de 
betere verzamelingen F Cool 
sen, Merelsingel 22, 3291 VH 
Strijen 

DIVERSEN 
Drie en dertigste Internationale 
ruilbeurs Zoete Lieve Gerntje 
Zondag 23 april 1995 Brabant 
hallen 's Hertogenbosch van 
10 00 lot 17 00 uur Uniek in Ne
derland Voor alle mogelijke ruil
objecten 

Ruilen, 200 versch GRF Wereld. 
Idem retour C H Mulder, Willi 
gen 22, 3925 WL Scherpenzeel 
(Gld) ^ ^ ^ 

Stuur mij 150-200 GF postzegels 
/elfde aantal, kwaliteit retour G 
Damen, Boutensstraat 8, 4942 

DN Raamsdonksveer 

Gevraagd 50 Frankrijk + OG 100 
GRF Wereld retour I Messelaar, 
Gerard Philipestr 7, 1325 1 L Al-
mere 

Cursus kaartieggen leer he l he
den, verleden en de toekomst uit 
de kaart, cursus ƒ 50 , - Inl A On 
ink, Zonnebloemstr 14, 4461 PL 
Goes Giro 1451975 of bank 
479769265 

Ruilen stuur mij 200 verschillen 
de grootformaat zegels Wereld 
zelfde aantal en kwaliteit retour 
W van Uden, Zuidwal 40, 5211 JE 
Den Bosch 

Gratis: Prijsl BRD DDR Berlin en 
Dt Reich ledere nieuw geïntc 
resseerde ontvangt tevens een 
phil verrassing Nu ook nieuwtjes 
abo's BRD CH FL en A Extra 
aanbied E v d Linden, Postf 
185551, 45205 Essen/Dld Faxnr 
0049205415439 / Mobieltel nr 
00491714337549 

Israel: postfnsse zegels met tab 
ie koop en verzorging van abon 
nemenlen Inl A Bouwense, tel 
01100-12762, Goes 

Verzorging abonnementen van 
de meeste West-Europese landen 
o a Engeland, BRD Tevens Aru 
ba en Ned Ant Ook \er /orging 
van uw mancohjst Info J Geert-
zen, Klippenverf 30, 2804 MN 
Gouda Tel 01820-36937 

Fil ver Zuidelijk Afrika, bijeen 
komsten, veilingen, rondzendver 
keer Eigen blad en bibliotheek 
Postbus 33223, 3005 EE Rotter 
dam 

Israel, Australië, Faroer, Gibral 
tar, Britamen, Griekenland 
Guernsey, Jersey, Man, Malta, 
Zwitserland, Skandinavia Nieuw 
tjesdienst tegen nominale waai 
de, gereduceerde prijzen kostba 
re geschenken, ongelooflijke 
voorwaarden EILAT PHILATE 
LIC CLUB, Postbus 542/32, Eilat 
Israel 

-3^--

BON VOOR PC-BEZITTERS 
o stuur mij ter kennismaking de computerprogramma s 

voor postzegels, munten, telefoonkaarten en boeken 
plus veel extra s ƒ 5 

O Stuur mij het absolute Nederlandstalige topprogramma 
voor filatelisten FILATELIE ƒ 69 

O Stuur mij tiet sctiitterende 100+ gamespakket op 
vier' 3,5 incti HD diskettes voor ƒ 29 

O Bijgesloten postzegels/ctieque/betaalkaart 
c) Gestort op giro 2548620 van DBC in Berkel en Rodenrijs 

Bon insturen is dan met nodig 
Verstuur deze bon of een fotokopie samen met uw naam en 
adres aan 
DBC, postbus 267, 2650 AG Berkel en Rodenrijs 
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EN HIER IS HIJ DAN DE COMPLEET VERNIEUWDE 
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AANBIEDING 
NU uw LUXE DAVO albunn Nederland IV 1990-1994 

voor de speciale prijs van ƒ 70,00 
(i.p.v. de normale prijs van ƒ 95,00) 

Vraagt uw handelaar naar de nieuwe 

DAVO brochure of zendt de bon naar: 

UITGEVERIJ DAVO, 

Postbus 411, 

7400 AK DEVENTER 

BON VOOR DE NIEUWE DAVO 
BROCHURE 1995/1996 
stuur mij per omgaande: 
□ de gratis DAVO brochure 1995-1996 

Naam: 

Adres: 

Postcode:. Plaats:^ 

Deze aanbieding is geldig tot 31 mei 1995 




