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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEIUNG 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 
internationaal liet best geotiënteerd 

In onze oktoberveiling 1995 komt o.a.: 
De klassieke collectie West-Europa van Sir T.F. Bremlough Australië (2e deel). 

De gespecialiseerde verzameling van Dr. RJ. van Mullem te Nijmegen, 
de tweede emissie verzamelaar:. 
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Puntstempel 88 (Oudewater) op 5 cent blauw nr 4 (Ex collectie Arratoon) 
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Driekleuren frankering van de nrs 4, 5 en 6 tweede emissie, in alle opzichten prachtbrief 

Indien ook u overweegt uw collectie of doubletten in deze veiling te 

verkopen, neem dan contact op met onze experts voor een gratis taxatie 

of advies. 

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



PHILAPOST 
Mailorder op maat voor de filatelist 

adres 
fc»' CLU 
V ' WONDEB-DOOS-

FflSS.= s 
Het 

postzegel-
warenhuis uit 

Berkel en Rodenrijs 
01891-15099 

TO P-TOP-TOP-TOP-TOP-TOP-TOP-TOP-TO P-TOP 
In navolging op het beproefde concept van de aanbieding CLUB-WONDER-DOOS in onze vorige advertentie 

verwerkt Philapost een SENSATIONELE en UNIEKE stock MOTIEF van A tot Z. 
De hele voorraad wordt KLAKKELOOS in dozen verwerkt. Het ACCENT ligt op de KWALITEIT. 

Zo krijgt u uitsluitend verschillende series en absoluut GEEN doubletten. 

Het ultieme verzamelgenot en... alles is compleet en postfris. 

Het aanbod is even uniek als onnavolgbaar. VELE HONDERDEN zakjes en kaartjes met uitsluitend waardevolle 
complete postfrisse series worden weer klakkeloos in dozen verwerkt. De cataloguswaarde is enorm, v 

de motieven het allermooist en de postzegels zijn uitgegeven door de populairste landen. 
Philapost wist de hand te leggen op één van de meest uitgebreide en gespecialiseerde motief voorraden in Nederland. 

Een grote handelaar benaderde Philapost met het verzoek zijn voorraad over te nemen. 
Wel 338 dikke WINKEL-STOCKS, 74 kaartenbakken alsmede de complete voorraad onverkochte 

'nieuwtjes' bestaande uit 19 volle dozen zijn in record tempo verdeeld in dozen. 

De dozert z p bijzonder mooi en de verscheidenheid is erg groot. Bovendien is de kwaliteit ronduit uitttitirttéild. ' 
Philapost kan met recht zeggen trots te zijn deze unieke partij postzegels aan haar klanten te mogen aanbieden. 

En... deze WONDER-DOOS is spannend als altijd. ,^, 

Voor de snelste beslissers: Complete collecties zijn intact gelaten en worden al naar gelang het 
motief van uw keuze in de dozen verwerkt, hoe hoog de cataloguswaarde ook is. 

U snapt, hoe sneller u belt, hoe meer keus. Onze telefonistes beschikken over een lijst. Wensen worden op volgorde 
van binnenkomst toegewezen. De waarde van de collecties loopt uiteen van DM 146,- tot DM 1.145,- MICHEL. 

Iedereen ontvangt in ieder geval zo'n EXTRA postfrisse collectie in deze doos. 
Uiteraard is onze TERUGGAVE-GARANTIE weer onverkort van kracht. 

''Heeft u zich ervan doordrongen dat het hier gaat om postfrisse complete uitgiften van veel verschillende motieven 
uit de gehele wereld? Er zit dus GEEN gestempeld materiaal in. De doos bevat GEEN impopulaire landen en ook 

GEEN postzegels van Nederland en overzeese rijksdelen. 

ioO U bestelt de doos. U ontvangt de doos. U bekijkt de doos.<iö» 
,1 ,̂ Wanneer u de doos toch NIET wenst te behouden en gefundeerd aangeeft waarom niet, 
'M mag u de EXTRA postfrisse collectie helemaal GRATIS behouden! Zonder enige verplichting! 

Dat is pas SERVICE en ZO overtuigd is Philapost van dit produkt I 
Attentie! Wanneer u uitsluitend een specifiek thema verzamelt raadt Philapost u aan toch 

01891-15099te bellen en onze telefonistes uw wensen kenbaar te maken. U krijgt dan in ieder geval 
onze folder en een bijzondere verrassing toegezonden. 

PHILA B.V. '»aO De WONDER-DOZEN-FABRIEK. 

BELriïïïIiTBIiTiliTïl of FAX VmiBiii^ïUot SCHRIJF 

«ï. 
% f t 

% . 
Mil 

POSTBUS 96 2650 AB 
BERKEL EN RODENRIJS 

Leveringsvoorwaarden: 
Philapost accepteert ook betalingen met creditcards. 

Geef kaartnummer en vervaldatum door bij uw bestelling. '•» ' 96 B 

Geen verzendkosten. Betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling met de bijgesloten acceptgirokaart. Algemene teruggave ga
rantie voor Produkten in originele staat na overleg met Philapost uiterlijk 3 dagen na ontvangst en uitsluitend voor eigen rekening. 
Levering zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen voorbehouden. Philapost, Phila Teiecards en Phila Cards zijn handelsnamen van Phila 
B.V. K.V.K. Delft 35724. 

387 



1919 ^ i e t d i i k 1995 
UW COLLECTIE (GEDEELTELIJK) VERKOPEN? 
tijdens onze voorjaarsjubileumveiling in april zijn wederom 
records gebroken! 

* goede en recordprijzen over de gehele linie 
* recordomzet ruim ƒ 1.530.000 - (excl. opgeld) 
* record aantal inzenders ruim 300 
* aantal bezoekers kijkdagen ruim 700 
* aantal bieders in veilingzaal ruim 400 
ir aantal schriftelijke bieders ruim 500 

ZEND NU IN VOOR DE GROTE NAJAARSVEILING EN GA MET 
RIETDIJK ALS PARTNER OP RECORDJACHT. 
DÉ MANIER OM EEN GOEDE PRIJS VOOR UW COLLECTIE 
TE KRIJGEN. 

Tienduizenden tevreden inzenders gingen u voor sinds 
1919. 
* Onze 76-jarige ervaring als veilinghouder en ons groot en internationaal 

koperspubliek staan garant voor een maximale opbrengst. 
* U krijgt te allen tijde een betrouwbare indicatie van de opbrengst, 

voordat u een beslissing neemt. 
* Renteloos voorschot tot 60% van de getaxeerde waarde mogelijk. 
* Deskundige verkaveling en presentatie d.m.v. luxe catalogus en 

uitgebreide foto-bijlage. 
* Gratis verzekering. 
* Extra publiciteit bij importante objecten. 
* Veiling in klasse (Bilderberg)hotel in Scheveningen. 
* Voor grotere collecties bezoeken wij u desgewenst thuis of in de 

bankkluis. 

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

Wij zijn er immers, nu al ruim 75 jaar, voor u! 

I E T D IJ 
POSTZEGELVEILINGEN Londen 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC Den Haag, Tel. 070-3647957/3647831, Fax 070-3632893 

7 6 JAAR IN DIENST DER PHILATELIE 



2 X per jaar: Interrnatioriale 
HBA postzegelveiling 

\n Hamburg 

Onze kennis en kunde 
.., zetten wij graag voor u in, wanneer u afstand 
wilt doen van uw zegels. Als toonaangevend 
veilinghuis voor postzegels bieden wij uw Ob

jekten aan een grote, internationale klanten

kring aan, Zo garanderen wij u een optinnaie 
opbrengst. 

Onze veilingen 
,,, vinden 2 x per jaar plaats: in april en in okto

ber. Uit de gehele wereld nemen genniddeld 
3000 bieders door schriftelijke koopopdrachten 
hieraan deel en tot 1000 verzamelaars, hande

laren en commissionairs zijn er persoonlijkgan

wezig. 

' ' O n ^ Internationale HerfstvöWng 
,,. vindt plaats van 11 t/m 14 oktober 1995, 
Mocht u voor deze veiling willen inzenden, don 
zien wij uw aanbod met genoegen tegemoet. 
De gebroeders Ehrengut zijn uw deskundige en 
discrete aanspreekpartners in alle afwikkelings

kwesties, ^ I f e J Ä * > 

Inzenden tot uiterlijk: eind juli 1995 

Onze veilingcotalogus ^ ^ 
,,, kunt u vandaag ai  gratis  bij ons besteÉÖr̂ ' 
met behulp van onderstaande bon. De catalo

gi worden vanaf begin september verzonden. 

X 
BESTELLBON voor: 

O HBA inzendformuiieren 
□ HBA Informatiebrochure 
ü HBA veilingcatalogus Inertst 1995 

Nnnm 

in 

1 
Q? 

^ 

Adres 

datum 

HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG 
GEBRUDER EHRENGUT 

Postbus 10 30 07 • 20020 Hamburg • Duitsland 
Tel +4940 / 23 34 3536 • Fox t4940 / 23 04 45 
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1 
2 
3 
1/3 gave 
1/3z.fr 
4 
5 
6 
6 z f r 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12z f r 
13 
14 
15 

16 
I S z f r 
17 
18 
I S z f r 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29 z fr 
30/33 
30b/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
460 
47 
47A 
47C 
48 
48 z.fr 
49 
56/76 
61b 
61c (0) 
77 
78 
79 
80 luxe 
80 
80 z fr 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 luxe 
101 
101 z f r 
102/03 
104 
104 z f r 
105 
105 z f r 
105f 
106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
130 z f r 
131 
132 
133 

„ . . .^^ 
33 
25,— 

125,— 
randen 

110,— 
18,— 

9,— 
85,— 
50,— 

2,50 
3,50 

35,— 
27,— 

105,— 
165,— 
100,— 

5,— 
85,— 

3,— 

85,— 
45,— 
19,— 
60,— 
35,— 
22,50 

2,— 
3,— 
7,50 
7,50 

50,— 
6,— 

12,50 
35,— 

125,— 
75,— 

6,— 
6,— 
6,50 
6,50 
4,— 

15,— 
6,— 

22,50 
75,— 
15,— 
24,— 
90,— 

160,— 
210,— 
195,— 
525,— 
275,— 

95,— 
44,— 
95,— 

550,— 
1 , — 
6,— 
7,50 

975,— 
875,— 
575,— 

19,— 
62,50 

6,— 
9,25 
7,50 

12,50 
12,50 
34,— 
22,50 
55,— 
50,— 

1050,— 
925,— 
575,— 

10,— 
155,— 
100,— 
125,— 

75,— 
250,— 

3,— 
3,— 
3,— 

1 1 , — 
7,50 

10,— 
260,— 
125,— 
225,— 

2,— 
20,— 

133A 
134/35 
136/38 

_ 
NEDERLAND 
Mooi gebruikt, 
ook losse waarden. 
Zomerkorting 
10% bij opdracht boven 
ƒ 100,-

45,— 
42,50 

175,— 
136/38 Tent 
Stempe 
139/14C 
141/43 
144/48 
149/62 
159 los 
163/165 
166/68 
177/98 
181 
184 
191 
195 
199/02 

220,— 
6,50 

12,— 
6,— 

19,80 
12,50 
12,— 

8,— 
77,50 
20,— 

6,— 
26,— 
24,— 
10,— 

199a/02a 175,— 
203/07 
208/11 
212/19 
217A 
219 los 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
235 los 
236/37 
236A 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
255 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 
269 
270/73 
273 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 
326 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 
372 
373 
356 a/d 
356 c 
356 d 
374/78 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402 B 
403B 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 
474/89 
487 los 
490/94 

Alle zegels zijn pracht ex. 

30,— 
10,— 
49,50 
88,— 
36.— 
13,— 

2,50 
18,— 
25,— 
16,— 
14,— 

6,— 
12,50 
44,— 
32,— 
30,— 
55,— 
25,— 
25,— 
26,— 
25,— 

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

28,— 
25,— 
16,— 
17,50 
14,— 
12,— 
10,— 

7,50 
8,— 
7,50 
5,25 
7,50 
2,50 
6,50 
6,— 
4,— 
6,— 
6,— 
9,90 

15,— 
35,— 
25,— 

7,50 
25,— 
40,— 
60,— 
60,— 
88,— 
35,— 
44,— 

4,— 
10,— 

2,50 
2 — 

12,— 
75,— 

135,— 
15,50 

2,— 
3,50 
5,— 
2,50 
3,50 

24,— 
14,— 

5,— 

495/99 4,— 
500/03 4,— 
505 3,50 
508/12 4,— 
513/17 7,50 
518/33 10,— 
535 2,50 
536 a 6,— 
536 b 5,— 
537 20,— 
538/41 6,60 
543 4,— 
544/48 6,— 
550/55 39,— 
556/60 59,— 
560 los 40,— 
563/67 19,50 
568/72 22,50 
573/77 16,50 
578/81 2 1 , — 
583/87 17,50 
587 los 15,— 
591 los 3,50 
592/95 66,— 
596/00 14,— 
602/06 22,50 
606 los 19,— 
607/11 15,— 
612/16 19,50 
616 los 17,— 
631 los 4,50 
640 los 2,50 
641/45 22,50 
647/48 2,50 
649/53 15,— 
655/59 20,— 
661/65 13,— 
666/70 15,— 
671/75 35,— 
675 los 25,— 
676/80 13,75 
682 los 3,— 
683/87 11 ,— 
688/92 12,50 
694 los 3,— 
695/99 10,— 
702/06 15,50 
707/11 14,— 
712 f 625,— 
keur 
715/19 12,50 
722/26 15,— 
731/35 10,— 
736/37 4,— 
738/42 13,— 
747/51 14,— 
752/56 9,50 
759/63 7,50 
766/70 7,— 
774/76 15,50 
779/83 7,50 
786/90 8,— 
enz tot heden le
verbaar 50-60% 
netto 
Gaarne uw man-
colijst 
Kinderblok 
854 35,— 
875 5,— 
899 9,50 
917 17,50 
937 17,50 
983 25,50 
1001 17,50 
1024 14,50 
1042 17,50 
1063 7,50 
Roltanding, los 
7 175,— 
14 60,— 
15 15,— 
16 75,— 
17 30,— 
18 15,— 
28 27,50 
29 15,— 
30 27,50 
31 52,50 
44 15,— 
46 97,50 
51 15,— 
54 36,— 
55 47,50 

»56 32,50 
66 12,50 
67 7,50 
68 1 2 , -
69 14,— 
70 55,— 
Rolt senes 
1/18 420,— 
19/31 140.— 
33/56 275,— 
57/70 105,— 
71/73 135,— 
74/77 58,— 
78/81 24,— 
82/85 2 1 , — 
86/89 26,50 
90/93 39,50 
94/97 40,— 
98/01 32,50 
Automaatboekjes 
en combinaties le
verbaar, spec 
prijslijst gratis op 
aanvraag 
Porto 
1 17,50 
2 22,— 
28 44,— 
3/12 144,— 
8 los 37,50 
12 los 33,— 
Div typen 
leverbaar 
13/26 77,50 
20 los 47,50 
27 III 40,— 
28 III 175,— 
31/43 198,50 
42 los 54,— 
43 los 95,— 
44/60 25,— 
67/68a 32,50 
67b (o) 125,— 
68b (o) - ,— 
69/79 9,50 
80/106 17,50 
Luchtpost 
1/3 4,— 
4/5 1,50 
6/8 15,50 
9/11 3,— 
12losl44r=-125,— 
13103+«;=^ 125,— 
Dienst 
1/8 keur 315,— 
9/15 65,— 
16/19 47.50 
16/19a 47.50 
20/24 7.50 
25/26 18.— 
27/40 12.50 
27+29+30 
fosfor 20,— 
Telegram 
1 5 5 , -
2 49,50 
3 7,50 
4 175,— 
4 z f r 95,— 
5 45,— 
6 10,— 
7 - ,— 
8 20,— 
9 20,— 
10 35,— 
11 35,— 
12 375,— 
12 z f r - ,— 
Postpakket Ver 
1/2 keur 77,50 
Brandkast 
1/7(0) 995,— 
stempel met 
controleerbaar 
Postbewijs 
1/7 350,— 
3 los 65,— 
4 los 92,50 
5 los 150,— 
6 los 10,— 
7 los 47,50 
6A 75,— 
7 A 75,— 

netjes gestempeld, tenzij z fr.=zeer fraai, mooie 
zegels maar met klem gebrek, (o) =gebruikt maar stempel met controleer
baar, duurdere soorten desgewenst met foto-Cert. van erkende keurmees
ter, kosten hiervan in overleg Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, 
postgiro 271040, Porto extra, echter franco levenng vanaf ƒ 250,- opdracht. 

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER - Tel. 02908 - 23966 | 



LOTHVEILING 
Van 7 tot 9 september 1995 
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L/ kunt vanaf nu inleveren. Vraag de catalogus aan! 

Naar aanleiding van onze 100e Veiling willen wij natuurlijk wat bijzonders 
bieden, zoals b.v. de bovengetoonde zeldzaamheden. 
Bent u van plan om in 1995 uw verzameling of bijzondere zegels te 
verkopen, dan krijgt u in deze bijzondere veiling de gelegenheid om uw 
zegels door ons huis op de juiste wijze te laten presenteren, in een 
ongewone jubiieumveiling. 
Neemt u a.u.b. contact met ons op. U kunt vragen naar de heer Loth 
persoonlijk. 

a LOTH i Briefmarken t 

lOTH 
i MAINZ t 
^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ f d t i i i i i i C 

Neubrunnenstraße 12  D55116 Mainz  Duitsland 
Telefoon 00 49 (6131)232029 en 232020, Telefax 00 49 (6131)230663 



72e jaargang,|uni 1995 
I nummer 830 

Het maandblad Philatelie waarin opgenomen 
De Philatelist is een uitgave van de 

I onafhankelijke Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Den Haag 
In dit maandblad zi|n - buiten verantwoorde-

[ lijkheid van de redactie - de officiële 
mededelingen van de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen opgenomen 

Philatelie verschi/nt in de tweede helft 
van elke maand uitgezonderd juli 

Hoofdredacteur 
AadKnikmanAIJP 
Lis 20 1273 CD Huizen 
Telefoon 02152-54391 
Telefax 02152-40926 

Advertentieverkoop 
Bosch & Keuning 
Postbus 1 
3740 AA Baarn 
JaninedeTroye 
Telefoon 02154-82341 
Telefax 02154-82344 

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

Adreswijzigingen 
Adresvtfijzigingen moeten worden opgegeven 
aan de secretaris van de vereniging of 
afdeling waarvan de ontvanger lid is 
Alleen individuele al)onnees (2i| die het blad 
rechtstreeks aan de Stichting betalen) 
zenden een adreswyziging naar de admini

strateur (adres zie boven) 

Abonnementen 
Er zijn twee wijzen van abonneren 
1 een collectief abonnementwor aanQ&s\o-
ten verenigingen het abonnement voor leden 
IS m de contributie inbegrepen 
2 een individueel abonnement Het 
abonnementsgeld moet bi| vooruitbetaling 
worden overgemaakt 
a binnen Nederland f 36 - op giro 5005485 
van de Stichting Nederlandsch liflaandblad 
voor Philatelie te Dordrecht 
b voor België Bfr 750 - op giro 000-
0350882-33 van de penningmeester van het 
maandblad Philatelie te Brussel 
c m het buitenland f 62 50 (incl port) op 
dezelfde rekening als vermeld onder 2a 
Als het abonnement op 1 april of 1 |uli ingaat 
moet een evenredig bedrag tot het eind van 
het jaar worden gestort Abonnementen per 
I oktober zijn slechts mogeli|k in combinatie 
met een abonnement op de daaropvolgende 
laargang 

Opzegging abonnement 
Een individueel abonnement kan per 31 
december worden beëindigd door een 
schrifteliike opzegging die uiterliik op 30 
november bil de administrateur moet zijn 

Losse nummers 
Losse nummers van de lopende jaargang 
kunnen worden besteld door overmaking van 
f 4 50 per nummer (inclusief porto) op 
postgiro 5005485 te Dordrecht onder 
vermelding van de gewenste nummers 

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

Erevoorzilter 
Mr A van der Flier AIJP 

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

Oplage 
53 000 exemplaren 

ISSN-nummer 
0166-3437 

jEuir 
Lid van de internationale uitgevers
vereniging van postzegelcatalogi en 
postzegeltiidschrilten ASCAT 

iniHOUD Philateïe 
uit de >vereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 
392/393 

.397/397/398 
Nieuwe regels thematische filatelie 
.. .. 401/402/403/404/405 

Wereld Jamboree in Nederland 
407/408/409/410/411/412/413 

De koers van Coerts 
414/415 

Verenigingsnieuws 
... 418/419/420/421/422 

Filatelistische evenementen 
426/427 

Nederlandse stempels 
427 

428/429 

Jamboree 
op komst 

407-413 
Aart van Soest neetnt in 
dit nummer van 
'Philatelie' alvast een 
voorschot op de Wereld 
Jamboree die dit jaar 
voor de tweede maal in 
de geschiedenis in 
Nederland zal worden 
gehouden 

Postwoardestukken 

Zeestraat 82 
432/433 

Mosaphil: een tentoonstelling van hoog niveau 

Een stempelreis door Noorwegen 
*r̂  437/438/439 

Bioloog Dick Bekker maakte catalogus 

440 
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443/444/445 

446/447/448/449/450/451/452 

452 

455/456/457/458/459 
460/461 
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IVIosaphil 9 5 
434-436 

Portzegels vieren jubileum 

Nieuwe postzegelboekjes 

Nieuwe uitgiften 

Luchtpostnieuws 

Thematisch panorama 

Bondspagina's 

Kleine annonces 

Een mooie lokatie, in
zendingen van een 
hoog niveau en een 
gastvrije ontvangst: 

een weekendje 
Mosaphil 95 was 

voor veel verzame
laars een aangename 

ervaring 

BIJ DE VOORPAGINA: 
Het duurt niet lang meer binnenkort strijkt de W e r e l d Jambo

ree neer in Neder land. In vergeli|king met 1 9 3 7 is er natuur

l ik veel veranderd, maar het enthousiasme van de scouts (zo

als de padvinders van vroeger tegenwoordig heten) zal be

slist met geringer zijn dan bijna zestig jaar geleden Veel in

formatie over de W e r e l d Jamboree vindt u in een artikel dat 

elders in dit nummer van 'Philatelie' te vinden is. 

Op reis 
437-439 

Wie nog geen vakantieplannen heeft, kan zich 
wellicht laten inspireren door een suggestie van 

lezer Ligtvoet uit Noorwegen: maak eens een 
stempelreis De Noren wonen in een verrassend 
veelzijdig land; je kunt er letterlijk van de hemel 

in de hel (en vice versa) komen... 
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U I T DE lAIERELD VAIU DE FILATELIE 
WINNAARS ONTWERPWEDSTRIJD 
KINDERPOSTZEGELS BEKEND GEMAAKT 

392 

Eind april is bekend ge
maakt, welke drie kin
dertekeningen de Kin
derpostzegels van dit 
jaar zullen sieren. De 
winnende ontwerpen, 
die met behulp van com
puters tot stand kwamen, 
zijn van Leonie Ensing 
uit Westervoort (6 jaar), 
Sjoerd Stegeman uit 
Hengelo (9 jaar) en Mar

cel Jansen uit Enschede 
(12 jaar). 
De Ontwerpwedstrijd 
Kinderpostzegels is een 
gezamenlijk initiatief van 
de Stichting Kinderpost
zegels Nederland, PTT 
Post. het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen en het 
Comeniusproject. 

Marcel Jansen uit Enschede mookte dit ontwerp voor een Kinderpostzegel; de belettering moet 
uiteraard nog worden aongebrocht. 

TENTOONSTELLING BLOEMBOLLENSTREEK 
LISSE HAD GESLAAGD VERLOOP 

Op 12 en 13 april werd 
in de CNB-veilinghal te 
Lisse een postzegelten
toonstelling in categorie 
3 gehouden. De exposi
tie, die de naam Bloem
bollenstreek 40 droeg, 
was georganiseerd door 
de I.V. Philatelica afde
ling Bloembollenstreek. 
Aanleiding was het veer
tigjarig bestaan van de 
desbetreffende vereni
ging-

Veertig inzendingen van 
volwassenen werden 
door een deskundige 
jury beoordeeld, hetgeen 
vijftien keer verguld zil
ver opleverde, achtmaal 
groot zilver, zesmaal zil
ver, zevenmaal verzil
verd brons en viermaal 
brons. Elders in deze ru
briek treft u de volledige 
lijst van bekroningen 

JAARLIJKSE ERETEKENS THILATELIE' 
DOOR RAAD VAN TOEZICHT TOEGEKEND 

De Raad van Toezicht 
van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philate
lie heeft in zijn voor
jaarsvergadering, die op 
18 maart il. in Amers
foort werd gehouden, de 
eretekens voor 1994 toe
gekend. 
De Leon de Raoy-me-
doille ging naar de he
ren ir. H.P. Rozema en 
dr. J. Vos voor hun uit
gebreide, uit drie afleve
ringen bestaande artikel 
onder de titel 'In de ban 
van ringen en sterren'. 

De Thematische wissel-
beker voor 1994 werd 
toegekend aan de heer 
J. Hamers en mevrouw 
J. Hamers-Velberg voor 
hun thematisch aiïikel 
'Vogels: een eindeloos 
en driemensionaal the
ma'. 
De Raad van Toezicht 
besloot de Tholen-trofee 
voor 1994 niet toe te 
kennen. 
De prijzen zullen dit na
jaar aan de bekroonde 
auteurs worden uitge
reikt. 

ROOS-PLAQUEHE VOOR DE TWEEDE 
MAAL DOOR NVPV UITGEREIKT 

Mevrouw Nel Y. Roos-'t 
Hart (1911-1993) bezat 
door hoor innemende 
persoonlijkheid en haar 
no-nonsense instelling 
het vermogen mensen te 
activeren. Vooral jonge
ren werden door haar 
geïnspireerd en bege
leid. Ook schreef zij inte
ressante bijdragen voor 
het maandblacTPhilcte-
lie. 
Dat alles was vorig jaar 
reden voor de Neder-
landsche Vereeniging 
van Postzegelverzame
laars (NVPV) om de 

Roos Plaquette in te stel
len. 
De eerste onderschei
ding ging in oktober 
1994 naar de heer 
J. Kordes voor zijn vele 
activiteiten om de filate
lie onder de jeugd te be
vorderen. Dit jaar werd 
Hans TSchroots verrast 
met de plaquette. Hij 
was naar Utrecht geko
men om een lezing te 
houden over zijn verza
meling 'Luchtpost', toen 
hij tot zijn verrassing de 
verzilverde legpenning 
kreeg uitgereikt. 

NVPV GROEIT 
DOOR ACTIE 

Voor de vijfde keer or
ganiseerde de Neder-
landsche Vereeniging 
van Postzegelverzame
laars (NVPV) een leden
werfactie voor haar 31 
plaatselijke afdelingen. 
Resultaat: één nieuwe 
vereniging en een stij
ging van net ledenaan
tal van 23. De NVPV 
heeft ca 4.200 leden. 
De afdeling Altena wierf 
in 1994 tien nieuwe le
den en won de eerste 
prijs. De tweede prijs 
ging naar de afdeling 
West-Friesland. 

KEES DE JONGEN HERLEEFDE IN 
VLISSINGEN 

'Wanneer was Kees ei
genlijk begonnen met 
zijn postzegels? Het 
scheen hem toe, als hij 
zo zijn herinnering na
ging, dot hij altijd post-
zeg^els had gehad. Ne
derlandse, en buiten
landse die toch niets 
waard waren, die de 
andere jongens anders 
toch weggooiden, die 
had hij in een blikken 
doosje bewaard. ... Als 
ze hem op school vroe
gen: 'Spaar ie óók post
zegels op,' dan zei hij 
altijd maar 'Nee hoor,' 
maar intussen, hij dééd 
het wel, en op een daq 
h a d h i j e r t o c L l h o n - ^ 
derd, allemaal verschil
lend en onbeschadigd.' 
Met dit citaat uit 'Kees 
de Jongen', het werk 

waarmee Theo Thijssen 
beroemd werd, bewees 
de voorzitter van de Vlis
singse Filatelisten Ver
eniging, de heer J. Hint-
zen, dat zeker niet al
leen ouderen ontspan
ning zoeken in het ver
zamelen van postzegels. 
Hij deed dat zaterdag 
22 april bij de opening 
van de regiotentoonstel
ling in categorie 2 die in 
het Scheldelcwartier in 
Vlissingen was onderge
bracht. Deze tentoonstel
ling, Vlissinqen 45-95, 
vormde het hoogtepunt 
van de activiteiten rond 
het vijftigjarig bestaan 
van deze vereniging. 
Burgemeester J.C. Tn. 
van der Doef van Vlis
singen, die de tentoon
stelling officieel opende, 

had een geheel andere 
kijk op verzamelen. Hij 
wilde er wél mee pron
ken. 'Ik was op sigaren-
bandjes uit in plaats van 
het verzamelen van post
zegels. Vooral die met 
foto's van filmsterren uit 
de jaren dertig. Ik was 
er zo trots op dat ik de 
mooiste voor de verjaar
dag van mijn moeder op 
een asbak plakte. Een 
schitterend cadeau, tot 
mijn zus de asbak in een 
afwosteiltje mikte...' 
De jury deelde 25 maal 
eremetaal uit. De verde
ling was als volgt: ze
venmaal groot verguld 
zilver, driemaal verguld 
zilver, viermaal groot 
zilver, zesmaal zilver, 
driemaal verzilverd 
brons en tweemaal 
brons. De complete lijst 
met bekroningen van 
Vlissingen 45-95 vindt u 
elders op deze pagina's. 

Burgemeester J.C.Th, van der Doel (links) krijgt deskundige uitleg bij een van de kaders van de voorzitter van de 
telisten Vereniging, de heer J. Nintzen 

organiserende Vlissingse Fila-
(foto: Peter Knikmon) 



AANTAL INZENDINGEN JAARLIJKSE 
SCHRIJFWEDSTRIJD VIEL TEGEN 
De Schrijfwedstrijd van 
de Nederlandsche Ver-
eeniging van Postzegel
verzamelaars (NVPV) 
beleefde dit jaar zijn 
eerste lustrum. Jammer 
genoeg ging dot niet ge
paard met een feestelijk 
aantal inzendingen: het 
bleek vooral de leden 
van algemene filatelis
tenverenigingen moeilijk 
te vallen een artikel te 
selecteren voor inzen
ding in een van de drie 
categorieën De jury be
sloot daarom de prijzen 
in categorie 2 ('De meest 
wervende publikatie ver
zorgd door een lid van 
de NVPV en gepubli
ceerd in de algemene 
media') te laten verval
len. Voor volgend jaar 
wordt gekeken op welke 
andere wijzen de cate
gorieën kunnen worden 
samengesteld. 
De heer A Bosman uit 
Nijmegen kreeg de eer
ste prijs in categorie 1 

('Het beste filatelistisch 
artikel geschreven door 
een lid van de NVPV en 
gepubliceerd in een me
dedelingenblad van de 
NVPV). Hij publiceerde 
zijn artikel 'Van diligen
ces, trekschuiten enzo
voort' in Waalzegel, het 
nieuwe blad van de af
deling Nijmegen (de
cember 1994) Zijn arti
kel sprong er niet alleen 
door de sti'[l van schrij
ven en leesbaarheid uit, 
maar ook door de wijze 
waarop de auteur zien 
wist te documenteren. 
De tweede prijs gaat 
naarde heer J.VV.H. 
Hellendoorn voor zijn 
artikel 'Doorlopers', ge
publiceerd in drie delen 
in Alphapost wan de ver
eniging Alphen aan den 
Rijn. 
In categorie 3 ('Het bes
te filotelistische artikel 
geschreven door een lid 
van een Nederlandse fi
latelistenvereniging en 

gepubliceerd in het ver-
enigings- of afdelings
blad van die vereni
ging') was de eerste 
prijs voor 'De geschiede
nis van de fiets', een ar
tikel van Herman Kerste 
dat in Zegelwaardighe-
den, het blad van de af
deling filatelie van de 
personeelsvereniging 
GOVA van de Postbank 
in Den Haag verscheen. 
De tweede prijs was 
voor de heer J.A. Uiten-
bogaarf, die in De Loupe 
schreef over 'Henri 
Dunant, de stichter van 
het Rode Kruis'. 
Bij de beoordeling viel 
het de jury op met welk 
een enthousiasme en in
zet filatelisten op vrijwil
lige basis en vaak met 
een minimum aan mid
delen andere verzame
laars enthousiasmeren. 
Het is dan ook niet voor 
niets dat de energie die 
werd gestoken in het sti
muleren van leden bijna 
even zwaar woog als de 
wijze waarop het mate
riaal taalkundig vorm 
werd gegeven. 

BELGIË IN 1996: EEN BOEKJE, TWEE 
BLOKJES EN 32 POSTZEGELS 

Het jenevermuseum in 
Hasselt, het portret van 
Oscar Bonnevalle en de 
geschiedenis van het for
mule-! racen op Fran-
corchamps ziedaar een 
kleine greep uit het emis-
sieprogramma van de 
Befgiscne postadmini-
stratie voor 1996. 
Het aantal emissiedata is 
beperkt tot tien, maar 
daar staat tegenover dat 
op zeven ervan meer 
dan één emissie wordt 
gelanceerd. 
Het programma ziet er 
als volgt uit: 

1 9 februar i : 
Drie zegels ter promotie 
van de filatelie; thema; 
'onbekende musea'; 
waarden: 16-1-4 (Mu
seum van het Waalse Le
ven te Luik), 1 6H-4 (Jene
vermuseum te Hasselt) 
en 34-1-6 f. (Museum 
Vleeshuis te Antwerpen). 
4 m a a r t : 
Gemeenschappelijke uit
gifte met Luxemburg; 
waarde 'A'=16 f. (por
tret van Mayrich door T. 
van Rysselberghe) 
1 apr i l : 
Dag van de Postzegel; 
zegel van 16 f (portret 
van Oscar Bonnevalle). 
1 apr i l : 
Natuur; thema: insecten; 

boekje met zes zegels 
van 16 f. (150ste ver
jaardag van het Konink
lijk Instituut voor Natuur
wetenschappen te Brus
sel). 
6 me i : 
Europa, thema: beroem
de Belgische vrouwen, 
zegels van 16 (Yvonne 
Nevejean) en 30 f. (Ma
rie Gevers). 
1 0 juni: 
Toeristische reeks; zegels 
van 16 (Grotten van 
Han) en 16 f. (200 jaar 
Begijnendijk). 
1 0 |uni: 
Brussel, hart van Euro
pa; vier zegels van 16 f. 
(Grote Markt, Koninklij
ke musea St. Hubertus, 
Kleine Zavel en Jubel
park). 
1 juli: 
Sport; thema: Olympi
sche zomerspelen in At
lanta; twee zegels van 
16-1-4 f. en een blokje 
van 34+6 f. ('Van Athe
ne tot Atlanta'). 
1 juli: 
Honderd jaar autoraces 
in Francorchamps, the
ma: geschiedenis van de 
Formule-1; vier zegels 
van 16 f. 
2 september: 
Belgische kunstwerken in 
het buitenland' thema: 
portretten uit de Nation

al Gallery in Londen; 
waarden: 13 (Sint Ivo 
door Rogier Van der 
Weyden), 16 (/.e cha-
peau de paille van Peter 
Paul Rubens) en 30 f 
('De man met de tul
band' van Jan Van 
Eyck). 
2 september: 
Geschiedenis; twee ze
gels van 16 f (Blijde in
trede van Filips de Scho
ne en Johanna van Cos-
tilië, 1496). 
7 oktober : 
Jeugdfi latei ie, thema-
stripfiguren; zegel van 
16 f. pChloropriyl' van 
R. Macherot). 
7 ok tober : 
150 jaar 'Armonoque 
de Mons'; zegel van 
16 f. (literatuur in het 
dialect van Bergen). 
2 8 oktober : 
Muziek en literatuur; vier 
zegels van 16 f. (Arthur 
Grumiaux, Flor Peeters, 
Christrian Dotremont en 
Paul van Ostaijen). 
18 november : 
Solidariteit- thema: 50 
jaar Unicef; zegel van 
16+4 f. (tekenwedstrijd 
voor kinderen). 
18 november : 
Kerstmis en Nieuwjaar; 
blokje van 9 zegels van 
13 f (Kerstmarkt op de 
Grote Zavel in Brussel). 

BEKRONINGEN TENTOONSTELLING 
VLISSINGEN 45-95 IN VLISSINGEN 

Volwossenen 
Grool verguld zilver J Adnoansen (Cen 
suurposl li|den$ de Boerenoorlog 1899 
1902*), C F de Baar IGroenlonose corre 
spondenlie'l, W J Borgers (Produktieas 
petten poslwaorden emissie 1891 ' | , J 
Hintzen (Zeeuwse post, postmerken ver 
bond houdend met de Eerste Wereldoor 
log*), C B van Nugteren Itweemool Konin 
gin Wilhelmino' en Zeebrieven) en F H H 
Willems (Postgeschiedenis Roermond*) 
VergMzilver S Bangma (Sneeuw en i|s, 
de notuur onder nul*). J P Dei| (Britse 
veldpost Eerste Wereldoorlog Westerfront) 
en F T Dop (De vierkontstempels von Ne 
derlonds Indiej 
Oroot zilver J H W Koijser (Groeniond), 
J C D M Koopmon (Florocompositieten of 
somengesteldbloemigen*), C H Logoce (Bo 
hemen en Moravie) en P Weststrate (Ont 
wikkeling luchtpostvervoer in en noor Zuid 
Ameriko tot 1940*) 
Zilver J Adnoansen (Duitse postcensuur in 

het Generooi Gouvernement België 1914 
1918), P J Dries (De plont en haar eigen 
schappen), CEL Kai|ser (Block Penny), 
B C van Tienhoven (Eofilotelie Nederland), 
J M Vermeule (Moderne architectuur) en 
J Westhoeve (De weg naar een Europa) 
VerzilverdbroiK CJM Kramer (Vlaamse 
primitieven), S Struik (Brood, het beginsel 
van ons bestaon) en F Tingo (Postzegels 
maken) 
BroiK F Tingo (Van rotstekening tot laser 
zetten) en M J Wojon von der Wei| (Waar 
gehakt wordt vallen spaanders) 
hel beoordeeld J de loet (M A de Ruy-
ter*) 

Jeugd 
Orool zilver Anton Rottier (Van hak tot 
bokseloor) 
Brom Aort Barentsen (Olympische spelen) 

erepri|S 

BEKRONINGEN TENTOONSTELLING 
WERTHAPHIL95INWEERT 

Volwassenen 
Verguld zilver W Bachmon (De inflatie van 
Polen 1989 heden), P Beishuizen (Herden 
kingszegels Koninkrijk der Nederlanden), 
W J Bongers (Produktie aspecten postwoor 
den emissie 1891 *), J I M Geroedts (60 pf 
type IV Kölner Dom), R J Gerritsen (De 
orieboekspostzegels) EM A Knarren 
(tweemaal o De geschiedenis van Heerlen* 
en b De Heerlense knip), E J Kuyper 
(Schepen, hoe vinden zi| de weg op zee), 
M J E Pospont (Windinstrumenten, song of 
wind music'), H J Polhuiis (Krimpener-
woord, 200 |aor postgescniedenis vanaf 
1778),PTME Roetsen(Depostmhet 
land van Weert'), R Rodenburg (tweemool 
o Australia Commonwealth King George V) 
enb Frankeer, gelegenheids en luchtpost-
zegels George V ) , F J Thewissen (De vo 
gels von Buzin) en R L P G von Unen (Af 
Stempelingen en aantekeningen op brieven 
en zegels von de emissie 1867) 
Grool zilver J H op den Buiisch (Enkelcir 
kelstempelsBelgie1870 1912) M I J Ei 
Iers (Luchtpost van en noor Nederland 
19261936'), C Th Fernee (Aids en de ge 
volgen voor de mensheid), P van der Gri|p 
(Appels, mango's en gouden borsten von 
Paul Gauguin), E M M de Lange (Van mo 
lensteen tot windturbine), W J H Nouwen 
(Slempels Nederlands Nieuw Guineo) J G 
Prinsen (Koning Frederik IX Denemarken 
en Groenland) en G J Volckx (De ci|fer 

emissie Crouwel 1976) 
Zilver J H op den Bui|sch (De pinguïn), 
L H J Janssen (Fronkeerstempels Neder
land), M C Mootmon van de Starre (Esper 
onto, een tweede taal voor velen), M Schol
ten (Postale toevoegingen), J P SchoorI (De 
ondergong van de mocnt) en G M P Teunis 
sen (België in de Eerste Wereldoorlog - de 
Duitse bezetting') 
Verzilverd brons J G Bergh (China brief 
post en frankeringen tot 1945), N G Hend 
nx (Routestempefs Nederlonds-lndie Ne 
derland v v ) , M P van Holten (Op de fiets), 
L M A Knarren (Postgeschiedenis Heerlen 
van postkantoor lot voorsorteefcentrum), 
P van Oosterom (De Indie li|n) en P T M E 
Raetsen (Straatnaam met Ie Amsterdom, te
rug afzender) 
Brons ] O Bergh(PostinChina), JCAC 
Muiis (Spoor en post], J J W Ooms (Iko 
nen), j F B M Regout (Het paard in de hlo 
lelie) en Th Verhei|en (Kerstmis) 

Jeugd 
Grool zilver Paul Janssen (Tremen) en 
Frank Vogels (Roofvogels) 
Zilver Jonine Curfs (Beren), Lauro Rek 
mans (Vlinders), Michel Vogels (Kinderen) 
en Miranda Vossen (Scouting) 
Verzilverd brons Florian Rekmons (Vogels) 

erepri|S 

BEKRONINGEN TENTOONSTELLING 
BLOEMBOLLENSTREEK 40 IN LISSE 

Volwassenen 
Verguld zilver M A J M Crabbendom (KLM 
luchtpost op de Indiehin 1924 1928) CJ 
Dolkemade (Geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog), C J van Homme Mei|ler 
(Met het oog op de bollenstreek*), F R van 
de Hoofdakker (Mindenburgmedoillon en 
Hitler poslzegelboekies en combinaties 
19331945), F Jacobs (tweemaal o Het 
bewaarstempel op rembours en b Rem 
bourszendingen m Duitsland in 1948), 
E H Y Kleingeld Kooremon (In den begin 
ne), G H Kui|t (Geschiedenis machinale 
frankering Belgische postkantoren 1928 
heden), T P J Loori| (Bedreigde vogels en 
hun bescherming), M J E Pospont (Windins 
Irumenten, song of wind music), M T M Sil 
kens (Firmaperioroties Nederlond), 
A l H M Simons (Bontkraag in vreemd ge 
zelscbop*), A von Sluys (Kioskperforolies 
Nederland), H H C TSchroots De Boer (Ne 
derlondse luchtpost naar Zuid Amerika), M 
Verkuil (Buitenlandse post vervoerd met de 
KLM-luchipostdiensl Amsterdam Bon-

Groot zi/rer; CAB van Brokel (Biponder 
heden kettingzegels Rusland), E Brugge 
man (Verhalenderwi|s leren leven), J P van 
Delft de Hoon (Een zwerftocht door de Al 
pen) Z van Duiin (Een Europa m wording), 
AE de Jong (Tiiasthrift voor Thematische Fi 
lotelie), CJM Kramer (Vlaamse primitie

ven), G C Wiegont (Spoonse luchtpost); H J 
Polhuiis (200 [oar streekpast Krimpener 
woord) 
Zilver- J Bol (Fokker), J Groeneveld (Ka 
ninkhike post vanaf 1898), W F Hoogko 
mer (Nederlandse fronkeerzegels en nun 
afstempelingen), J van der Kwaak (Mooi 
charmant en trots), P Verbeek (Postzegels 
op postzegels op postzeaels) G A Vogel 
(Wat let een land dot Lellana heet) 
Verzilverd brons P H Hillebrond (Kinder 
zegels Nederlond), B M von Ipenburg van 
Geel (Hondbol), S Jongsmo (Polestina-ls 
roei) KF Keessen (Aofsmeer een dorp van 
naam [nomen]), CJM Kramer (Japanse 
meerkleuren houtsneden over het vergun 
keli|ke leven] J de Ruiter (Censuurpost 
Tweede Wereldoorlog, censuurbureou Keu 
len], ATM van Velden de Groot (Nummer 
slempels Nederland] 
Brons- G Segers (tweemaal a Kleinrond-
stempels Gelderland en Noord Holland en b 
Puntstempels Nederland], A van Sluys (De 
geschiedenis van de Royal Novy) en n J N 
Verhoef (KLM openingsvluchten en bi|zon 
dere vluchten) 

erepri|s 

Ereprijzen jeugd: 
Karin Longmuur en Patrick Simonis 



VOORU 
VERKOOPT 
BEL ONS!! 

POSTZEGELVERZAMELINGEN 
PARTIJEN VAN NEDERLAND 
EN ALLE OVERIGE LANDEN 

DRINGEND Ä CONTANT 
T E K O O P G E V R A A G D : 

Wegens grote 

afzetmogelijkheden is 

geen partij te groot. 

Bezoek aan huis. 

1215 CB HILVERSUM 
TeL: 035-219470 

CTANVANÎ BEECI 

FDC Nederland, geschreven adressen vanaf 40% netto. 

lEDAQVANUiroiPlE 
(FIRST DAY OF ISSUB) 

El 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 

1080-
460-
300,-
200,-
225,-
165,-

90,-

E8 
E9 
E10 
Ell 
El 2 
E13 
E14 

75-
110,-

75,-
75,-
10,-

110,-
60,-

E15 60,-
E16 75,-
E17 40,-
E18 40,-
E19 40,-
E20 2 5 -
E21 45,-

E22 
E23 
E24 
E25 
E26 
E27 
E28 

25 
25 
33 
60 
30 
60 
30 

Covers met opengesneden, geen vouwen, voor aanbod covers, getypt adres en 
blanco covers zie onze prijslijst 

J.H. ACKERMANN - Rosendael 2 -1121HH Landsmeer- Tel. 02908-23966 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 

hoog mogelijke bieding vast te stellen. 

WIJ zijn geïnteresseerd in alle landen. 

Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 

alles! 

Een met 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 

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 waardeberging 

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

Altijd ± 500 stuks voorradig. 
OOK OCCASIONS 

IVpe 

BK40/BA 
BK40/BF 
BK 50 
BK 60 
BK 70 

Hoogte 

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«t 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 "Ziedewij" no. 1 (hoek Gebroken Mocldijk),Barendrecht 

Telefoon 01806 -12988, Fax 01806 - 20158 
Voor België: DROWA, Grote Baan 196, 2770 Niouwkorke. Tol.03775 - 4096 

P O S T Z E G E L - P A R T U E N H A r v i o E L 

^¥ÄN ¥ L I E T 
W i j zijn gespecialiseerd in de verlcoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen- en buitenland Deze 
"kavels", zoals (deel-)verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffel-partij-
en etc bieden wij onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop 
aan Met ons aanbod van meer aan 500 partijen zijn w\\ de grootste 
op dit gebied in Nederland Mede door een hoge omzetsnelneid en 
lage kosten zijn wij in staat maandelijks honderden nieuwe partijen aan 
te Dieden tegen zeer scherpe prijzen Uiteraard koopt u bij ons zonder 
enig risico. Heeft u interesse in ons aanbod, vraag don vrijblijvend onze 
maandelijkse voorroadlijst aan, of breng een bezoek aan: 

PZH Fa. Van VLIET 
Ugchelseweg 50 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel 055-416108 of fox 055-340375 

Geopend do/vr 14 00-17.00 
zat. 10.00-16.00 

GRATIS 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 



/ MINI-COLLECTIES 

Alle aanbiedingen verkrijgbaar bij 
THEO PETERS NUMISMATIEK & FILATELIE 

in Amsterdam: Theo Peters in Rotterdam: Joh. Huisman Philatelie B.V. 
aan de Lijnbaan 44 j aan de Rosmarijnsteeg 7 

P Tel. 020-6222530 
open di. t/m za. 10.00-17.00 uur 

, compleet 
^ ca ' ̂ '^ ^ ll^'e^erzameling bestaat u,t 1 

1 A i - a a . - O ' S e s . - e M e-eti-^van^^^ ^, ^^ , „^ ,3 , 

rXeKc^Twaa^^e/..-.- . 
onze prijs^^^^—2_J__ 

Nederland 1930-1939 
compleet 
Cat nrs nos 229 t/m 331 
Prachtig gestempelde collectie, met daarin 
alle beroemde series, zoals Rembrandt, 
Goudse Glazen, ANW en de Zeemans 
zegelsl Nu extra voordelig te koop als col-
lectiei Cat.waarde ƒ 959,50 

onze prijs ƒ 399,-

Cafnrs 549-654 compleet' ^ 
Postfns ^ g 2,in de 50er jaren 

Tel. 010-4137957 (((/.." m 
open WO. t/m za. 11.00-17.00 uur ^ % ^ 

BESTEL PER 

- brief(kaart) 

- telefoon 
020 - 6222530 

- fax 
020 - 6222454 

Kwaliteit garantie 
Wij garanderen zowel de 
juiste cataloguswaarde 
als de omschreven kwa
liteit. Mocht iets niet aan 
uw wensen voldoen, 
wordt e.e.a. omgeruild! 

onze prijs ■ 

Nederland 
1955-1959 
Cat.nrs. 655-735 

wmi-msatimmiflm Compleet 

onze prijs ■ 

.ƒ675,-

.ƒ375,-

30» 

Nederland 
postfri« 1960-19by 
bat nrs. 736 Vm 
poslfns. 
practitig . 

erblokken tegen 
ïlgë pms' Cat.w 

938 compleet 

geheel inclusief alle kin. 
.̂ n tenen een ongeloo luk 

IMC 5 
onze prijs ■ 

'aarde ƒ 646,75 

ƒ 299, 

KÖRTINGS 
CHEQUES 

. Bij uw bestelling 
welke wij voor 15 
juni a.s. ontvan
gen ontvangt u 3 
kortingscheques 
t.w.v. ƒ 100,-wel
ke u in de zomer-
maanden bij ons 
kunt bestelden 
Geheel GRATIS 
bij uw bestelling! 

Ie Dag Enveloppen 
compleet Nederland 
1955-1964 
Cat.nrs. E.21 t/m 70 Mooie collec
tie van keurig geadresseerde Ie 
dag enveloppen. Liefst 10 laar
gangen ofwel 50 covers. Prijstip! 
Cat.waarde ƒ 1757,-

onze prijs ƒ 685, ' 

Ie Dag Enve oppen 1 
compleet Nederland 
1965 Vm 1974 
Cat,nrs. E.71 t/m E.136 BLANKO 
Luxe collectie blanko covers, 
prachtig compleet geheel in FDC-
album! Cat.waarde ƒ 724,75 

onze prijs ƒ 320, 

Automaatboekjes 
Het verzamel gebied van de jaren '90! 
Collectie 1971 t/m 1982 
Cat.nrs. IDA t/m 28 incl. alle teksten, 
fosfor en gewoon! IJlaar liefst 32 
boekjes, postfris, 1 e kwaliteit! 
Cat.waarde ƒ 540,-

onze prijs ƒ 250,-

Nederlandse Antillen 1 
1%0 t/m 1979 
Cat.nrs. 311-644 compleet incl. alle ' 
blokken. 
Veel zegels voor weinig geld, dat is ' 

I »■ I troef bij deze mooie minicollectie 
met prachtige zegels van de Neder

landse Antillen! Profiteer van de ongekend lage prijzen 
van dit verzamelgebied. Cat.waarde ƒ 428,-

IMC 

B E S T E L B O N zenden aan: 
Theo Peters, Rosmarijnsteeg 7, 
1012 RP Amsterdam 
stuurt u mij de 
volgende mini-collecties 

...X MC 1 è ƒ 1995,— 

..X MC 9è ƒ 175,-

Totaal 

Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
n Ik ben reeds klant bij Theo Peters en 

betaal binnen 8 dagen na ontvangst 
G Ik betaal vooruit d.m.v. bijgevoegde 

cheques/contanten 
D Ik heb het bedrag op uw Postbank

rekening 2351646 of ABN/AMRO reke 
ning 408812443 overgemaakt 



S A M E N S T E L L I N G : R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
POSTBUS 7 4 9 2 3 0 0 AS LEIDEN 

70 CENT WORLD JAMBOREE 1995 EN 
80 CENT SAIL AMSTERDAM 1995 

Op 6 juni 1995 versche
nen twee nieuwe Neder
landse zegels van re
spectievelijk 70 en 80 
cent. 

Jamboreezegel 
Van de zegelvon 70 
cent (World Jamboree 
1995) werden de be
langrijkste gegevens 
(met uitzondering van de 
'tabelgegevens'j zie 
hiernaast) al in net mei
nummer van 'Philatelie' 
vermeld. 

Sailzeqel 
De andere zegel, die 
van 80 cent, is gewijd 
aan de zeilmanifestatie 
Sail Amsterdam. De ge
gevens van deze laatste 
zegel kwamen te laat 
beschikbaar om ze nog 
in mei aan u te presente
ren; vandaar dat dat nu 
gebeurt, samen met de 
publikatie van de ge
bruikelijke tabel. 
De Sail Amsterdamze

gel is ontworpen door 
Paul van der Groen uit 
Amsterdam. 

In aanvulling op de tabel 
kunnen nog de volgende 
druktechnische gegevens 
worden verstrekt. Pas
kruizen staan boven ze
gel 1 en 10 van het bo
venvel (=rechtervel) en 
onder zegel 91 en 100 
van het ondervel (=lin
kervel). Ver onder kolom 
92 van het linkervel staat 
een verticale zwarte 
streep en ver boven ko
lom 9 van het rechtervel 
staan enige zwarte krab
bels ('Rob'). 
Onder zegel 100 staan 
een zwarte 'L' of 'R' ge
volgd door vier '1 'en in 
de kleuren zwart, ma
genta, geel en blauw (al
les van links naar 
rechts). 
Op de linkervelrand een 
Brunnerbalk, die op de 
loketvellen niet meer te 
zien zal zijn. 

Onder boekblokken van de Sailzegel die op 6 juni |l uitkwam Afbeeldingen van de boek
blokken van de Jamboree zegel ttot u al aan in bet meinummer van 'Philatelie' 

Jamboree/Sail 

Bijzonderheden 

■ Drukvan de zegels: 
Dmkker 

Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichling 

■ Kleuren: 
Gebmikte kleuren 

Rastermaat 
Hoekrasterlijnen 

■ Velrandbijzonderheder 
Loketvelindeling 
Loketvellen per drukvel 
Telcijfers 
Telcijfers links/recht 
Artikelnummer 
Artikelnr onder zegels 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Dmkvormnrs, 

Drukvormnrs. onder 

■ Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 

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

H Perforatie' 
■i rdiwicillvi 

Zegelformaat 
Soort perforatie 
Perforatiemaat (klassiek) 
Perforatiemaat (decimaal) 
Aantal tanden hor./ver. 
Doortanding vel randen 
Perforatierestanten 

■ Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTTordemummer 

■ Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

'95 

80 cent 
Jamboree 

Joh. Enschedé 

06061995 

80 cent 
Sail'95 

Joh. Enschedé 
Security Printing (JESP) Security Printing (JESP) 
Offset 
Roland 363 Favorit 
0(nder) 

1. zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaan (blauw) 
120 
1.45« 
2.15' 
3.60' 
4.75' 

: 
10x10 
2 
zwart 
1 tot 10/10 tot 1 
100302 
91/92 
6 juni 1995 
94/95/96 
L1111 R1111 
L1211 R1211 
100 

Harrison 
HS61630/7% 
fosforescent 
offsetpapier 
O 0 
lllp 
45/45 
ja 
ja 
ja 
nee 
D2b 
Johan Enschedé 
Security Printing (JESP) 

25x36 mm 
kamperforaat 
12%:13y4 
12.80:13.33 
16/24 
d/d/O/d 
n.v.t. 

ongeperforeerd 
06041995 
8360 

8.000.000 
01071996 
onbepaald 

© 1995 Ptiilatelie/R.C. Bakhuizen van den Brink 

Offset 
Roland 363 Favorit 
L(inks) 

1. zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaan (blauw) 
120 
1.45' 
2.15' 
3.60' 
4.75' 

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10/10 tot 1 
100303 
91/92 
6 juni 1995 
93/94 
L1111 R1111 

100 

Harrison 
HS61630/7% 
osforescent 
offsetpapier 
t 
lip 
•45/45 
a 
a 
a 
nee 
D2b 
Johan Enschedé 
Security Printing (JESP) 

36x25 mm 
kamperforaat 
1374:12% 
13.33:12.80 
24/16 
d/d/d/O 
n.v.t. 

Dngeperforeerd 
15021995 
B361 

3.000.000 
31071996 
snbepaald 



1 Overzicht gegraveerde Crouwel

Bestelstaat Akkoord

nummer datum 

vekegels 

Tanding 

■ 5 cenf, grijs, UR 1, artikelnummer 100002 
5384 22 februari 1993 scheerperforaat 

■ 10 cent, blauw, L/R 1, artikelnummer 100003 
7482 24 augustus 1994̂  scheerperforaat 

■ 70 cent, violet, L/R 1, artikelnummer 100170 
5682 5 april 1993 
6150 4 oktober 1993 
6666 3 maart 19942 
7483 1 augustus 1994^ 

scheerperforaat 
scheerperforaat 
scheerperforaat 
scheerperforaat 

7693 22/24 november 1994^ scheerperforaat 

Rolzegels 

MIO cent, blauw 
4402 13 oktober 1992 
6667 14 februari 1994 

U25 cent, paars 
? ondeniveg? 

M60 cent, okergeel 
4401 21aug/5okt1992 

■ 70 cent, violet 
6083 10/26 augustus 1993 
6151 4 oktober 1993 
6431 13 december 1993 
6668 14 februari 1994 
7230 20 juni 1994 
7484 18 augustus 1994 
7694 11 november 1994 
8087 21 maart 1995 

scheerperforaat 
scheerperforaat̂  

scheerperforaat 

scheerperforaat 
scheerperforaat 
scheerperforaat̂  
scheerperforaat̂  
scheerperforaat 
scheerperforaat 
scheerperforaat 
scheerperforaat 

© 1995 Maandblad Philatelie /R.C. Bakhuizen van den Brink 

zegels 
Papier 

Hip 

lllq 

lllp 
Hip 
lllp 
lllq 
lllp 

lllp 
lllp 

lllp 

lllp 
lllp 
lllp 
lllp 
lllp 
lllp 
lllp 
lllp? 

* 

45/45 

45/45! 

45/45 
45/45 
45/45 
45/45! 
45/45 

45/45 
45/45 

45/45 

45/45 
45/45 
45/45 
45/45 
45/45 
45/45 
45/45 
45/45 

^ opmerking 
Deze tabel is een aanvulling 
op de tabel die in'Philatelie' 
van december 1992 (pagina 
800) verscheen 

Noten: 
^:metdrukdatum23AUG94 
7482/000019851 (linkervel 
naasttelcijfers 11/13), 19850 
(rechten/el naast de teldjfers 
10/8), basis naar rechts. 
2; de eerste Crouwelzegel met 
drukdatum3MRT946666/ 
000008360 (rechten/el, naast 
de teldjfers 108), respec

tievelijk 3MRT94 6666/ 
000008367 (linkervel, naast 
teldjfers 1113), basis naar 
links. 
3:metdrukdatum29JUL94 
1116/000009185 (linkervel 
naastdetelcijfers 11/13), 9186 
(rechten/el naasttelcijfers 
10/8), basis naar links. Het 
PTTordemummer van de 
modelvellen komt niet over

een met dat bij de drukdatum! 
^:metdrukdatum21NOV94 
115/000015439 (linken/el 
naast teldjfers 11/13), 15438 
(rechten/el naast de teldjfers 
10/8), basis naar rechts. Het 
Hl lordemummervande 
modelvellen komt niet overeen 
met dat bij de drukdatum! 
:̂ de drukrichting is hier 

anders: bij de losse zegels /R 
in plaats van /L. 

DE GEGRAVEERDE 
CROUWELZEGELS 

Alle nieuw te maken ci
linders voor rasterdiep
druk worden sinds eind 
1990 gegraveerd in 
plaats van geëtst. Dit 
geldt dus ook voor de 
nieuwe cilinders in de 
Crouwelfrankeerserie. 
Voor de Beatrixserie 
had de vervaardiging 
van nieuwe cilinders met 
de Heil Helio Klischo
grop/iapparatuur (de 
etsafdeling van En
schedé verhuisde niet 
mee naar industrieter
rein De Waarderpolder) 
onder meer tot gevolg 

dat een nieuw subtype 
(Beatrix'inversie') werd 
ingevoerd. 
Bij de Crouwelzegels 
was er ook sprake van 
bepaalde bijwerking: de 
normering  de stand 
van de randbedrukking 
ten opzichte van het ze
gelbeeld  werd gewij
zigd van 'basis naar 
rechts' in 'basis naar 
links'. Ook de plaats van 
de cilindernummers ver
anderde'. 
De geëtste en gegraveer
de Crouwelzegels zijn 
als losse zegels het best 
van elkaar te onder
scheiden door de vorm 
van de rasterpunten. 
Strikt filatelistisch gezien 

moet er eigenlijk van een 
tweede Crouwelreeks 
worden gesproken: 
Crouwelll. 

Velzegels 

Druktechniek 
Alle velzegels in de 
Crouweltekening zijn 
gedrukt in dubbelveflen 
van tweemaal 10 bij 20 
zegels. Telcijfers lopen 
van 1 tot 20 (links), re
spectievelijk van 20 tot 1 
(rechts). De zegels staan 
met de basis naar links 
in het vel als we de vel
randbedrukking als uit
gangspunt nemen. Een 
bescnrijving noemen we 
'genormeerd' als we 

(ook bij de zegelbe
schrijving) uitgaan van 
die stand. 

Velrandbijzonderheden 
Onder zegel 200 staat 
een 'L' of R' met een 
elektronisch gegenereer
de ' 1 ' . Onder de zegels 
191 toten met 193 zien 
we de tekst Artikelnum
mer: / 00002 (5 cent); 
het cijfergedeelte van 
deze tekst is weer 'gege
nereerd'. Onder zegel 
194 staat een schuine 
registerbalk, onder 195 
een horizontale register
balk. Op het linkervel, 
naast de rijen 1 en 2, 
zien we zeven van bo
ven naar beneden in in

tensiteit toenemende 
blokjes grijs (5 cent). 
Tussen het linker en het 
rechtervel, op de hori
zontale afsnijding, zijn 
zes horizontale raster
lijntjes te zien, zowel bo
ven als onder. 

Drukpersen 
De zegels worden nor
maal gesproken op de 
vijfkleuren Goebelpers 
gedrukt en hebben dan 
als tandinq het scheer
per foraat^atb i jd ie 
pers hoort. Desondanks 
kwam het enkele keren 
voor dat voor de druk 
werd uitgeweken naar 
de Reginapers, een 
vierkleuren rasterdiep



drukpers voor druk aan 
de rol, gefabriceerd 
door Goebel Darmstadt, 
en begin 1995 gede-
monteerd^. 
Bij druk op de Regina-
pers werd kamtanding 
gebruikt. 
De in de overzichtstabel 
aangegeven drukrichtin-
gen gelden ook voor de 
ongenormeerde (lees: 
losse) zeqels. Drukrich-
ting R(echts) voor losse 
zegels betekent O(nder) 
voor het loketvel. 

Perforatie 
De perforatiemaat is in 
alle gevallen 13'/2:12V4 
(14 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal). 
Scheerperforaat is te her
kennen aan de vliesjes 
die in de perforatiegoten 
blijven hangen en de 
restjes papier die naar 
één zijde omgeslagen 
aan de gomzijde te zien 
zijn. Bij kamtanding zijn 
de gaten meestal egaal 
glad of gelijkmatig gera
feld; er zijn geen vliesjes 
en hier en daar zitten 
min of meer complete 
perforatierondjes nog 
aan de zegels vast. 
Bij de Regina-kom met 
een dubbele slag zien 
we die perforotierondies 
vaak twee zegels verder

op op precies dezelfde 
plaats. Ook de kamslag 
kan korter of langer zijn, 
hetgeen betekent dat 
aan de uiteinden van de 
zegels smalle of brede 
tanden te zien zijn; deze 
worden correctietanden 
genoemd omdat ze vaak 
ontstonden als de perfo-
reermachine bij een ge
leidelijk verloop van de 
kamslag een correctie 
uitvoerde. 
Bij de Crouwel-zegels 
vinden we eventuele cor
rectietanden aan de ui
terst linkerzijde, respec
tievelijk de rechterzijde; 
dit levert in de tabel de 
notaties corr.L en corr.R 
op-
Papier en gom 
Het voor de Crouwel-ze
gels gebruikte papier is 
losforescent rasterdiep-
drukpapier van Harrison 
& Sons, HS3 1630/7%, 
dat aan de beeldziide 
onder ultraviolet licht wit 
oplicht en nalicht (fosfo-
resceert) en dat aan de 
gomzijde wit oplicht 
maar niet nalicnt (fluo
resceert), respectievelijk 
niet of nauwelijks meer 
oplicht. De papierrich
ting is <-> voor ongenor
meerde zegels en \ voor 
het genormeerde vel. Het 

papierdoorzicht is 
meestal Hip met glans-
diagonalen -45/45, in 
een paar uitzonderings
gevallen is een ander 
doorzicht geconstateerd. 
De gom is de door Joh. 
Enschedé aangebrachte 
D2b gom. 

Rolzegels 

Velrandbijzonderheden 
De rolzegels worden ge
drukt in een dubbelbaan 
van tweemaal 10 bij 21 
zegels. Op de linkervel-
rand van de linkerbaan, 
naast de rijen 1 / 2 , zien 
we zeven van boven 
naar beneden in intensi
teit toenemende blokjes. 
Naast rij 10 op de tus-
senstrook staat een 
schuine registerbalk (met 
een lichte punt erin, die 
we terugvinden bij alle 
waarden!) en naast rij 
11 treffen we een hori
zontale registerbalk 
aan. Bij de zegel van 
10 cent is dat rij 9 en 
10, bij de zegels van 70 
en 80 cent rij 10 en 11 . 
De zegels van 5 en 
60 cent moeten op dat 
punt nog eens gecontro
leerd worden. 
Er was sprake van dat er 
ook een rolzegel van 
25 cent zou komen. Ik 

heb deze echter nog niet 
gezien. 

Perforatie 
De tanding is - ook weer 
afhankelijk van de pers 
waarop gedrukt werd -
scheerperforaat of kam
tanding. Tussen de ze
gels is de tanding hori
zontaal onderbroken en 
verder zien we op de 
drukvellen nog een verti
caal geheel doorlopende 
perforatie (alleen op de 
linker- en rechtervelran-
den van zowel de linker-
als de rechterbaan). Bij 
sommige oplagen met 
scheerperforaat ont
breekt de perforatie aan 
de linkerkant respectie
velijk aan de rechter
kant. In het laatste geval 
bevindt zich aan die zij
de van de baan op één 
bepaalde plaats nog een 
aantal pennen horizon
taal op de trommel. Op 
die manier konden pro
blemen met pennen ge
makkelijker gelokali
seerd worden. De druk-
richting (bij losse zegels) 
is L(inks). Bij enkele opla
gen van de rolzegels is 
de drukrichting tegenge
steld R(echts). 

Papier 
Het papier is in principe 

hetzelfde als dat van de 
velzegels: fosforescent 
rasterdiepdrukpapier 
van Harrison and Sons, 
HS3 1630/7%. 

Rasters 
De gegraveerde raster-
punten zijn enigszins 
ruitvormig en maken, 
genormeerd bekeken, 
een hoek van -30 /30 
met de horizon. We tel
len horizontaal 7 raster-
punten per millimeter en 
verticaal 10 rosterpunten 
per millimeter. De zegel 
van 70 cent heeft een 
wat grover raster: 6.5 
punten horizontaal, 8 
punten verticaal per mil
limeter en hoeken van -
40 /40 . 
Tot slot nog dit: de op de 
vorige pagina afgedruk
te tabel is een aanvulling 
op de tabel die in het de
cembernummer 1992 
(pagina 800) werd op
genomen. 

Noten: 
1: Het is niet longer correct om 
van 'etsingnummers' te spreken, 
aangezien er bij Enschedé niet 
meer geëtst wordt; vandaar de 
term 'cilindernummers' 
2: Zie 'Philatelie' van mei jL, pagi
na 348 en 349 

NIEUW! 

^^/fax4 74 94 99 



F R A N K P O S T B.V. 
Hét CENTRUM voor al uw KILOWAAR 

VEERSEDIJK59 3341 LL HI.AMBACHT tel 01858-18074 fax. 01858-15756 

ELKE 6 WEKEN VERSCHIJNT 
EEN NIEUWE GRATIS 

PARTIJENLIJST 
PROFITEER NU VAN ONZE 

ZOMEROPRUIMING 
met grote kortingen!!! 

ZOJUIST ONTVANGEN: 
ca. 100.000 FDC'S van 

WEST-EUROPESE LANDEN 
los uitzoeken vanaf 1 gulden 

maar:... 500 verschillende voor 
ƒ 375,-

tevens binnengekomen: 
NIEUWE 20 KILO-BALEN 
ENGELAND-MISSIE 325,-
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENLAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 05486-55855 
FAX nr. 05486-55088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 78 
Zaterdag 8 juli 1995. 
aanvang 12.00 uur, in „Ons Gebouw" Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 7 juli van 14.00 - 22.00 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur -11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur 
In deze veiling veel uniek materiaal. 

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. 79, te houden op 23 september 1995. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van 
uw kollektie. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

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,—/DM 100,— m 
DENEMARKEN ƒ 19,—/DKR 100,— g 
ENGELAND ƒ 200,—/£ 100,— S 
GUERNS./JERS. ƒ 185,—/£ 100,— S 
EILAND MAN ƒ 135,—/£ 100,— ttj 
FINL./ALAND ƒ 21,—/FMK 100,— ^ 
FRANKRIJK ƒ 23,50/FR. 100,— g 
ITALIË ƒ 0,07/L 100,— "-
LIECHTENST. ƒ 82,—/SFR 100,— 

MALTA ƒ310,—/M 100,— 
MONACO ƒ 19,50/FR. 100,— ^ 
OOSTENRIJK ƒ 11,—/OS 100,— g 
SAN M./VAT. ƒ 0,05/L 100,— g 
ZWEDEN ƒ 13,—/SKR 100,— S 
ZWITSERLAND ƒ 97,—/FR. 100,— S 
LUXEMBURG ƒ 3,45/FR. 100,— g 
UNO WENEN ƒ 6,80/OS 100,— < 
UNO NEW Y. ƒ 70,—/US$ 100,— SE 
USA ƒ112,—/US$ 100,— 

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

I l i n i / A B H A i l l / B Rathausstraße9 D-22941 BARGTEHEIDE 
M I K R I l P K i l n l i E Tel.: 00-49 4532 8820 Fax 00 - 49 4532 25132 
l l l i n i l V r n M I l I l B UdAPHVenZPVW 

't Poszegelhoës 
(H, MANS) 

Gratis prijslijst N e d e r l a n d en O v e r z e e 

Wijngaardstr. 2 
Tel.:077-512698 
Fax: 077-547242 

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

// PHILATO" 
^ ^ ^ ï ^ Reeds meer dan 30 jaar voor al uw 

nieuwtjes. Land en motief. 
Ook in abonnement leverbaar. 
Tevens voor al uw philatelistische benodigdheden. 
Smedenstraat 126 7411 RJ Deventer Tel.:05700-17867 

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: 

Kloosters t raat 19-21 
2021 VJ Haar lem 
Tel. 023-272136 
Fax: 023-272753 

Concours laan 37 
2132 DJ Hoo fddo rp 
Tel . 02503-26269 
Fax: 02503-26195 

Post Beeld 
De leukste postzegelwinkel 

FRANKEERGELDIGE ZEGELS van 70 landen gevraagd 
b.v. Aankoop Ruil 
BELGIË ■) 
BUND*) 
CANADA 
CYPRUS 
DK) 
EILAND MAN 
FRANKRIJK 
FINN/AALAND 
GB 

4,10 
92,— 
70.— 

100,— 
18,— 

130,— 
22,50 
20,— 

185,— 

4,70 
106,— 
80,— 

116,— 
20,— 

149,— 
26,— 
23,— 

215,— 

Aankoop Ruil 

GUE/JERSEY 180,
ITALIË •) 
JAPAN •) 
LIECHT. *) 
LUXEMB. 
MALTA •) 
MONACO 
NOORW. •) 
OOSTENR. *) 

0,05 
1.10 

85,— 
3,45 

300,— 
18,50 
16,— 
11,40 

0,06 
1,27 

98,— 
3,97 

345,— 
21,30 
18,40 
13,— 

b.v. Aankoop Ruil 
SAN M/VAT 
SPANJE 
UNO GENEVE 
UNO NY 
UNO WIEN 
USA 
ZWEDEN 
ZWITSERL •) 

0,04 
0,70 

26,— 
60,— 
6,80 

105,— 
12,— 
99,— 

0,05 
0,80 

30,— 
69,— 
7,80 

121,— 
13,80 

113,— 

/^nkooplijst gratis. Koopprijs in HFL per 100 munteenheden van het land voor xxfran
keerwaarde. Zegels naar waarde en hoeveelheid in zakjes sorteren onder 200, totale 
waarde/ 20, per land: tegenbod voorbehouden. 10, DM mm 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 IFSDA) 
Postfach 36 45 Tel 00496131237341 
D56026 Mainz Fax. 00496131237342 

INTERNATIONAL CASHPOINT FOR POSTAGE MATERIAL 



DRS W.E.J. VAN OEN BOLD 

Sinds enkele maanden zijn 

de gewijzigde regels voor 

thematische 

tentoonsteliingsinzen 

dingen van kracht. De heer 

W i J . van den Bold, 

voorzitter van de 

Thematische 

juryadviescommissie van 

de NBFV, bespreekt de 

belangrijkste 

veranderingen. Zijn 

conclusie luidt: meer 

duidelijkheid, meer 

'filatelie' en dus een 

'voiwassener' benadering 

van het thematisch 

verzamelen. 

et ingang van 1 janu-
fe ari 1995 zijn er wijzi-
II gingen doorgevoerd 

in de documenten die 
betrekking hebben 
op het beoordelen 

van thematische inzendingen 
op tentoonstellingen. Ik zal 
deze documenten kortweg 
'Regels', 'Richtlijnen' en 'Glij
dende Schalen' noemen' . 
Nadat zeven jaar geleden 
door de Federation Interna
tionale de Philatelie (FIP) de 
regels voor de thematische fi
latelie vrij grondig waren her
zien, zijn er nu, op grond van 
de sindsdien in de praktijk op
gedane ervaringen, enkele bij
stellingen aangebracht. 
In dit artikel worden de be
langrijkste wijzigingen kort 
aangestipt. Door de beperkte 
plaatsruimte kan uiteraard 
geen uitleg van de regels in 
hun geheel worden gegeven. 
Wie die kennis wil opfrissen, 
kan bijvoorbeeld mijn Hand-

REGELS VOOR 
THEMATISCHE 
INZENDINGEN 
BIJGESTELD 
FIP zorgt voor meer duidelijkhdd 

Tabel A Oude en nieuwe puntenverdeling voor 
thematische tentoonstellingscollecties 

Plan 
Omvang 
Ontwikkeling 
Filatelistische kennis, studie en onderzoek* 
Kwaliteit en zeldzaamheid 
Presentatie 

Oud 
20 

5 
25 
20 
25 

5 

Nieuw 
20 

30 
20 
25 
5 

Totaal 100 100 

* de begrippen 'studie' en 'onderzoek' zijn nu toegevoegd 

boek voor de Thematische Fi
latelie er nog eens op nalezen. 
Wel zal ik, daar waar dat nut
tig lijkt, iets verder gaan dan 
alleen maar de aangebrachte 
veranderingen in de tekst te 
noemen. 

PUNTENVERDELING 
De meest in het oog lopen
de wijziging is een verande
r ing in de puntenverde
ling. In tabel A zijn de 
oude en nieuwe puntenver
del ing naast elkaar gezet. 
Gelukkig is de rubriek 'Om
vang' verdwenen. 'Omvang' 
had niets te maken met het 
aantal kaders dat men gevuld 
had, al zette het woord nog 
steeds inzenders (en ook som
mige juryleden) op dat ver
keerde spoor. Bij die rubriek 
werd de omvang van de be
handeling zoals de inzender 
die verzorgde, vergeleken met 
die welke door een grondige 
uitwerking had kunnen wor
den bereikt. Dit is echter pre
cies datgene wat altijd al bij de 
beoordeling van het plan en 
van de ontwikkeling aan de 
orde had dienen te komen en 
niet in een afzonderlijke ru
briek. De vijf punten zijn nu 
dan ook aan 'Ontwikkeling' 
toegevoegd. 

Over 'omvang' sprekend kan 
ik meteen een andere wegla-
üng melden, die een grote 
verbetering betekent. Dat is 
het vervallen van het voor
schrift dat op de planpagina, 
naast de kolom waarin per on
derdeel het aantal getoonde 
bladen wordt vermeld, ook 
moest worden aangegeven 
hoeveel bladen de totale ver
zameling omvat, dus inclusief 
de bladen die thuis in de kast 
liggen. De zin van die bepa
ling is nooit duidelijk gewor
den. Die kolom telde voor de 
beoordeling niet mee. Een 
beetje jurylid kon aan de 
hand van het getoonde mate
riaal natuurlijk zelf wel na
gaan of zo ongeveer het laat
ste stukje uit het bezit van de 
inzender in de inzending was 
opgenomen, omdat het totale 
aantal bladen duidelijk met 
veel moeite nog net gevuld 
was, of dat de inzending 
slechts het topje van de ijsberg 
toonde. 
Maar zoals gezegd, daar zijn 
we nu gelukkig vanaf, voort
aan gaat het om nog maar één 
kolom. 
Wel is gehandhaafd dat het 
plan de structuur van de in
zending én die van de verza
meling aangeeft. Onderdelen 

die niet worden getoond, wor
den dus wel in het plan aange
geven (onder vermelding van 
een nul of een streepje in de 
kolom van het aantal bladen). 
Dat is logisch; inzenders die 
onderdelen die door ruimte
gebrek niet getoond konden 
worden in hun plan zouden 
weglaten, zouden de indruk 
kunnen wekken dat die aspec
ten hem of haar ontgaan zijn, 
daardoor zou het plan punten 
missen op het gebied van de 
volledigheid. Uiteraard moet 
hier heel verstandig mee wor
den omgegaan. Wie denkt dat 
dit ongekende mogelijkheden 
biedt om alle hoofdstukken en 
paragrafen waarvan men geen 
enkel filatelistisch stukje in be
zit heeft tóch in het plan op te 
nemen, zal bedrogen uitko
men. Een jurylid heeft name
lijk echt wel in de gaten of het 
juist de thematisch moeilijker 
uit te werken en filatelistisch 
moeilijker te illustreren on
derdelen zijn die met 'nul bla
den' op de planpagina prij
ken. Net zo goed als hij weet 
dat de gevorderde inzender 
juist deze bladen (waar extra 
eer mee te behalen valt) zal 
willen tonen. Laat dus bij 
ruimtegebrek bij voorkeur de 
gemakkelijker onderdelen 
weg waarvan iedereen wel zal 
willen aannemen dat die bla
den thuis keurig uitgewerkt 
aanwezig zijn 

PLAN 
Zoals u waarschijnlijk wel 
weet, is een plan alleen een 
thematische indeling. In dit ge
val is thematisch bedoeld als te
genstelling tot filatelistisch. 
Daarom wordt nu gesteld: 

Een plan dat gebaseerd is op een 
indeling volgens uitgiftedatum, 
land of andere geografische crite
ria, of soort materiaal wordt als 
onaanvaardbaar beschouwd. 

m 



De oude Regels spraken nog 
van 'niet geschikt'. Door de 
nieuwe woordkeus is duidelijk 
dat hier inmiddels zwaarder 
aan wordt getild. 
Dit verbod doet hoofdstukken 
als: 'De eerste uitgifte over 
mijn thema' of 'frankeerma
chinestempels' of 'uitgiften 
ter ere van het huppelepup-
jaar' in de ban. 

Over het hanteren van een 
numerieke classificatie zeiden 
de vorige richüijnen nog dat 
deze kan worden toegepast als 
de inzending daardoor ge
makkelijker te begrijpen is. 
Nu staat er dat deze indeling 
in dat geval dient te worden toe
gepast. Ook hier is dus sprake 
van een aanscherping. 
Onder numerieke classificatie 
wordt verstaan dat de hoofd
stukken, paragrafen en subpa
ragrafen als volgt worden aan
geduid: 

1 
1.1 

1.1.1 
1.1.2 

1.2 
1.3 

2 
2.1 

Dit lijkt misschien ingewik
keld, maar het geeft een gewel
dig houvast bij het opstellen 
van het plan, omdat het - als 
men het systeem eenmaal 
goed door heeft - dwingt om 
de paragrafen uit één hoofd
stuk ook inderdaad bij elkaar 
te zetten. Ook kan men in één 
oogopslag zien of er bij de pa
ragrafen een vreemde eend 
zit, die in de bijt van dat hoofd
stuk niet thuis hoort en die dus 
een ander plekje moet krijgen. 
In de nieuwe Richtlijnen 
wordt in een apart hoofdstuk 
'Criteria voor de beoordeling 
van inzendingen' het volgen
de rijtje eigenschappen ver
meld waaraan het plan moet 

voldoen: 
• overeenkomst tussen plan 

en titel van de inzending 
• correct 
• logisch 
• evenwichtig 
• veelomvattend en compleet 
• creatief en /of origineel 
U weet dus waar u op moet 
letten! 

Op het aspect 'evenwichtig' 
wil ik nog wat nader ingaan 
omdat hier veel misverstan
den over bestaan. Bedoeld is 
dat ieder aspect - in relatie tot 
zijn belang voor het thema -
evenveel aandacht krijgt. Het 
oordeel 'onevenwichtig' 
wordt meestal gebruikt als be
paalde onderdelen in verhou
ding tot de rest veel gedetail
leerder worden uitgewerkt of 
wanneer daarvan veel meer 
materiaal wordt getoond. 
Er zijn twee redenen waarom 
inzenders op dit punt in de 
problemen kunnen komen. 
De eerste is dat de inzender 
in een bepaald onderdeel van 
het thema bijzonder geïnte
resseerd is, de tweede oorzaak 
is dat men beschikt over veel 
materiaal van dit onderdeel 
en dat dan ook allemaal wil 
tonen. 

Als in een inzending 'Tweede 
Wereldoorlog' de helft van 
het aantal bladen met concen-
tratiekamppost is gevuld, dan 
is er duidelijk iets mis. Nog er
ger is het als er door de be
schikbaarheid van veel materi
aal erg veel aandacht aan een 
eigenlijk heel onbelangrijk 
onderdeel wordt geschonken. 
Als in een inzending over een 
beroemdheid die zestig bla
den omvat, er twintig worden 
besteed aan het hoofdstuk 
'Herdenking van de honderd
ste geboortedag', dan is er iets 
grondig mis. Het is dan duide
lijk dat alleen de overvloedige 
beschikbaarheid van filatelis-
tisch materiaal heeft geleid tot 

het laten uitdijen van dit 
hoofdstuk dat, op de keper 
beschouwd, eigenlijk hele
maal niet in het plan had mo
gen voorkomen^. 

Maar evenwichtig wil niet zeg
gen dat alle hoofdstukken on
geveer evenveel bladen moe
ten bevatten. Over het ene on
derdeel is nu eenmaal veel 
meer relevante informatie te 
bieden dan over het andere. 
Een ander veel gehoord mis
verstand is dat alle hoofdstuk
ken op dezelfde wijze zouden 
moeten zijn ingedeeld, dus óf 
geen enkel hoofdstuk verder 
onderverdeeld, óf allemaal 
met alleen pararagrafen, óf al
lemaal met paragrafen én sub
paragrafen. Dat hoeft dus niet. 
De drie vormen kunnen in 
één plan door elkaar voorko
men. Wel moet het dan dui
delijk zijn dat een hoofdstuk 
dat niet verder onderverdeeld 
is ook echt over één bepaald 
aspect gaat, waar weinig aan 
onder te verdelen valt. 

ONTWIKKELING 
Nieuw is hier dat de tekst zo 
vloeiend moet zijn dat de rode 
draad van de ontwikkeling wordt 
getoond. U moet dus zoveel 
mogelijk proberen een uit
werking te maken die van 
blad tot blad gemakkelijk 
doorleest. U kunt er mee be
ginnen om dat per hoofdstuk 
te bereiken. Het tegenoverge
stelde is dat alle bladen losse 
eenheden zijn zonder enig 
onderling verband. 
Aan de lijst van punten waarin 
wordt vermeld hoe je themati
sche informatie aan filatelis-
tisch materiaal kunt ontlenen 
(afbeelding, doel van uitgifte, 
perfins enz.) is toegevoegd 
functies van ds post die een the
matische betekenis hebben. We 
kunnen hier bijvoorbeeld 
denken aan duivenpost en 
fietspost. 
De Richtlijnen geven in een 
nieuw rijtje van vier punten 
nog eens aan waar het bij de 
keuze en de plaats van het ma
teriaal om gaat: 
• het kiezen van de meest ge

schikte stukken voor elk 
thematisch detail dat wordt 
beschreven 

• het evenwichtig gebruik van 
de stukken, overeenko
mend met het belang van 
het thematisch detail dat 
wordt ondersteund 

• de nauwkeurige themati
sche plaatsing van de stuk
ken die op één blad worden 
getoond en 

• een correcte en beknopte 
tekst, maar voldoende om 
de gekozen stukken te recht
vaardigen en hun onderling 
verband aan te geven. 

Ook voor de Ontwikkeling 
worden de eisen nog eens sa

menvattend vermeld: 
• thematische studie en on

derzoek 
• draagwijdte'' 
• diepte van de ontwikkeling 
• evenwicht van de ontwikke-

• creativiteit en originaliteit 
• thematische kennis 
• thematisch belang 
U kunt ook hier dus weer 
vooruit! 

FILATELISTISCHE KENNIS, STUDIE 
EN ONDERZOEK 
Uit de wijzigingen die zijn 
aangebracht ten aanzien van 
de filatelistische kennis, valt 
een grotere waardering voor 
dit aspect af te leiden. De toe
voeging van de woorden 'stu
die en onderzoek' duidt hier 
trouwens ook al op. 
Laten we eerst naar wat klei
nere veranderingen kijken. 
Dat de FIP probeert de ont
wikkelingen bij te houden, 
blijkt uit het feit dat 'frankeer-
stroken' nu ook bij het filate-
listisch materiaal zijn vermeld. 
De lijst van niet geschikte 
stukken is uitgebreid met ad
ministratieve tekens (niet-postaal) 
op eofilatelistische stukken, indien 
zij geen postale privileges aange
ven. Hiermee zijn bijvoor
beeld stempels die geen an
der doel dienden dan het ver
melden van de afzender, 
evenzeer 'contrabande' ge
worden als ze op moderne 
stukken al waren. 
Zoals altijd en overal het geval 
is wanneer indelingen ge
maakt moeten worden tussen 
'goed' en 'slecht' (of, zoals de 
Richtlijnen iets afgezwakt zeg
gen, tussen 'geschikt' en 'on
geschikt'), zijn er ook bij het 
filatelistische materiaal grens
gevallen. Hieraan is een ge
heel nieuwe passage gewijd. 
Over 'grensgevallen' (die 
slechts ten dele voldoen aan 
de kwalificatie 'geschikt') 
wordt gesteld: daarom dienen 
deze stukken vooral gebruikt te 
worden wanneer geen ander mate-
riaaal beschikbaar is om een speci
fiek thematisch detail te beschrij
ven. Als deze stukken in een in
zending worden opgenomen, dient 
dit altijd ondersteund te worden 
door een gedegen filatelistische 
rechtvaardiging binnen een al 
sterk gespecialiseerde inzending. 
Vervolgens blijkt duidelijk dat 
de FTP een internationale or
ganisatie is, die landen met 
verschillende opvattingen en 
met verschillende filatelisti
sche gebruiken te vriend 
moet houden: Zß kunnen bij
voorbeeld stukken die behoren tot 
een specifieke filatelistische cul
tuur van een kind of gebied (bij
voorbeeld fiscale zegels, patriottic 
covers', 'reclamepoststukken', geïl
lustreerde enveloppen, vignetten) 
worden toegestaan in een inzen
ding uit het betreffende land/ge
bied, zolang deze stukken gerecht-
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Niet de herdenking of het jubileum is thematisch gezien van belang, maar de oor
spronkelijke gebeurtenis zelf. Daarom moeten hoofdstukken die uitsluitend gewijd zijn 
aan herdenkingen en jubilea worden vermeden 
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Het getuigt van filotelistische kennis om het nietfilotelistische gedeelte van een dergelijk 
stuk te loten 'verzinken' ( d w z alleeen het stempel en de postzegel te tonen en de rest 
achter het albumblad te loten verdwijnen) 

vaardigd luorden en hun aantal 
in verhouding staat tot de mate 
waarin de inzending is 
uitgeiuerkt. 

Maar een Nederlander mag 
dus bepaalde stukken die vol
gens de algemene regels con
trabande (of op z'n minst 
'minder geschikt') zijn, niet 
opnemen met de motivering: 
'in de Verenigde Staten wordt 
dit materiaal wé 1 erkend'. 
Schenkt u er vooral ook aan
dacht aan, dat nu bij het min
der geschikte materiaal bij de 
ongetande paralleluitgiften 
van postzegels en velletjes, de 
toevoeging vooral van de laatsl( 
jaren is verdwenen. Het 'ta
boe' geldt dus voortaan ook 
voor oudere ongetande paral
leluitgiften^. 
De lijst van selectiecriteria 
voor filatelistisch materiaal 
wordt  nu voor het eerst  af
gesloten met: afwijken van de 
bovenstaande cntena dient uit
sluitend te geschieden in specifieke 
uitzonderlijke gevallen, wannee) 
geen hetere oplosssmg voorhanden 
is. Dan komt de merkwaardi
ge opmerking: Dergelijke afwij

dienen te worden ver

klaard. Hoezo verklaard? Moet 
je in dat soort gevallen ver
melden: 'Ik had niet beter?' 
Als JLirvlid word je heel vaak 

geconfronteerd met de vraag: 
'Mag ik dit stuk opnemen?' 
Niet alleen op tentoonstellin
gen, maar ook op beurzen, 
waar vaak voor bepaalde bui
tenissige stukken dermate 
hoge prijzen worden gevraagd 
dat de potentiële koper dan 
wel graag even van iemand ad
vies wil hebben, voordat veel 
geld wordt uitgegeven aan 
een stuk dat wellicht helemaal 
niet beantwoordt aan het doel 
daarmee de verzameling op 
een hoger filatelistisch peil te 
brengen. 
Het feit dat een dergelijke 
vraag gesteld wordt, getuigt 
vaak al van een gezonde hoe
veelheid scepsis ten aanzien 
van het bedoelde stuk. 
De vraag is bij materiaal dat 
tot de grensgevallen hoort 
niet zozeer of iets mag of niet 
mag, maar veeleer of de verza
meling als totaal door een 
dergelijk stuk in waardering 

zal stijgen, dalen of gelijk blij
ven. Het zou bijzonder sneu 
zijn dis een dure aankoop één 
van de twee laatste mogelijk
heden tot gevolg had! Bij een 
filatelistisch nog eenvoudige 
verzameling kan uiteraard de 
vraag gesteld worden, of het 
geld niet beter kan worden 
uitgegeven aan wat zwaarder 
erkend materiaal dan juist 
aan een grensgeval. Aan de 
andere kant is bij een verza
meling die al bol staat van 
/waar en zeldzaam materiaal 
uiteraard een belangrijke 
vraag of een twijfelgeval echt 
het aanzien nog verder zal 
verhogen of dat dit stuk juist 
tot een kritische kanttekening 
zal leiden, terwijl er voor die 
tijd alleen maar lof was. 
Van de gelegenheid maak ik 
gebruik om nog eens te wijzen 
op twee soorten stukken, die 
nog heel geregeld worden 
aangetroffen in inzendingen. 

Het feit dot een prentbriefkoort aan de beeldzijde is voorzien van de benodigde frankenng en echt gelopen heeft, maakt de afbeel

ding nog met filatelistisch Deze kaart is dus nietïe gebruiken in een inzending 'architectuur' 



maar die niet gebruikt mogen 
worden. 
Vrijwel geen enkele inzender 
zal de afbeeldingen van 'ge
wone' prentbriefkaarten oj> 
nemen. Maar er wordt nogal 
eens gedacht dat de afbeel
ding op zo'n kaart opeens wél 
filatelistisch wordt als de kaart 
portvrij is verzonden, bijvoor
beeld door een militair. Dit is 
niet zo. Een vergelijkbaar ge
val doet zich voor als een 
prentbriefkaart aan de beeld-
zijde van een frankeerzegel is 
voorzien en echt gelopen 
heeft. Toch mag ook in dit ge
val de afbeelding op de beeld-
zijde niet gebruikt worden''. 

Filatelistische studie is voor
taan aan te bevelen, terwijl deze 
tot nu toe slechts was toege
staan. Over een filatelistische 
beschrijving van een stuk staat 
nu dat deze alleen nodig is wan
neer een specifieke bijzonderheid 
van het stuk niet eenvoudig is te 
herkennen. De oude tekst vond 
het alleen nodig indien het 
niet met een gemiddelde filatelisti
sche kennis is te onderkennen. 
Het mag nu dus eerder. 
Verzamelaars die bepaalde 

specifieke zaken aan het pu
bliek wilden uitleggen (bij
voorbeeld wat een BLP-brief 
is), maar daar door de jury 
over op hun vingers werden 
getikt, lijken nu dus wat meer 
hun gang te kunnen gaan. 
Maar wees toch nog maar wat 
terughoudend. Er zijn thema
tische verzamelingen die tot 
systeem hebben om bijna alle 
stukken van een thematische 
én een filatelistische tekst te 
voorzien, of nog erger en nog 
vaker voorkomend: vele stuk

ken alléén van een filatelisti
sche tekst te voorzien. Fout 
dus! Alleen waar het echt no
dig is! 
Vrijwel iedere inzender ken
de 'de regel' dat de jury het 
niet waardeert, als bij een 
stuk staat aangegeven dat het 
zeldzaam is. Het vreemde was 
dat deze bepaling niet in de 
officiële Regels of Richtlijnen 
was opgenomen. Maar nu is 
deze bepaling dan officieel 
geworden: Teksten met opheme
lende zinnen, in de stijl van vei-
lingcatalogi, zijn noch geschikt, 
noch aanvaardbaar. Omdat ju
ryleden niet altijd van de zeld
zaamheid van bepaalde stuk
ken op de hoogte zijn, kunt u 
van de nood een deugd ma
ken en uw mededeling als fi
latelistische kennis presente
ren: Dit stempel is maar twee da
gen in gebruik geweest omdat 

Ook de rubriek Filatelistische 
kennis heeft zijn criteria voor 
de beoordeling. Deze zijn 
nogal uitgebreid en voor het 
eerst ingedeeld in de volgen
de drie rubrieken: 
• algemene filatelistische ken

nis 

• specifieke filatelistische ken
nis 

• persoonlijke filatelistische 
studie en onderzoek 

Voor ieder van die rubrieken 
wordt een aantal zaken aange
geven waar op gelet zal wor
den. 

• Algemene filatelistische kennis 
- volledige toepassing van de 
filatelistische regels (geen ver
knipte postwaardestukken of 
verkeerde maximumkaarten) 
- de filatelistische kwalificatie 

van de postale documenten. 
Hier gaat het bijvoorbeeld om 
het vermijden van allerlei 
soorten maakwerk, maar ook 
over het vermijden van stuk
ken met een twijfelachtig pos
taal karakter. 
- de geschiktheid van de filate
listische tekst (als u materiaal 
beschrijft, doe dat dan ter 
zake doende en correct) 

• Specifieke filatelistische kennis 
- een zo groot mogelijke ver
scheidenheid van materiaal 
(naar aard, tijd en land) 
- evenwichtig gebruik van het 
materiaal (voorkom opeenho
pingen van postzegels of 
[frankeermachine] stempels) 

• Persoonlijke filatelistische stu
die en onderzoek 

De punten die hierbij ge
noemd worden, zijn nauwe
lijks gewijzigd, maar ik geef ze 
toch even voor de volledig
heid: 
- materiaal dat voor het thema 
nog niet of nauwelijks is on
derzocht 
- materiaal dat betrekking 
heeft op een niet alledaags 
verzamelgebied 

- materiaal met een themati
sche waarde die niet direct 
voor de hand ligt en door de 
inzender moet worden ont
dekt. 

Er wordt nog eens nadrukke
lijk gesteld dat het bij filatelis
tische studie niet gaat om een 
opeenstapeling van stukken te to
nen zonder enige serieuze analyse. 

KWALITEIT EN ZELDZAAMHEID 
Voor het punt 'Kwaliteit en 
zeldzaamheid' is er eigenlijk 

maar één verandering: voor 
modem materiaal is goede kwali
teit een luezenlijk vereiste. Het 
woord wezenlijk is toegevoegd. 
Dit betekent in de praktijk dat 
een niet in onberispelijke 
staat verkerende moderne 
postzegel of een dito modern 
(frankeermachine) stempel, 
maar beter weggelaten kan 
worden, omdat de filatelisti
sche schade die daardoor aan
gericht wordt, al gauw groter 
is dan de thematische winst. 

PRESENTATIE 
Nog teveel wordt aangeno
men dat het er bij de presen
tatie alleen om gaat of de in
zending er 'netjes' uitziet. 
Even belangrijk is bij de pre
sentatie of de inzending duide
lijk is. Dat is bijvoorbeeld niet 
het geval als de toeschouwer 
zich moet afvragen: welk on
derdeel van het geheel is op 
dit blad aan de orde, waarom 
zit dit stuk op deze plaats, 
waarom hoort het hier behan
delde onderwerp eigenlijk tot 
het thema? Ook de tekst zelf 
moet duidelijk weergeven wat 
de inzender bedoelt. 
De nieuwe Richtlijnen vermel
den nu duidelijk: De presentatie 
zal beoordeeld worden op basis 
van de helderheid van de inzen
ding, de helderheid van de tekst, 
het esthetische evenwicht van de 
inzending ah geheel. 
Een nieuwe mededeling, die 
ik doorgeef voor wat die 
waard is, is dat het de lees
baarheid verhoogt als voor de 
kop van het blad en de overi
ge tekst een ander lettertype, 
of een een andere grootte van 
letter wordt gebruikt. Het ge
bruik maken van diverse kleu
ren in de tekst wordt nu ook 
officieel afgeraden. 
Duidelijk staat aangegeven 
dat in de kop van de bladen 
vermeld moet worden waar 
het op dat blad over gaat. 
Hier wordt dus de (sub)para-
graaftitel of een nog verdere 
onderverdeling vermeld. Niet 
alleen op het eerste blad van 
een (sub) paragraaf, maar op 
alle bladen. Dit laatste is het 
antwoord op een vraag die 
veel gesteld wordt. 
Er staat nu ook op papier dat 
de tekst zo dicht mogelijk 
moet worden geplaatst bij de 
stukken waarop deze betrek
king heeft. Dus niet een alge
meen blok tekst boven of on
deraan het blad. Dit is niet al
leen een kwestie van duidelijk
heid in de presentatie, maar 
het dwingt evenzeer om de 
tekst specifiek aan te passen 
aan bepaalde stukken, waar
door het gevaar van algeme
ne, oppervlakkige beschou
wingen veel minder is dan bij 
het hanteren van één blok 
tekst voor het gehele blad. 
Aan de eis die al bestond om 
het plan in één van de officie
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HOLLAND 
Deze brief uit hef Prisoners of War Camp in Osaka (Japan) is filatelistisch interessant, maar door de kwaliteit van de stempels - en 
dan ook nog de ponsgaten - kan dit stuk beter niet in een tentoonstellingscollectie worden opgenomen 



Ie FlPtalen^ op te stellen, 
wordt nu voor inzenders die 
vaak internationaal tentoon
stellen, het advies vastge
knoopt om voor hun gehele 
tekst één van die talen te ge
bruiken zodat hun inspannin
gen beter door juryleden en bezoe
kers kunnen worden begrepen. 
Het is trouwens voor het eerst 
dat het publiek tot tweemaal 
toe  in één adem wordt ge
noemd met de juryleden. Een 
buitengewoon gunstige ont
wikkeling, die hopelijk op be
leid berust en niet op een slip 
of the pen. Het was immers wer
kelijk te gek voor woorden dat 
inzenders die zich bij een be
paalde uitleg beriepen op het 
feit dat ze iets aan het publiek 
wilden duidelijk maken, soms 
te horen kregen: 'u hangt hier 
voor de jury en niet voor het 
publiek'... 

Tot slot nog een paar woor
den over de 'Glijdende scha
len'. Nederlandse juryleden 
beschikken over een leidraad 
om voor ieder van de beoor
delingsrubrieken (plan, ont
wikkeling, filatelistische ken
nis, kwaliteit/zeldzaamheid 
en presentatie) tot een pun
tentoekenning te komen. 
Hoewel je nogal eens hoort 
beweren dat juryleden steeds 
op zoek zijn naar dingen 
waarvoor ze punten kunnen 
aftrekken, is de werkelijkheid 
juist andersom. De schalen 
zijn zo opgebouwd, dat ze 
juist dwingen om punten bij te 

tellen voor positieve zaken. 
De schalen moesten nu wor
den aangepast aan de nieuwe 
puntenverdeling. Daarbij is 
meteen een eind gemaakt aan 
de situatie dat  alleen in de 
thematische filatelie  in iede
re rubriek de eerste punten 
cadeau werden gedaan. Ook 
in dit opzicht is de themati
sche filatelie nu dus helemaal 
volwassen geworden. Die aan
passing is trouwens, over het 
algemeen, zodanig gebeurd 
dat alleen degenen die in een 
bepaalde rubriek wel heel 
slecht scoren, daar hinder van 
ondervinden. 

CONCLUSIE 
Door het vervallen van de ru
briek 'Omvang' is de punten
verdeling aangepast. Dit is ui
teraard een echte verande
ring. Hetzelfde geldt voor het 
nog slechts opnemen van één 
kolom met aantallen bladen 
op de planpagina. 
Een andere verandering is dat 
voortaan in Nederland ook de 
allerlaagste puntenaantallen 
echt verdiend moeten wor
den. 
De filatelie staat wat meer in 
de aandacht. Van het min of 
meer 'dulden' van filatelis
tisch onderzoek, is men dui
delijk opgeschoven in de rich
ting van 'waarderen' en mis
schien zelfs wel van 'ernaar 
vragen'. Aan de andere kant is 
er toch ook nog duidelijk de 
huiver voor teveel. 
Wat de overige veranderingen 

betreft: het staat er nu soms 
wat stringenter en vaak ook 
wat duidelijker. Soms is men 
op een punt wat strenger of 
soepeler geworden. Maar er 
worden geen nieuwe zaken 
'verboden' of 'geëist'. Waar 
nieuwe passages zijn toege
voegd, leggen die over het al
gemeen vast wat in de praktijk 
al gebruikelijk was. Verzame
laars die al op de goede lijn 
zaten, behoeven zich dan ook 
in het geheel geen zorgen te 
maken 'dat het nu weer alle
maal anders moet'. 
Toch hoop ik  en ik denk dat 
ik namens velen spreek  dat 
er nu maar eens geruime tijd 
geen veranderingen meer 
worden aangebracht. 

W.E.J. van den Bold 
voorzitter van de Thematische ju
ryadviescommissie van de Neder
landse Bond van FilatelistenVer
enigingen 

Noten: 
': Dit 7ijn de drie documenten: 
Regeh: de Bijzondere Regels voor 
de beoordeling van thematische 
mzendingen op FlPtentoonstellin
gen 
Richtlijnen: de Richtlijnen Themati
sche Filatelie (deze zijn te beschou
wen als een nadere uitwerking van 
de 'Bijzondere regels' en 
Glijdende Schalen: de Glijdende 
Schalen voor het thematisch jure
ren 
Laatstgenoemd document is alleen 
beschikbaar voor juryleden, de 
twee andere zijn verkrijgbaar bij 
het bureau van de Nederlandse 
Bond van FilatelistenVerenigin

gen, Postbus 4034, .S502 HA 
Utrecht. 
■: Hoofdstukken als 'Herdenkin
gen' en 'Jubilea' moeten we in het 
plan vermijden, omdat niet de her
denkingen of de jubilea van be
paalde gebeurtenissen thematisch 
relevant zijn, maar die oorspronke
lijke gebeurtenissen zélf. Uitgiften 
ter gelegenheid van vijftig jaar be
vrijding worden ondergebracht bij 
de bevrijding zelf in 1945 en niet 
bij 1995. 
': Bij 'draagwijdte' gaat het er om 
hoe veelomvattend de inzending 
is, met als referentiepunt hoe het 
zou kunnen zijn bij een bijzonder 
veelomvattend en compleet plan 
en een grondige en diepe ontwik
keling. Kortom, datgene wat vroe
ger bij 'Omvang' beoordeeld 
moest worden, is nu overgebracht 
naar waar het thuishoort. 
*: Een ongetande paralleluitgifte wil 
zeggen dat er ook een getande uit
gifte van bestaat. 
"': Ik heb het hier met over de maxi
mumkaart die een afbeelding 
heeft die een sterke verwantschap 
vertoont met de postzegel en de af
stempeling. Die wordt  tot een 
zeer beperkt aantal  namelijk wel 
in de thematische verzameling toe
gelaten. 
": De officiële FlPtalen zijn Engels, 
Frans, Duits, Russisch en Spaans. 
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ZOJUIST VERSCHENEN VAN MICHEL: 
OostenrijkSpeciaal 1995 ƒ 41,50 
Zwitserland-Liechtenstein Spec. 1995 ƒ 44,00 
Zeppelin- en Luchtpostspeclaalcal. 1995 ƒ 83,50 
Rolzegelcataiogus Duitsland 1995 ƒ 36,00 

7 juli verschijnen: 
Duitsland in kleur 1995/6, 700 biz. ƒ 36,00 
Oost Europa 1995/6,1800 biz. ƒ 66,00 
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West Europa 1995/6, 2 delen, 3000 bIz. ƒ 83,50 
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ZUID AFRICA-in kleur 
Hefferman (eng.) spec.cat. Zuid Africa/Geb. 1995 kleur 272 biz. 52,50 
KPC (eng.) spec.cat. Korea/Zuid Korea 1995 kleur 294 biz. 32,50 
Yang (eng.) spec.cat. Hong Kong 1995 kleur 117 bIz. 27,50 
Sieger (duits) spec.cat. Zeppelinpost 1995 419 bIz. 32,— 
Gibbons (eng.) spec.cat. Groot Brittannie (Concise) 1995 42,50 
IVlichel spec.cat. Oostenrijk 1995 41,50 

spec.cat. Zwitserland 1995 44,— 
spec.cat. Zeppelinpost 1995 83,50 

Aanbieding wegens lichte beschadiging: Semi-spec.cat. Australië/ 
Cocos/Christmas/Norfolk/Papua New Guinea 1994 204 bIz. 29,50 

handboek atlas Duitsland flatelie kleur 2e druk 59,— 
cat. rolzegels Duitsland kleur 1995 (juli) 36,— 
cat. Duitsland 1995 kleur 684 bIz. (juli) 36,— 
cat. Oost Europa 1995 (juli) 66,— 

Rurik (eng.) brievencat. Finland 1889-1960 95 bIz. 37,50 
Haberer (duits) cat. Duitsland luchtpost 1980-1990 zonder 

Lufthansa 27,50 
PPF (pools) cat. Polen 1995 kleur 27,50 
Ceres (frans) spec.cat. Frankrijk plaatfouten/afwijkingen 

1995 223 bIz. 85,— 
LPHV (duits) spec.cat. Liechtenstein 1995 kleur 360 bIz. 47,50 
Slem (ned.) handleiding voor het opzetten van 

thema-Zmotief-verzamelen 16,— 
Inpeg (ned.) wereldcat. muziek op zegels deel I (tot 1984) 30,— 
deel II (1985-1994) 72 bIz. 2 1 , — 
wereldcat. katten op zegels 1995 52 bIz. 17,50 
wereldcat. vogels op zegels deel I11980-1994 228 biz. 55,— 

Orders tot ƒ 150,- plus ƒ5,- verzendkosten. Orders tot ƒ 50,-, alsmede le
vering aan nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling. Prijswijzigingen 
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OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603  7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 7678 te Enschede 
Tel. 053(4)335500 (buiten kantoorman 053(4)321317) Fax 053(4)341094 

Onze komende veiling, de eerste in het nieuwe SEIZOEN 1995/1996 staat gepland op 
1 en 2 september a.s. in congrescentrum/schouwburg ORPHEUS te Apeldoorn. Voor deze veiling ontvingen wij reeds di
verse interessante collecties, deels worden deze geheel intact aangeboden met lage inzetprijzen. 

Naast het gebruikelijke aanbod van betere zegels van vrijwel alle Europese landen incl. uitgebreid Zwitserland (deels bevat 
het aanbod zeer gespecialiseerd materiaal w.o. Zumstein 1511 met 'dubbeldruk rode kleur' en Zumstein 1711 Type 39 Stein 
C2/L0 met 9/12 'kruisomlijning'), Scandinavië enz. vindt u kavels met inzetprijzen vanaf ca. ƒ 50,-. 

Ook Nederland en O.G. mag er wat betreft aanbod zijn. Van Nederland bieden wij een keur aan betere zegels, zowel gest., en
gest, als postfris, brieven met gespecialiseerd posthistorisch materiaal, enkelfrankeringen en zeldzame bestemmingen, en veel 
O.G. w.o. Suriname emissie 1873 met stempelmateriaal. 

Een ieder, de motiefverzamelaar, de beginnende landenverzamelaar, de (vergevorderde) specialist als de handelaar, biedt 
onze veiling interessante kavels! 
Onze omschrijvingen zijn nauwkeurig, ledere veiling ontvangen wij 500 tot 700 biedlijsten van schriftelijke bieders. Het 
overgrote deel hiervan gaat uitsluitend af op onze omschrijvingen in de catalogus. 

INTERESSE in de catalogus? Op aanvraag(telefoontje, fax of briefkaart is voldoende) zenden wij U medio augustus een 
exemplaar toe. 

Veiling 135 staat gepland op 3/4 november a.s. eveneens in Apeldoorn. 
Inzendingen voor deze veiling kunnen tot ca. 10 september aangenomen worden. In het kader van ons 25-jarig bestaan vinden 
er rond deze veiling enkele extra activiteiten plaats 

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



OP P O S T Z E G E L S 
Wereld Jamboree strijkt neer in Dronten 

AART VAN SOEST 

Van 1 tot en met 11 augustus is een reusachtige tentenstad in Dronten (Flevoland) de thuisbasis voor ongeveer 25.000 leden 

van de wereldwijde Scouting-organisatie. Deze achttiende Wereld Jamboree is een van de grootste meerdaagse 

jongerenevenementen die ooit in ons land is gehouden. 

E r worden op de Wereld 
Jamboree deelnemers ver
wacht uit alle delen van 
de wereld. Net als het ge
val is met de Olympische 
Spelen wordt de Wereld 

Jamboree eens in de vier jaar 
ergens in de wereld gehou
den. Slechts eenmaal eerder 
was Nederland gastland, na
melijk in 1937. In 1991 werd 
het internationale Scouting-
kamp in Korea georganiseerd 
en in 1999 is Chili aan de 
beurt. Een 'mega-evenement', 
georganiseerd door Scouting 
Nederland; het is de vierde 
Nederlandse Scouting-postze-
gel meer dan waardig. 

VEEL AZIATISCHE SCOUTS 
Een Wereld Jamboree is een 
internationale samenkomst 
van leden van de wereldwijde 
Scouting-organisatie. 
Tijdens de conferentie van de 
World Organization of the Scout 
Movement in Australië in ja
nuari 1988, werd besloten de 
achttiende Wereld Jamboree 
in 1995 in Nederland te hou
den. Een eerdere poging tij
dens de World Scout Conference 
in München, in 1985 mislukte 
(aßeelding 1). Toen werd de 
/eventiende Wereldjamboree 
toegewezen aan Korea. Maar 
deze zomer zullen dan toch 
ongeveer 25.000 scouts, in de 
leeftijd van 14 tot en met 18 
jaar en afkomstig uit honderd 

De auteur van dit artikel is 
Aart van Soest. Hij is lioofd 
van de Croup Communication 
van de Wereld Jamboree-orga
nisatie. Dit houdt in dat hij 
verantwoordelijli is voor de in-
en externe communicatie van 
de achttiende Wereld Jambo
ree. Aart van Soest is in de fila-
telistische wereld geen onbe-
Icende. Hij verzorgt oolc de pu
blic relations voor de Neder
landse he Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars NVPV. 
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verschillende landen, deelne
men aan het vierjaarlijks 
Scouting-wereldevenement in 
Nederland (afbeelding 2). Azia
tische landen als Japan en Ko
rea zullen sterk vertegenwoor
digd zijn. Verder komen er 
ook deelnemers uit Canada, 
Zwitserland, Brazilië, Portu
gal, Finland, Mexico, Nieuw-
Zeeland, Paraguay, Zimbabwe 

en Zuid-Afrika. Scouting Ne
derland organiseert deze Jam
boree onder auspiciën van de 
World Organization of the Scout 
Movement (zie afbeelding 3) die 
32 miljoen leden heeft in 136 
landen. Scouting is over de 
gehele wereld sterk in ontwik
keling, ook als gevolg van de 
ontwikkelingen in Oost-Euro
pa. 

Het Jamboreeterrein, dat een 
oppervlakte heeft van 300 
hectare, ligt in Flevoland, en
kele meters onder het niveau 
van de zeespiegel, in de ge
meente Dronten. De 25.000 
hoofden tellende gemeente
bevolking wordt door de 
komst van de Scouts verdub
beld, alleen moeten de Scouts 
zich met wat minder ruimte 
behelpen. 

VOOR DE EERSTE MAAL IN 
LONDEN 
De eerste Wereld Jamboree 
werd in 1920 in Londen ge
houden. De oprichter van de 
toen nog jonge Scouting-be-
weging. Baden Powell {afbeel
ding 4), nam het initiatief voor 
wat zou uitgroeien tot de 
grootste internationale Scou-
ting-activiteit. In 1920 kwa
men achtduizend jongeren 
uit vierendertig landen naar 
Londen, om er te kamperen 
in de Olympia Hall, een ten
toonstellingshal die was volge
stort met zand om er de ten
ten te kunnen opzetten. 
Neder land was één keer eer
der organisator van een 
Jamboree , namelijk in 1937, 
toen de vijfde Wereld Jam
boree werd gehouden in 
Vogelenzang bij Bloemen-
daal [afbeelding5). Koningin 
Wilhelmina opende het 
kamp, waaraan toen 28.750 
Scouts uit 54 landen deelna
men. Er waren ruim negen
duizend Nederlandse deel
nemers, ongeveer 90 pro
cent van het aantal mogelij
ke Nederlandse deelne
mers. De Jamboree was toen 
nog uitsluitend een jon-
gensaangelegenheid. Scou-
ting-organisaties uit Oost-
Europa namen in Neder
land voor het laatst deel aan 
de Were ld j amboree ; zij be
hoorden na de Tweede We
reldoorlog tot de commu
nistische wereld, waardoor 
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ze zich niet langer konden 
aansluiten bij de Wereld 
Scoutingorganisatie. In 
1995 zullen echter weer veel 
Oosteuropese deelnemers 
present zijn. 

'FUTURE IS NOW' 
Het doel van de Wereld Jam
boree is de jeugd uit de gehe
le wereld bij elkaar te bren
gen. Door samen te kampe
ren, samen te eten en activitei
ten te ondernemen zullen 
jongeren elkaar beter leren 
begrijpen. Er ontstaat een ba
sis voor een betere toekomst. 
Het thema van de achttiende 
Wereld Jamboree, Future is 
noxv, sluit daar ook bij aan. 
Op het Jamboreeprogramma 
staat een aantal spectaculaire 
activiteiten, waaraan alle deel

nemers gelijktijdig zullen 
deelnemen: de opening, een 
popfestival en de sluiting. 
Uniek is de interreligieuze vie
ring voor alle wereldgodsdien
sten van de deelnemers. Spec
taculair zal het vuurwerk zijn 
dat op de dag van de sluiting 
wordt afgestoken. Een vloot
schouw op het Veluwemeer, 
waaraan een groot deel van 
de Nederlandse bruine vloot 
zal meedoen, zal de ontstaans
geschiedenis van Nederland 
uitbeelden. Alle deelnemers 
aan het evenement gaan ook 
zelf een keer het water op. 
Veel waterscouts zorgen er 
voor dat iedereen de ervaring 
van de Nederlandse wind in 
de zeilen kan meemaken. 
Verder zijn er ook veel 'nor
male' activiteiten zoals sport. 

GödUlö 
IV. Junlwrce i; 
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kampvuren, festivals, creatieve 
programma's, wateractivitei
ten, is er een grandioze Sur
vial Track, worden er video

journaals gemaakt, is er een 
eigen radiozender, kan er ge
swopt worden (ruilen van 
Scoutingattributen), komt er 
dagelijks een eigen nieuws
blad uit, is er een racetrack, 
zijn er landenpresentaties en 
nog veel meer. En uiteraard is 
er ook een speciaal Jamboree
postkantoor waar de nieuwste 
Nederlandse Jamboreepost
zegel te koop is. 
Hoewel veel activiteiten op 
het terrein zelf zullen worden 
georganiseerd, zullen veel 
plaatsen in Nederland tijdens 
de Wereld Jamboree een bus 
vol internationale Scouts op 
bezoek krijgen. Plaatselijke 

Scoutinggroepen maken 
daarvoor het programma. En 
na afloop van de Wereld Jam
boree kunnen jongeren ook 
nog eens rekenen op drie of 
vier nachten home hospitality 
bij een gezin in Nederland of 
een aantal andere Europese 
landen. 

GLOBAL DEVELOPMENT 
Een organisatie die zoveel ge
neraties lang succes heeft bij 
de jeugd, móet wel iets te bie
den hebben. Scouting heeft 
de jeugd inderdaad veel te 
bieden. Scouting biedt een 
plezierig spel, maar Scouting 
biedt meer. Al in de jongste 
leeftijdsgroep krijgen kinde
ren de kans met elkaar spe
lend iets te ondernemen en 
daarin samen verantwoorde
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lijkheid te nemen. Maar ook 
wordt ze bijgebracht dat ze 
een taak hebben in de maat
schappij. De maatschappelijke 
betrokkenheid is een belang
rijk uitgangspunt. Die betrok
kenheid blijkt niet alleen uit 
allerlei projecten, maar ook 
uit het streven de jeugd over 
de gehele wereld naar een be
ter begrip voor elkaar te laten 
streven. De Jamboree is een 
belangrijk evenement voor 
die internationale samenwer
king. 
Het is niet de enige manier 
waarop Scouts bezig zijn met 
de toekomst. Over de hele we
reld zetten zij zich in voor de 
maatschappij. 
Vandaar dat tijdens de ko
mende Wereld Jamboree het 
Global Development Village een 

belangrijk onderdeel is. Daar 
krijgt de toekomst een ge
zicht. In dit werelddorp laat 
Scouting zien op wat voor een 
manier zij betrokken is bij de 
gemeenschap en bij de maat
schappij. Het is bijna een echt 
dorp. Bij de V W kun je je la
ten voorlichten over de arties
ten die optreden op het 
dorpsplein. In café Chez Max 
schenken ze een eerlijke kop 
koffie. Het is een plaats waar 
nieuwe vormen van samen
werking tussen jongeren ge
stalte kunnen krijgen en waar 
Scouts ideeën opdoen voor 
nieuwe projecten op het ge
bied van maatschappelijke be
trokkenheid. Elke deelnemer 
gaat een dag naar het dorp. 
De ene helft van de dag kun
nen ze meedoen aan allerlei 
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kleine activiteiten of informa-
tie-stands bezoeken. De ande
re helft van de dag zijn ze ac
tief bezig in een van de work
shops. Global Development Villa-
ge wordt samen met organisa
ties als Unicef, het Wereldna-
tuurfbnds, het ministerie van 
Ontwikkelingssamenwerking, 
het Nederlandse Rode Kruis, 
UNHCR, Max Havelaar, HI-
VOS en SNV Nederiandse 
Ontwikkelings Organisatie 
opgezet. 

SOLIDARITEIT 
Meedoen aan de Wereld Jam
boree betekent al vroeg be
ginnen te sparen om je eigen 
deelnemersgeld voor een 

SCOUTING NEDERLAND: NU 125.000 LEDEN 
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en 
jongerenorganisatie van Nederland. De orga
nisatie ontstond in 1973 door een fusie tus
sen de vier op dat moment bestaande Scou-
ting-organisaties die destijds samen 93.000 le
den hadden. Op dit moment is het aantal le
den 125.000. 
Scouting is in Engeland in 1907 ontstaan. In 
1910 werden in Nederland de eerste Scou-
ting-groepen opgericht. Na verloop van tijd 
kreeg Nederland vier organisaties: twee alge
mene voor jongens en meisjes en twee katho
lieke, ook voor jongens en meisjes. 
Scouting Nederland is aangesloten bij de 
twee wereldorganisaties: de World Organisa
tion of the Scout Movement en de World Assoaa-
tionfor the Girl Guides and Girl Scouts. 

Jongeren mogen lid worden van Scouting als 
zij tussen de 5 en 21 jaar oud zijn. Er zijn 
1.500 plaatselijke Scouting-groepen. Het spel 
van Scouting wordt door vrijwillige leid(st)ers 
begeleid. Behalve over 25.000 vrijwillige ka

derleden beschikt Scouting ook over tachtig 
medewerkers die beroepsmatig bij de vereni
ging werkzaam zijn. De meeste werken op 
het landelijk bureau van Scouting Nederland 
in Leusden. 
De vereniging Scouting Nederland stelt zich 
ten doel het 'Spel van Verkennen' in Neder
land te bevorderen. De grondslag voor dat 
spel zijn de ideeën van Baden Powell. Het 
spel van Scouting biedt jongens en meisjes 
een plezierige beleving van de vrije tijd, waar
door een bijdrage wordt geleverd aan de vor
ming van hun persoonlijkheid. 
Scouting is er voor alle jeugdigen, die er een 
leuk en leerzaam spel kunnen spelen. Scou
ting is veelzijdig en biedt een grote variëteit 
en beperkt zich niet tot de landsgrenzen; 
scouts zoeken bewust activiteiten over de 
grenzen. 
De maatschappelijke betrokkenheid is een 
heel essentieel aspect van het Scouting-spel. 
Meer informatie over Scouting Nederland: 
telefoon 033-960911. 

groot deel zelf te verdienen. 
Nederlandse Scouts betalen 
75 gulden extra, bestemd 
voor het fonds dat Operation 
Flevoland is genoemd. Dit 
fonds moet het mogelijk ma
ken jongeren naar Nederland 
te laten komen die het anders 
nooit zouden kunnen beta
len. Overigens hanteert de 
Jamboree-organisatie vier ver
schillende deelnemerstarie
ven, afhankelijk van het bruto 
nationaal produkt van het 
land. Zo betalen de armste 
landen 250 gulden en de rijk
ste landen 1.075 gulden. 

SPONSORING 
Het hele evenement kost 
ruim zestig miljoen gulden, 
waarvan acht miljoen wordt 
bijgedragen door cle ongeveer 
tachtig sponsors en samen
werkingspartners. De hoofd
sponsors van het evenement 
zijn Coca-Cola, Ericsson, 
Heidemij, Eveready, het mi
nisterie van Defensie, Info 
Products Europe, Ahold 
Grootverbruik en Walibi Fle-
vo. Er wordt verder nauw sa
mengewerkt met de gemeen
te Dronten, de provincie Fle
voland, de vervoersmaat
schappij Midnet en het minis
terie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. 
Scouting Nederland is organi
sator van de Jamboree; ze 
heeft hiervoor een speciale 
stichting in het leven geroe
pen. Deze stichting zet ruim 
5.300 Nederlandse vrijwilli
gers in om de Jamboree tot 
een succes te maken. Tijdens 
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de uitvoering krijgen de Ne
derlandse vrijwilligers steun 
van nog eens duizend interna
tionale medewerkers. 

SCOUTINGFILATELIE 
De Jamboreefilatelie begon 
pas echt op 10 juli 1933 met de 
uitgifte van een serie voor de 
vierde Wereld Jamboree in 
Gödöllö (aßeMing 6), enkele 
kilometers buiten Boedapest, 
Hongarije. De vijf postzegels 
(waarden 10, 16, 20, 32 en 40 
filler) hebben alle dezelfde 
voorstelling: het legendarische 
witte hert met op de achter
grond het Patriarchenkruis en 
de SintStephanskroon. Het 
hert symboliseert de ontstaans
geschiedenis van het Hongaar
se volk; het komt zowel op de 
postzegel voor als in het kamp
embleem van deze Jamboree. 
Aan de Hongaarse Jamboree 
namen ongeveer 26.000 
Scouts uit 48 landen deel. 
Behalve de vijf zegels werd 
ook een speciaal aanteken
strookje (in groen en rood) 
uitgegeven en een Jamboree
stempel gehanteerd. De stem
pel werd door het Jamboree
postkantoor op alle corres
pondentie gebruikt. Voor het 
speciale 'vliegkamp' was er 
een dagelijkse luchtpostver
binding naar het vliegveld 
van Boedapest. Post die met 
deze postdienst werd ver
voerd kreeg een luchtpost
stempel (aßeMing 7). Er zijn 
vier verschillende stempels 
bekend. 
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1937: VOGELENZANG, 
NEDERLAND 
In juli 1931 werd tijdens de 
wereldconferentie aan Neder
land gevraagd de Jamboree in 
1933 te organiseren. De ver
schillende delegaties uit Oost
Europa konden het echter 
niet eens worden over de 
vraag waar de Wereldjambo
ree van 1933 gehouden moest 
worden. Nederland durfde 
het toen niet aan, maar wel 
rees het plan in 1932 een Na
tionaal Kamp te organiseren 
als oefening voor een even
tuele Jamboree in Nederland. 
Dit Nationaal Kamp werd in 
Wassenaar gehouden en werd 
een groot succes [aßeelding 
8). 
Van 31 juli tot en met 9 augus
tus 1937 namen 28.750 deel
nemers deel aan de eerste 
Jamboree in ons land. Konin
gin Wilhelmina opende de 
Jamboree. Ook in Nederland 
werden speciale postzegels 

uitgegeven en wel op 1 april 
1937. Er verschenen drie ze
gels in de waarden l'A, 6 en 
12'/4 cent {aflieelding '9). Er 
werden van deze waarden tij
dens de Jamboree respectieve
lijk 220.000, 133.000 en 
71.000 exemplaren verkocht. 
De zegels zijn gedrukt in velle
tjes van twintig stuks en beel
den het Scoutembleem, vlag
gen en tamboers en de Griek
se god Hermes uit. 
Op het Jamboreepostkan
toor, dat van 19 juli tot en 
met 14 augustus in gebruik 
was, werd alle uitgaande post 
voorzien van een speciaal 
rondstempel. De stempels 
droegen de nummers 1 tot 
en met 4. De nummers 1 en 
2 werden gebruikt voor de 
(loket) handstempels, de 
nummers 3 en 4 voor de ha
merstempels. Deze laatste 
stempels werden gebruikt 
voor de normale, massale 
postafhandeling. Er werden 

ruim 575.000 uitgaande 
poststukken geteld en 
320.000 poststukken ontvan
gen en bezorgd. Men kon 
ook aangetekende post ver
sturen; hiervoor was een 
Jamboreestrookje beschik
baar. De verkoopwaarde van 
de postzegels bedroeg 
f 28.700., gemiddeld onge
veer een gulden per deelne
mer. 
De Jamboree was in Neder
land het belangrijkste ge
spreksonderwerp op straat: In 
negentiendriezeven, dan zul je 
wat beleven, dan komt de Jambo
ree in Nederland. Een enorme 
golf van Scoutingpubliciteit 
spoelde over Nederland. Zo 
gebruikte het Nationaal 
Hoofdkwartier in 'sGravenha
ge al in 1936 een frankeerma
chinestempel met een propa
gandavlag. 
Ook NederlandsIndië bleef 
niet achter: daar gaf men op 1 
mei 1937 twee postzegels uit 
en in Batavia gebruikte men 
een poststempel om de ver
koop van Jamboreezegels te 
stimuleren. Tenslotte gaf men 
ook nog drie luchtpostenve
loppen uit (aßeelding 10). 

1947: FRANKRIJK 
Na tien jaar kwam er weer een 
Jamboree, die van de vrede. 
Frankrijk gaf een Jamboreeze
gel uit van 5 frank [aflieelding 
11) en een bijzonder aante
kenstrookje. Op het strookje 
werd met een tweeregelige 
stempel de tekst Jamboree de la 
paix France geplaatst. Gezien 
de lengte van de stempeling 
komt het woord paix slechts 
gedeeltelijk op het strookje 
voor. Deze tweeregelige stem
pel werd op verzoek ook op 
poststukken aangebracht. De 
oorspronkelijke waarde van 
de Jamboreezegel was voor
zien op 3.50 frank, maar door 
een tariefverhoging werd het 
uiteindelijk vijf frank. Van de 
zegel van 3.50 frank zijn enke
le luxe proeven in omloop ge
komen. 
Het Franse Jamboreekampter
rein was gesitueerd in Mois
son en er namen 24.152 
scouts aan deel. 

1951: ZEVENDE JAMBOREE IN 
OOSTENRIJK 
De Jamboree van de eenvoud 
werd in Bad Ischl, een plaats 
in de provincie OpperOos
tenrijk, gehouden. 12.884 
Scouts waren present. En ui
teraard verscheen ook hier 
een postzegel (afleelding 12). 
Deze zegel, die een Scouting
insigne toont, geplaatst in een 
wapenschild, werd in een op
lage van 1 miljoen exempla
ren gedrukt. Hij kwam uit op 
de eerste Jamboreedag, 3 au
gustus 1951. De zegel werd 
vervaardigd naar een ontwerp 
van de schilder Ernst Schrom 
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UNIEK JAMBOREEP 
Als 11 de nieuwe NefUrlandse jaiiiboreepostzegel, geplakt 
op een jamboreeansichtkaart en tijdens de Jamboree ge
stempeld, aan iiw verzameling wilt toevoegen, kunt u het 
Scoutingevenement bezoeken. Van 3 tot en met 9 augus
tus kunt u een dagje op bezoek komen. Mocht dat niet luk
ken dan biedt de Nederlandsche Vereeniging \aii Post/e
gelverzamelaars (NVPV), in nauwe samenwerking met de 
jamboreeoi'ganisatie, de mogelijkheid de zegel geplakt op 
een Jamboreeansichtkaart en gestempeld thuisgestuurd te 
krijgen. 
U kunt dit bijzondere poststuk bestellen door f .S.öO over te 
maken op gironummer 488373 ten name van J.H. Avis in 
Zwaag, onder vermelding \an 'N\'PVactie WJpostze
gel 9.5'. 
Voor inlichtingen o\'er deze actie kunt u ook bellen: 
0229030192, Uw bestelling moet op 10 juli a.s. bij de 
NVPV binnen zijn! 

reeterrein werd gepost en ge
stempeld, waren twee verschil
lende stempelvlaggen in ge
bruik. 

1957: VIJFTIG JAAR SCOUTING 
In 1957 bestond Scouting vijf
tig jaar jaar; dat jubileum 
vormde de aanleiding voor 
een extra Jamboree, die werd 
gehouden op de bakermat 
van Scouting: Engeland. Meer 
dan dertigduizend Scouts uit 
tachtig landen kampeerden 
in Sutton Coldfield bij Bir
mingham. 
Er werden drie postzegels uit
gegeven (aßeelding 14), die 
zowel in vellen van 120 stuks 
als in rollen werden gedrukt, 
de laatste speciaal voor ge
bruik op eerstedagenvelop
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en gegraveerd door Maria Oli
nowetz. 
Het vierkante poststempel 
beeldt het logo van de Jambo
ree uit; een Franse lelie ge
plaatst in een Maultrommel, 
een oud Opperoostenrijks 
muziekinstrument. 

1955: VOOR HET EERST BUITEN 
EUROPA 
In 1955 werd de Jamboree in 
(Canada gehouden, in Niaga
raontheLake. Hier waren er 
11.139 deelnemers uit 71 lan
den. Ook nu verscheen er 
weer een Jamboreepost/egel 
en werd er een Jamboree
stempel gebruikt (afieelding 
13). Er is bijna geen Jamboree 
meer denkbaar zonder filate
listische produkten. 
In Canada verschenen 
51.350.000 exemplaren van 
de groene Jamboreezegel van 
5 cent, die een oranjelelie laat 
zien. De zegel werd in twee 
drukgangen gedrukt: eerst de 
groene omlijsting en na vier 
dagen drogen de oranjelelie. 
Voor post die op het Jambo

r/u cotoKrii^ 

A a r t van Soest 

Charaavenlaan 9 
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COPYRIGHT 
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pen (waarden: 2'/4 p., 4 p. en 
1/3 d.). Verder werd in ver
schillende plaatsen in Groot
Brittannië een machinestem
pelvlag gebruikt die aandacht 
besteedde aan de World Scout 
Jubilee Jamboree. Van de stem
pels zijn verschillende varian
ten bekend. Ook zijn er twee 
frankeermachinestempels ge
bruikt (beide in Londen): één 
door het nationale Scouting
bureau en één door de Engel
se Scout Shop. 

DE EERSTE JAMBOREE IN AZIË 
In 1959 werd de tiende Jam
boree georganiseerd, voor de 
eerste keer in de geschiedenis 
in het Verre Oosten. 12.203 
Scouts uit 44 landen namen 
aan deze Jamboree deel, die 
op de Filippijnen werd gehou
den. Het thema van de Jam
boree was Building Tomorrow 
Today. Tijdens de bezoekers
dag bracht een half miljoen 
mensen een bezoek aan de 
Jamboree. De filatelistische 
oogst bestond uit twee postze
gels met toeslag {afbeelding 15) 
en drie luchtpostzegels, een 
souvenirvelletje met alle vijf 
de zegels, een officiële eerste
dagenvelop, een geïllustreer
de luchtpostenvelop, een spe
ciaal stempel en enkele fran
keermachinestempels. Maar 
ook in Indonesië en Taiwan 
werden zegels en stempels uit
gegeven ter gelegenheid van 
deze Jamboree. 

OP DE VLAKTE VAN MARATHON 
Veertienduizend Scouts na
men deel aan de elfde Jam
boree die in Griekenland 
werd gehouden van 1 tot 11 
augustus 1963. De deelne
mers kampeerden op histori
sche grond: het was de plaats 
waar in 460 voor Christus de 
veldslag van Marathon zich 
voltrok en de marathon werd 
geboren. Vijf postzegels {af
beelding 16) werden op 1 au
gustus uitgegeven, maar ook 
machinestempels werden ge
bruikt en er verscheen een 
envelop met eerstedagafstem
peling. 

1967: IDAHO 
De Jamboree die in 1967 in de 
Amerikaanse staat Idaho werd 
gehouden was filatelistisch ge
zien een sobere aangelegen
heid. Er verscheen één lucht
postkaart van zes cent {afieel
ding 17) en er waren twee eer
stedagstempels en enkele ma
chinestempels in gebruik. Een 
groot aantal landen was op 
deze Jamboree vertegenwoor
digd, namelijk 105. In totaal 
waren er 12.ÖII deelnemers. 

TYFOON BIJ MOUNT FUJI IN 
JAPAN 
Het dieptepunt van de der
tiende Jamboree, die in 1971 
werd georganiseerd, was de ty
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foon Olive. Zestienduizend 
Scouts moesten gedurende 48 
uur geëvacueerd worden. In 
totaal namen er 23.758 Scouts 
uit 87 landen aan deze Jambo
ree For Understanding deel. Ge
lukkig kwam er weer een post
zegel uit en wel op 2 augustus 
{afbeelding 18), de openings
dag. Er zijn twee typen van 
deze zegel van 15 yen bekend. 
De Franse lelie komt op twee 
verschillende plaatsen links
onder voor. Er waren twee 
eerstedagstempels in gebruik: 
een met Japanse en een met 
Europese lettertekens. 

NORDJAMB 75 
In het Noorse Lillehammer 
werd in 1975 door de vijf 
Scandinavische landen de 
veertiende Wereld Jamboree 
georganiseerd. Filatelistisch 
gezien was dit een bijzonder 
interessante Jamboree met 
twee Noorse zegels van 1.25 
en 1.40 kronen, die op 19 juni 
1975 uitkwamen. Maar er ver
scheen ook een geïllustreerde 
briefkaart van 1 kroon {afleel
ding 19), een speciaal stempel, 
een aantekenstrookje en fran
keermachinestempels in 
Noorwegen, Zweden (aßteel
ding 20), Oostenrijk, Schot
land, Denemarken, Zwitser
land en Mexico. In West
Duitsland en Oostenrijk wer
den ook Nordjambaklempe
lingen gebruikt. 

VOOR DE TWEEDE MAAL 
CANADA 
In 1983 bestond Scouting 75 
jaar. In Canada werd ter gele
genheid daarvan een Scou
tingpostzegel uitgegeven die 
op 6 juli {aßeeldmg 21) ver
scheen. Deze zegel werd ook 
veel gebruikt tijdens de vijf
tiende Wereld Jamboree die 
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in Kananaskis Country, in de 
buurt van Calgary, werd geor
ganiseerd. Aan de vijftiende 
Jamboree namen 14.434 deel
nemers deel. Zowel in Canada 
als daarbuiten kwam filatelis
tisch materiaal uit. 

JAMBOREE IN DE WINTER 
Ter gelegenheid van de We
reld Jamboree die van 30 de
cember 1987 tot 10 januari 
1988  midden in onze win
ter dus  in New South Wales 
werd gehouden verscheen 
geen postzegel, maar wel een 
geïllustreerde envelop (waar
de: 37 cent). Het aantal Jam
boreedeelnemers bedroeg 
14.434 en het aantal verte
genwoordigde landen vieren
tachtig. Opmerkelijk is dat 
het een Jamboree was waar
van veel post zoek raakte. De 
stukken werden gestempeld 
met het al bestaande stempel 
op Cataract Scout Park (zie af
beelding 22). 

1991: MOUNT SORAK NATIONAL 
PARK, KOREA 
Nog nooit eerder waren 
Scouts uit zoveel landen bij
een als tijdens de Wereldjam
boree in Korea in 1991: maar 

liefst 135 verschillende naties 
waren vertegenwoordigd. 
Deze zeventiende Wereld 
Jamboree werd van 30 juli tot 
en met 7 augustus gehouden 
in Mount Sorak National Park; 
ruim twintigduizend Scouts 
namen eraan deel. Er werd in 
Korea één zegel van 100 won 
uitgegeven (aßeelding 23) en 
een blok met tweemaal dezelf
de zegel. Verder werden ook 
nog diverse ovale stempels ge
bruikt en een rondstempel 
voor de eerstedagafstempe
ling. 

1995: WEER TERUG IN 
NEDERLAND! 
Na 58 jaar komt de Jamboree 
dan nu weer terug in Neder
land. In mei 1992 was dat fila
telistisch al te merken. Mon
golië was er snel bij en gaf een 
blok uit met een gouden rand 
{aßeelding 24). Op de zegel 
(waarde 30 tugrik) werd een 
Scout met trompet afgebeeld, 
en op het blok komt een por
tret van Baden Powell en de 
tekst XVIII World Jamboree 
Netherlands 1993 voor. Mongo
lië is een land dat veel postze
gels uitgeeft, de meeste daar
van met een dubieuze reputa

tie. Het gaat voornamelijk om 
het verwerven van buitenland
se valuta. Op het moment van 
uitgifte was Mongolië zelfs 
nog geen lid van de Wereld 
Scoutingorganisatie. Dat ge
beurde pas op 5 november 
1994, toen Mongolië als 

KOM NAAR DE JAMBOREE! 
U kunt de Jamboree van 
heel dichtbij meemaken. 
Proef de sfeer en neem 
deel aan de talloze activi
teiten van de Scouting. 
Bezoek het Jamboree
postkantoor om daar de 
speciale Jamboreepost
zegel te kopen en er ter 
plekke post mee te ver
zenden. 
Het is een bijzondere er
varing, kennis te maken 
met de vele culturen die 
in Dronten bij elkaar 
zijn. 
Het aantal kaarten is ech
ter beperkt; schaf ze 
daarom vooraf aan. U 
kunt ze kopen bij alle 
tachtig Grenswisselkanto
ren (GWK). Telefonisch 
bestellen kan ook: bij het 
World Jamboree Ticket 
Office, telefoon 070

Kaarten worden uitgege
ven per dag. Er zijn per 
dag maximaal 25.000 
kaarten beschikbaar. In 
de voorverkoop geldt een 
gereduceerde toegangs
prijs voor volwassenen 
van f 20.. Jongeren tot 
en met 17 jaar hebben 
voor f 12.50 toegang en 
voor kinderen tot en met 
4jaar is de Jamboree gra
tis toegankelijk. 
Meer informatie ovei' een 
dagje Jamboree: telefoon 
06^91681695 (75 cent per 
minuut). Combinatietic
kets niet het pretpark 
Walibi zijn ook mogelijk. 



136ste land toetrad. 
De Nederlandse Jamboree-ze
gel (waarde 70 cent, aßeekling 
25) kwam op 6 juni juni uit. 
Voor Nederlandse begrippen 
is het een vrij unieke zegel: er 
is namelijk een Franse Scout 
met ontbloot bovenlichaam 
op afgebeeld. Het is het eerste 
'menselijk bloot' op een Ne
derlandse postzegel; die eer 
komt Scouting dus toe. 
Op dit moment zijn zes Neder
landse frankeermachinestem
pels met een Scouting-motief 
bekend. Twee zijn er gewijd 
aan de Europese Jamboree, 
het proefkamp voor de We
reldjamboree. De eerste stem
pelvlag (afbeelding26) werd ge
bruikt door de Nederlandse 
Vereniging van Verzamelaars 
Scouting Objecten in Utrecht. 
De eerste dag van gebruik was 
op 11 februari 1994. Het lan
delijk bureau van Scouting 
Nederland in Leusden {afleel-
ding27) volgde in het voorjaar 

van 1994. Beide stempels wer
den gebruikt tot en met de Eu
ropese Jamboree. 
Het landelijk bureau van 
Scouting Nederland zette als 
eerste een stempelvlag in op 
haar frankeermachine die 
aandacht besteedde aan de 
Wereld Jamboree (aßeelding 
28). De stempel is in gebruik 
vanaf eind augustus 1994. Pro
motie W V Flevoland in Lely
stad gebruikt eenzelfde stem
pelvlag (apeelding 29) sinds de 
laatste dagen van oktober 
1994. Promotie W V verzorgt 
de publiciteit met betrekking 
tot de Jamboree voor de ge
meente Dronten en de pro
vincie Flevoland. Gemeente 
en provincie zijn immers part
ners van de Jamboree. 
Scouting heeft niet alleen een 
landelijk bureau in Leusden, 
maar ook een aantal geweste
lijke bureaus. Twee daarvan 
maken ook gebruik van een 
Wereld Jamboree-stempelvlag. 

Het gewestelijk bureau van 
Scouting Gelderland in Arn
hem {aflieelding 30) gebruikt 
het stempel vanaf 13 februari 
1995 en het gewestelijk bu
reau Rotterdam doet dat vanaf 
22 februari (aßeelding31). 

PARTICULIERE POST 
In 1987 begon een aantal 
Scouts in Den Helder met een 
particuliere Kerstpostdienst, 
in eerste instantie in .samen
werking met de plaatselijke 
stadspostdienst van Den Hel
der en sinds 1993 geheel zelf
standig. De Scouts verdienen 
met deze actie geld voor hun 
eigen clubkas en voor een 
jaarlijks vast te stellen goed 
doel. In 1994, het zevende 
jaar van het bestaan van de 
Scouting-Kerstpost Den Hel
der, en met de Wereldjambo
ree in het verschiet heeft men 
in Den Helder een speciale 
postzegel uitgegeven met het 
Wereld Jamboree-logo er op 

(afleelding 32). De zegels zijn 
uitgegeven in blokken van 
twintig zegels. De opbrengst 
ging in 1994 mede naar Opera
tion Flevoland, een fonds dat 
het mogelijk maakt Scouts uit 
minder welvarende delen van 
de wereld te laten deelnemen 
aan de Jamboree. Eind 1994 
heeft men in Den Helder 
16.000 poststukken verspreid. 

Literatuur: 
75 jaar Scouting m Nederland door 

J.H. van der Steen 
De Wereld Jamboree van 1937 door 
J.H. van der Steen 
Documentatiemateriaal van Scouting 
Nederland 
Diverse nummers van Echo, tijd
schrift voor Scout Filatelisten Be
nelux 
Maandblad Philatelie, jaargang 
1963, pagina 270 en 271 
FIT-ttjdsihnften uit 1937 

Met dank aan de heer Mans Mei-
ma die veel filatelistisch materiaal 
beschikbaar stelde. 
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I SLIMME GEBROEDERS BOERE MAKEN 
CD-ROM DIE (BIJNA) ALLES KAN 
Postzegelhandelaar Erik 
Boeré en zijn computer-
progammo's ontwerpen
de broers Lex en Marcel 
Boeré hebben software 
voor een CD-ROM ont
wikkeld die in principe 
elke postzegelcatalogus 
of andere verzamelsoft-
ware kan bevatten De 
broers verwachten dat 
de NVPhl en andere 
(buitenlandse) uitgevers 
van postzegelcatcilogi 
met hun CD-ROM-pro-
gammatuur catalogi 
kunnen gaan maken. 
Een demonstratie toont 
aan dat de CD-ROM 
Nederlandse postzegels 
(nu nog een proefpro-
dukt) bliksemsnel van al
les kan. Tientallen we
tenswaardigheden van 
elke zegel zijn op te roe
pen. Zo goed als het ge
hele doopceel van een 
zegel kan worden ge-
licrit. Behalve standaard-
gegevens als catalogus
nummer, prijzen en ty
pen, verschijnen ook 
achtergrondgegevens als 
oplagecijfers, stempels 
en afwijkingen op het 
scherm. Het mooie is dot 
de behandelde zegel 
steeds links in beeld 
staat, terwijl de informa
tie rechts wordt opge
somd. 

Uurtje 
Het systeem is erg ge
bruiksvriendelijk, niet in 
de laatste plaats omdat 
het onder het besturings
systeem Windows (en de 
later nog te lanceren op
volger Windows 95 
'draait' Het bevat een 
beknopte filatelie-ency-
clopedie en er kan bij
voorbeeld extra informa
tie worden opgevraagd 
over de tandingsoort. 
Op het beeld verschijnen 
dan voorbeelden van di
verse tandingen. Handig 
is ook het zoekregister. 
Aan de hand van één of 
meer trefwoorden zoekt 
de computer de passen
de zegels - vooral voor 
thematische verzame
laars een leuk extraatje. 
Ook aan geld is ge
dacht: met een druk op 
de knop is de totale ca
taloguswaarde van een 
verzameling (de gege
vens daarvan kunnen 
gemakkelijk worden in
gevoerd) of een deel 

daarvan te zien. 
Pijnlijk voor sommigen 
en weer leuk voor ande
ren is de rubriek 'ge
wenst', die de totale ca
talogusprijs van de man
co's aangeeft. 
Volgens de broers kost 
het minder dan een uur
tje' om het svsteem on
der de knie krijgen. Van
af dat moment zorgt het 
systeem voor pure tijd
winst ten opzichte van 
de papieren catalogus. 
'Het is een kwestie van 
bedenk, kies en zie,' 
zeggen Lex en Erik. 
De informatie op het 
beeldscherm kan altijd 
geprint worden. Ook is 
riet mogelijk om de ge
gevens naar een data
base of spreadsheet te 
exporteren 

Achtergrond 
De broers hebben hun 
specifieke vaardigheden 
en ervaring in het pro
ject gestoken. Lex Boeré, 
softwa re-ontwikkelaar, 
staat en stond aan de 
wieg van menig massaal 
gebruikt softwarepakket, 
zoals die van Philips en 
Teleac (PC-privé). 
Filatelist Erik was ooit 
hoofdredacteur van Lek-
turama's filatelie-ency-
clopedie De ware post
zegelverzamelaar; in
middels is hij eigenaar 
van een aantal postze-
gelwinkels. Erik Boeré is 
fid van de NVPH-catalo-
guscommissie. 
Marcel Boeré is organi
satie-psycholoog en is 
werkzaam als systeem
ontwikkelaar. 
Speciaal voor het CD-
ROM-project werd het 
bedrijf Software Gene
ration vof opgericht. 
De CD-ROM software is 
zó ontworpen dat ze ook 
andere verzamelonder-
werpen dan alleen post
zegels aankan. Daarom 
heet de CD-ROM soft
ware ook Collect-a-ROM. 
Overigens wil Software 
Generation niet zelf cata
logi gaan maken. Het be
drijf wil slechts kennis 
aanbieden (lees: verko
pen) aan catalogusma
kers en uitgevers 

Concurrentie 
Tot dusver zijn de Hobby 
Computer Club (HCC) en 
het softwarebedrijf ESP 
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de enige concurrenten 
van de broers Boeré. Die 
hebben immers de CD-
ROM Nederlandse post
zegels op de markt ge
bracht, een soort plaat
jesboek waarmee maar 
heel beperkt gegevens 
kunnen worden opge
zocht en geprint Als de 
CD-ROM wordt gekop
peld aan het progamma 
Black Penny van ESP zijn 
de mogelijkheden gro
ter. De handelarenorga-
nisatie NVPH wil haar 
(onder het auteursrecht 
vallende) catalogusnum
mers en -prijzen echter 
niet vrijgeven aan ESP of 
HCC. 
Desondanks heeft de 
HCC inmiddels bijna de 
gehele oplage van 
2.500 CD-ROMs ver
kocht De aangekondig
de nieuwe, verbeterde 
versie is echter - on
danks aankondigingen -
nog niet verschenen. Dat 
komt omdat het brein 
achter die CD-ROM, Eg-
bert Smits van ESP, niet 
meer wil meewerken; de 
HCC is volgens hem be
paalde afspraken niet 
nagekomen, een feit dat 
door de HCC wordt er
kend. 

Nieuwe Black Penny 
Smits werkt nu aan de 
ontwikkeling van een ei
gen CD-ROM. Hij heeft 
daarvoor de handela-
renorganisatie NVPH 
benaderd met het ver
zoek, gebruik te mogen 
maken van de NVPHca-
talogusnummers. De or
ganisatie heeft echter 
per brief laten weten ook 
niet met ESP in zee te 

willen Egbert Smits zit 
daardoor niet bij de 
pakken neer: hij blijft be
zig met initiatieven op 
het gebied van postze-
gelprogammatuur. De 
ondernemer heeft bij
voorbeeld een nieuwe 
versie van Black Penny 

op de markt gebracht 
die onder het nieuwe be
sturingssysteem Win
dows 95 draait. 'De 
nieuwe versie is veel ge
bruiksvriendelijker', al
dus Smits, 'dan de oude, 
die onder MS-DOS 
werkte.' 

DIT NAJAAR EEN NIEUWE CATALOGUS 
GROOTRONDSTEMELS 
Stempelverzamelaar en 
-handelaar F. van den 
Hoven uit Amersfoort wil 
dit najaar een uitgebrei
de catalogus van groot-
rondstempels uitbren
gen. Het wordt volgens 
Van den Hoven geen 
vervolg op de bestaande 
NVPH-prijslijstgroot-
rondstempels van B. 
Kuyt, maar een veel uit
gebreider boekje. 
Van den Hoven belooft 
een betere prijsbepaling 
dan de gedrukte prijslijs
ten waar nu mee gewerkt 
wordt, zoals de bijlage 
in de NVPH-catalogus 
van enkele jaren gele
den. Volgens de auteur 
staan bepaalde stempels 
veel te hoog genoteerd; 
hij noemt Houthem, 
Oostvoorne, Steeg en 
Brouwershaven. 
Te laag gewaardeerd in 
de NVPH-bijlage zijn 

volgens hem onder meer 
de meeste stempels van 
Brabant, Limburg, de 
bijkantoren, administra
tieve stempels en veld
poststempels. 

Encyclopedie 
Van den Hoven brengt 
verder een Topografi
sche encyclopeaie van 
Nederland op de markt. 
Daarin worden gege
vens vermeld van alle 
ruim 10 000 Nederland
se plaatsen zoals ze be
staan of bestaan heb
ben. De informatie om
vat onder meer de inwo
neraantallen van eind 
negentiende eeuw en nu, 
gegevens over de ont-
staans- en wordingsge
schiedenis en honderden 
afbeeldingen van land
kaarten, foto's en oude 
prentbriefkaarten. 

Grootrondstempels dit na|aar uitvoerig te boek gesteld 



THEMATISCH TREKT 
AAN IN DE 
CARAÏBEN 
Eigenlijk zijn alleen de 
populairste thematische 
zegels in prijs omhoog 
gegaan in de nieuwe 
Michel-catalogus Karibi
sche Inseln 1995. Ver
der is er sprake van een 
lichte prijsverhoging 
voor zegels van de vroe
gere Britse en Spaanse 
gebieden. 
Dieren (met name vlin
ders en honden), fietsen 
en ruimtevaart doen het 
goed. Enkele voorbeel
den, in dit geval van 
Cuba, het grootste ei
land in het Caribisch ge
bied. Twee zegels met 
het thema dierenbe
scherming uit 1957 met 
op de laagste waarde 
een hondje: die serie 
stond in 1988 nog tegen 
6.60 mark genoteercC 
steeg in 1991 licht naar 
7.50 mark en doet nu 9 
mark. Een nog net uit de 
vorige eeuw stammende 
zegel met een fiets (post
bode met spoedeisende 
bestelling) gaat voor het 
normale type van twee 
naar zeven mark. 
Er lijkt ook sprake van 
een, weliswaar heel 
voorzichtige, opleving 
van de belangstelling 
voor het thema ruimte
vaart. Enkele van de vele 
Cubaanse series met ra
ketten en dergelijke zijn 
namelijk licht gestegen. 

Forse groei 
Karibische Inseln is het 

1 

iä 

WP ̂
^a 1 

Deze Cubaanse 'detszegel' uit de vorige eeuw (1899) steeg (link in de nieuwe Michel catalo 
gus Karibische Inseln 

tweede deel uit de ver
nieuwde reeks Michel-
catalogi van overzeese 
gebieden. Ondanks het 
reit dat dit deel is afge
scheiden van het in de
cember verschenen deel 
Nord-Amerika is het 
toch al behoorlijk dik. 
De gewijzigde indeling 
van de Micnel-catalogi is 
een rechtstreeks gevolg 
van de stort/loed aan 
uitgiften in de laatste ia-
ren. De catalogi werden 
eenvoudig te omvang
rijk. Hoeveel nieuwe uit
giften er bij komen blijkt 
uit de vergelijking van 
het aantal pagina's van 
de diverse jaargangen 
van de catalogi. In 1988 
wist Michel Noord- en 
Midden-Amerika, inclu
sief de eilanden van het 
Caribisch Gebied, nog 
op 1.625 pagina's te 
houden; nu zijn dat er 
455 pagina's méér, of
wel een groei in zeven 
jaar tijd van 28 procenti 
Opvallend is verder dat 
de catalogus op dikker 
papier is gedrukt dan 
bijvoorbeeld de Michel 
Ganzsachen Deutsch-

NU AL EEN ONGETAND BLOKJE 
ZOMERPOSTZEGELS ONTDEKT 
Meteen al op de dag 
van uitgifte ( l 1 april) 
zijn twee foutdrukken 
gevonden van het blokje 
ouderenzegels Het gaat 
om twee vrijwel identie
ke blokjes die aan de 
linkerkant enkele centi
meters te krap zijn afge
sneden; het ontbrekende 
stuk is - niet onverdacht 
- aan de rechterzijde te

rug te vinden. 
Postzegelhandelaar René 
Dresken uit Amsterdam 
ontdekte, blij verrast, de 
bijzondere blokjes in het 
stapeltje dat hij op het 
postkantoor kocht. Eén 
exemplaar heeft Dresken 
inmiddels verkocht aan 
de bekende foutdrukken-
verzamelaar A. Spijk-
man uit Sappemeer. 

Versneden blok|e Zomerpostzegels tot dusver slechts twee bekend 

land. Die laatste kan bij
na vier maal in de Cari
bische catalogus terwijl 
dat volgens het aantal 
pagina's maar tweeën-
eetThalf maal zou moe
ten kunnen. Het lijkt erop 
dat het papier minder 
snel scheurt dan de dun
nere variant, die ook 
gladder is. Michel zegt 
dat het om 'produktie-
technische redenen' 
noodzakelijk was om op 
ander papier dan nor
maal te drukken. 

Nederland nummer 1 
Nederland is inmiddels 
exportland nummer één 
voor Schwaneberger 
Verlag, de uitgever van 
Michel-catalogi. Dat 
melden de importeur Auf 
der Heide en de Duitse 
catalogusmaker zelf. 
Daarmee neemt Neder
land een opvallende po
sitie in, want het bete
kent dat ons land inmid
dels het Duitstalige Oos
tenrijk is gepasseerd. 

VEILINGHOUDERS 
VOELEN ZICH 
GENOMEN DOOR 
'STUDENTEN' 
Een onderzoek van twee 
studenten van de Biblio
theekacademie in 
Deventer naar de kwali
teit van veilingcatalogi is 
in een vreemd daglicht 
komen te staan. Het 
tweetal, Rieneke Hulshof 
en John Kuin, benader
de in het kader van hun 
onderzoek twintig Ne
derlandse postzegelvei
lingen, die in meerdere 
of mindere mate hun 
medewerking verleen
den. In 'Philatelie' van 
mei jl. werd daarover 
bericht. 
Naar nu echter is geble
ken zit er een bijzonder 
kwalijk luchtje aan het 
'onderzoek' de onder
zoeksresultaten worden 
gebruikt voor het opzet
ten van een nieuwe 
schriftelijke postzegelvei
ling, met als thuisbasis 
postzegelhandel Kien
horst in Zutphen. Dat de 
studenten dit niet vooraf 
verteld hebben, vindt 
een aantal veilinghou
ders terecht bedenkelijk. 
Veilinghouder Ton van 
der Meij uit Den Haag: 
'Ze hebben alleen ge
zegd dat het voor hun 
afstuderen was, verder 
niks.' Zijn collega J 
Zinkstok van de Poveia-
postzegelveiling in Assen 

bevestigt dit Beide vei
linghouders zeggen het 
'niet netjes' te vinden dat 
de studenten de bewuste 
informatie verzwegen 
hebben. Van der Meij: 
'Als ze dat wel hadden 
gedaan, had ik eerst 
nog wel even nagedacht 
voordat ik ze alles over 
mijn veiling zou vertel
len.' Zinkstok, cynisch: 
'Als dit waar is zal ik ze 
binnenkort eens een net
te brief sturen.' 
Onderzoeker John Kuin 
zegt dat hij de veiling
huizen willens en wetens 
niets over het initiatief 
van een nieuwe schrifte
lijke veiling heeft verteld. 
'UiteraarcTniet,' aldus 
Kuin. 'Anders zouden ze 
ons nooit achter de 
schermen hebben laten 
kijken hoe het moet. Ik 
zou nooit toegang heb
ben gekregen ' 
John Kuin neeft een bij

baantje: hij staat op za 
terdag in cfe postzegel-
winkel van Kienhorst 
aan de Spittaalstraat; op 
die manier kwam hij ook 
aan het onderwerp voor 
zijn afstudeerscriptie. Hij 
hoorde dat er plannen 
waren voor het opzetten 
van een postzegelveiling 
in Zutphen John bood 
daarop aan, de opzet 
van zo'n veiling te on
derzoeken. Inmiddels 
koestert hij een stille 
hoop om na het eind van 
zijn studie aan die vei
ling mee te werken... 

EEN STADSPOSTZEGEL PER 'FOUTE' KLANT 
Puur uit het oogpunt van 
dienstverlening aan zijn 
klanten heeft eigenaar E. 
Elias van Stadspost 
Maasland uit Oss vorig 
jaar enkele honderden 
nieuwe zegels uitgege
ven. Elk agentschap van 
de stadspostdienst kreeg 
zijn eigen postzegel. 
Het gebeurt geregeld, zo 
zegt Elias, dat mensen 
hun kerstbrieven of -
kaarten van onvoldoen
de informatie voorzien: 
'Ze zetten er bijvoor

beeld alleen een voor
naam op'. Door de op 
die post gebruikte zegels 
kan Elias nagaan om 
welke postagentschap
pen het gaat. 'En omdat 
het meestal om dorpen 
gaat waar 'ons kent ons' 
nog geldt is de kans dat 
Elias de post alsnog op 
het goede adres krijgt 
relatief groot. 
Elias schat dat afgelopen 
kerst enige honderden 
poststukken alsnog op 
het juiste adres zijn ge

komen. Dat rechtvaar
digt volgens de stads
postdirecteur de uitgifte 
van eveneens honderden 
zegels; Elias zegt per 
jaar zo'n driekwart mil
joen poststukken te ver
werken. 
Als de zegels van Maas
land bij cfïe van de an
dere stadsposten wordt 
geteld, komt het aantal 
nieuwtjes op zeker het 
dubbele van de 303 
stuks uit 1 994 die de 
Studiegroep Particuliere 
Postbezorging (SPP) 
heeft geteld. 

LAATSTE NIEUWS 
NVPH CD- ROM 
De NVPH brengt in no
vember de catalogus 
Nederland op CD-ROM 
uit met veel gegevens uit 
de gedrukte catalogus. 
NVPH's vice-voorzitter 
H. van der Eynde zegt 
dat voorlopig 5 000 
exemplaren worden ge
maakt. De gedrukte ca

talogus verschijnt ge
woon in september. De 
eerste versie van de CD-
ROM bevat in ieder ge
val de basisgegevens 
(nummers, prijzen en af
beeldingen ) Latere ver
sies worden uitvoeriger; 
uiteindelijk zal de CD-
ROM dezelfde informa
tie verstrekken als de ge
drukte catalogus. 
Gekozen is voor de CD-
ROM van Platijn Multi-

Media uit Rotterdam, 
een zusterbedrijjf van 
catalogusdrukker Van 
de Rhee. Plantijn was 
goedkoper dan andere 
aanbieders. 'Voor ons 
was het echter ook be
langrijk dat Plantijn als 
docnter van een multina
tional veel power, kapi
taal en know-how heeft,' 
aldus Van de Eynde. 
De prijs van de CD-
ROM staat nog niet vast. 
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POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM 

WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP G/7»r/5 PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9 18UUR ZATERDAG VAN 9 17 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 

36
25
34
32
34
33
29
30
26

269,

FDC 

44
29
35
35
39
37
38
38
34

319,

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

Nieuw! KOMPLETE JAARGANGEN 1994 post f r is 
AL7\ND 
AMERIKA 
ANDORRA FRANS 
ANDORRA SPAANS 
AUSTRALIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
FINLAND 

28,

192

25,

6 

152,

9 8 

7 5 

137

GIBRALTAR 
GROENLAND 
IERU\ND 
ITALIË 
LUXEMBURG 
MALTA 
MONACO 
NIEUW ZEELAND 

7 8 

51 , 

108,

93,

53,

4 7 

242,

154

NOORWEGEN 
SAN MARINO 
SLOWAKEIJE 
SPANJE 
TJECHIE 
IJSUVND 
ZWEDEN 
 BOEKJES 

104 
73 
36 
65 
29 
76 

122 
145 

WERELDNATUURFONDS RUS

LAND TIJGERVEL 1993 
(MAANDBLAD PHIUTELIE 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 zw/art 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 Sow/jet 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 
1992 
1993 
1994 

47, 
28, 
19,
27 , 

KOMPLEET 119,

S T A T E N 
LETLAND 

48,

51,
62,
54,

LITAUEN 
10,
76,

24,

61,
31,

209, 198,

ULTRAVIOLETLAMP 
voor postzegels en vals geld 

TAFELMODEL van 56, voor 37,50 

POCKETMODEL van 25, voor 19,50 

NIEUWE LANDEN! 
PALESTINA en ERITREA 
NEEM NU EEN ABONNEMENT 

OP DEZE NIEUWE LANDEN, DE 

EERSTE ZEGELS ZIJN PAS UITI 

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 senes en zegels 
Stuur ons Uw mankolijsteni Tevens leveren wij 
van de Oost europese landen alle nieuwtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
84
99

120
137
139
134
92

135
113
111 

© 
66
78
91 
105
90
109
65
108
95
92

70/79 1139,- 879,-

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

9 2 
105

91 
9 2 
65 
9 9 
9 5 

1 1 8 
9 2 
9 6 

"525? 

72
8 4 
65
72 
3 8 
6 2 
5 2 
6 2 
51 
5 9 

RUSLAND 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

83
111 
88
99
71 
149
149
129
90 

© 
46
41 
61 
46
56
36
49
8 4 
7 4 
51 

70/79 1025,- 525.-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

141 
74
71 
81 
95
6 4 
6 3 
69 

109

"Böras Bi5? 

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

"515;= 

POLEN 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

* • 
104

8 5 
6 2 

213
198

5 2 
5 7 
5 2 
41 
41 

© 
5 2 
3 8 
3 3 

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

6Ö769 89Ö7 549,

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

38
54
56
73
58
47
29
28
46
99

17
25
24
30
35
18
15
12
19
79

70/79 519,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

43
47
74
47
4 9 
35 
8 0 
71 
64
42 

1 4 
21 
3 9 
2 4 
1 9 
1 5 
3 7 
50 
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 

© 
2 9 
6 7 

275 
3 1 
4 8 
4 5 

120
6 3 
6 3 
3 5 

60/69 1295, 759,-

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

65
75
102
75
72

217
82
128
317
166

35
32
55
54
49
195
47
94

274
132

BESTEL PER POST! 

BRANDKASTEN 
en KLUIZEN 

VRAAG DOCUMENTATIE 

. A . N I 
KINDERVELLETJES 
jaar 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 

nummer postfris gestempek 

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 

56 25 
6 — 
11 25 
18 75 
20 75 
37 50 
26 25 
16 90 
24 50 
10 25 
6 75 
5 50 
510 
5 10 
5 10 
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 

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,-

P O S T Z E G E L M A P J E S 
Komplete jaargangen 

Jaar Aantal 

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

9 
7 
9 
8 
9 

10 
10 
9 
9 

10 
14 
15 
15 

7 5 -
51 -
59,-
4 2 -
46,-
5 0 -
6 2 -
4 4 -
4 4 -
4 5 -
7 3 -
7 9 -
8 4 -

prijs 

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 

1 2 8 s t u k s / 6 7 5 , -

AUTOMAATBOEKJES 

1 5 -
22 50 
6 -
7 50 
6 -
5 25 

6a 15 — 
6b 2 1 0 -
6c 65 — 
6d 65 — 
Se 1 2 -

5 25 
7 50 

6fO 8 6 -
7a 7 50 

7bF 13 25 
8a 17 50 
Sb 17 50 
8c 67 60 
8aF 22 60 
8bF 37 50 
8cF 93 76 
9a 33 75 
9b 210 — 
9d 176 — 
9e 126 — 
9f 175 — 
9g 49 — 
9h 1 5 -
9aF 21 — 
9cF 77 60 

9dF115 — 
9eF155 — 
9fF 195 — 
9gF 50 — 
9hF 30 — 
10a 18 75 
10aF24 60 
10bF36 — 
11aF34 — 
11bF37 50 
12a 4 2 -
13a 60 — 
14a 19 — 
14b 19 — 
15a 11 60 
16a 3 75 
16b 3 75 
17a 5 25 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 

7 50 
3 75 
3 76 
4 50 
4 60 
4 50 

21a 4 50 
22a 5 26 
22b 5 25 
22c 6 25 
23a 5 25 
23b 5 25 
24a 
25a 

7 — 
7 — 

26a 
27a 
27b 
28 
29 
30 
31 
32 
33a 
33b 
34a 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

5 76 
5 25 
6 — 
5 25 
9 40 
9 40 

13 25 
12 76 
5 25 
6 25 
5 25 

14 50 
11 26 
30 — 
13 25 
11 26 
11 25 
11 25 

42a 16 — 
43a 5 26 

43c 
43d 
44a 
44b 
45 
46 
47a 
47b 
48 
49 

5 25 
5 — 
6 — 
6 — 

11 25 
11 25 
5 26 
5 — 

10 26 
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 
v e i l 579/0 
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 
2s 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-

181 -
102 -
149-
9 9 -

164-
124-

285 - 256 -
1 0 7 - 9 2 -
220 - 210 -

39 - 32 -
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 -
30-
22-
27-

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

54-
76-
60-
99-
148-
98-
85-

100-
85-
76-
78-
89-

ISRAEL postfris/full tab 

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

42-
57-
46-
11 -
15-
20-
29-
32-
24-
40-
44-
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 102- 62 
1991 232- 227-
1992 81 - 81 -
1993 7 2 - 72-
1994 8 5 - 85 

1990 100-
1991 35-
1992 97-
1993 93 
1994 45-

47 
3 5 -
6 5 -
5 0 -
3 9 -

1990 3 4 - 19-
1991 4 4 - 26-
1992 59- 39-
1993 7 2 - 52-
1994 4 8 - 29-

1990 29-
1991 29-
1992 34-

23-
19-
24-

KOLLEKTIE 
1971/1994 

postfris 
1 1 7 0 , -

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 
postfris 2 1 9 5 , -

gestempeld 1 2 6 5 , -

KOLLEKTIE 
1960 t/m 1994 
postfns 2 1 3 9 , -

gestempeld 1 2 5 0 , -

KOLLEKTIE 
1 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 
W i j l e v e r e n a l l e n i e u w e u i t g i f t e n v a n d e 

l a n d e n e n m o t i e v e n d i e U v e r z a m e l t 
V r a a g i n l i c h t i n g e n 



1 KOMPLETE JAARGANGEN vanaf 50% 
1 Inclusief luchtpost en blokken, echter zonder zegels uit blokken port 
1 dienst etc. Deze kunt u extra bestellen Natuurlijk leveren wij ook losse 
1 waarden en series tegen dezelfde lage prijzen 
1 Vraag onze prijslijsten en speciale aanbiedingen. 

1 o 
1 JA ä 

1 o S 
1 II II 
1 : © 
1 Cat 

1 1961 
1 1962 
1 1963 
1 1964 
1 1965 
1 1966 
1 1967 
1 1968 
1 1969 
1 1970 
I 61/70 
1 1971 
1 1972 
1 1973 
1 1974 
1^975 
|T976 
1 1977 
1 1978 
1 1979 
1 1980 
1 71/80 
1 1981 
1 1982 
1 1983 
1 1984 
1 1985 
11986 
1 1987 
1 1988 
1 1989 
1 1990 
r Ï 9 9 1 
1 1992 
1 1993 
1 1994 
1 81/94 
1 61/94 

i —S 

i| 
: © 

1 Cat 

1 1969 
1 1970 
1 69/70 
1 1971 
1 1972 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
1 1978 
1 1979 
1 1980 

1 71/80 
1 1981 
1 1982 
1 1983 
1 1984 
1 1985 
1 1986 
1 1987 
1 1988 
1 1989 
1 1990 

1 1992 
1 1993 
1 1994 
1 81/94 
1 Totaa 

OVERZEE 
t u ^ 

oc — 

UJ 1— 

NVPH 
* * 

3,
9,
6,
5,
5,

4,
5,
5,
7,
7,

55 

10,
10,
49,
14,
16,

13,
47,
22,
40,
39,

255,

56,
99,
80,

108,
78,

64
79
70 
94,
80,

107,
99,
77,
82,

1155

1450,

>

z 
l U 

o 
Yvert 

** 
269, 

1 2 7 

389, 

9 5 

3 2 

1 8 

1 4 

2 5 

1 6 

1 2 

1 2 

2 1 

3 8 

279, 

7 5 

3 0 

3 0 

3 3 

5 2 

5 8 

3 9 

5 3 

4 8 

45 , 

7 0 

8 3 

7 0 

7 6 

770 , 

1425,

UJ U I 

1 i 
^ SE 
CO — U 

Zonnebloem 

15,
7,
4,
4,
8,

8,
5,
7 
9,

15,

79,

20,
22,
16,
14,

177,

88,
54,
45,
42,
72 

540,

99,
105,
104,
107,
169,

84,
116,
128,
102,
99,

110,
110,
165,
158,

1625,

2200,

z 
U I 

Yvert 
• * 

8 
6 3 
9 2 
21 
45 

1 1 
10 
10
7 
8 

19

288,

288,

• • 

40,
24,
13,
7

12,

22,
37,
47,
20,

121,

339,

121,
85,
62,

147,
80,

T 2 3 , 
171,
62,
6 6 

182,

1089,

178,
196,
141,
123,
48,

36,1 
57,

184,
198,
98,

54,
85,

112,
103,

1595,

2995,

1 
U I 

Yvert 
* • 

2 2 0 

8 5 

295,

1 3 3 

5 9 

1 6 

1 4 

1 6 

2 9 

2 5 

1 4 

1 9 

1 9 

335, 

4 3 

3 6 

6 3 

5 2 

4 9 

5 5 

4 8 

5 0 

5 3 

5 1 , 

5 2 

5 4 

6 5 

7 8 

725 

1335,

EU 
U I o 
_ oc 
o CD 

~' UJ 
UJ X 

Yvert 

100,
85.
56,
75,
35,

38,
25,
26,
41, 
64,

525,

59,
66,
71, 
62,
65,

60,
79,
98,
78,
79

695,

136,
258,
113,
128,
303,

228,
188,
163,
205,
143,

139
111,
179,
197

2445,

3600,

U . 
O 

Yvert 

* * 

3 9 
2 0 
14
3 6 
9 

3 6 
14
2 4 

185,

4 2 
35,
4 6 
4 6 
7 3 
5 2 
5 6 
55,
4 7 
65 

5 2 
8 9 
5 1 
9 7 

785,

960,

e > 
t oc 
,1J UJ 

= o 
JJ O 
Yvert 

* * 
99,
90,
60,
60,
37,

950,
32,
32,
64,
90,

1475,

50,
35,
57,
40,
59,

90,
51,
48,
56,
61,

530,

89,
119,
62,
99,
92,

117,
65,
80,
77,

185,

69,
88,
82,

117,

1315,

3250,

EC 
U I 

u . 
Yvert 

** 

4 5 

1 3 

3 2 

2 0 

1 9 

1 4 

139,

1 6 

1 8 

56, 

50, 

39, 

54,

4 5 

48, 

4 5 

45, 

4 0 

5 5 

4 8 

5 0 

600, 

720,

IROPA 1 
UJ 
1— 
<n 
UJ 

o 
UJ 

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,

5 6 ^ 
48,
57,
32,
46,

45,
47,
46 
53,

650,

1095,

VERE 

s^ 

Yvert 
** 

8 

1 0 

18,

9 

11 

7 

11 

11 

2 9 

12,

1 4 

1 6 

2 3 

139,

29,

30,

33,

4 1 , 

50,

5 4 

3 5 

35,

3 0 

1 7 

2 9 

1 9 

2 1 

2 0 

435,

590,

« i 
oc 
UJ 
<n 
t— 

INI 
Yvert 
* ♦ 

20,
6,

56,
40,
47,

32,
61,

103,
16,
43,

419,

73,
45,
47,
38,
25,

53,
70,
33,
4 2 
6 2 

465,

70,
9 5 
95,

112,
103,

85,
71,

192,
162,
153,

110,
129,
165,
157,

1675,

2500,

NIGDE 

z 
UJ 
a 

Yvert 

4 5 

45 , 

2 3 

2 7 

1 9 

21 

2 7 

37 , 

2 4 

21 

2 7 

1 8 

239, 

1 6 

18, 

2 1 , 

2 1 

2 8 

3 6 

3 0 

36 , 

21 

1 41 

3 5 

3 8 

3 5 

3 2 

400 , 

675,

Mictie 

* * 
14,
18,
14,
18,
16,

15,1 
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,
5 1 
69,

620,

1025,|l 

MATIES 

z 
U I 

1 
Yvert 

* * 

7 

1 27
3 4 , 

1 4 

11 

2 6 

2 6 

2 6 

36 , 

2 7 

34 , 

1 8 

31 

3 2 

3 5 

3 8 

1 35

380 , 

1 400,

REUZENINSTEEKBOEKEN 
1 Bekend merk / 6 4 bladzijden 
1 BIJ grotere aantallen lagere prijzen' 
1 Prijs per stuk: 1x 5/9x 10/24x +25x 
1 Wittp hlari7 ?P sn 9R  97  ?fi 
1 Zwart 3 bladz 39,50 38  37, )6,

vliche 
• * 

29,
27,
19,
17,
16,

12,
23,
13,
18,
19,

189,

22,
24,
27,
3 2 
41,

38,
30,
37,
47,
27,

319,

34,
35,
39,
43,
44,

40,
42,
48,
43,
54,

48,
51, 
56,
67,

635,

125,

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,
4 0 ,  1 

^ 5 0 ,  n 
56,
44,
52,
54,

42,
55,
56,
80,

689,

1400,

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

D U I T S L A N D 

BUNDESPOST 

Michel 
♦* © 
23, 17,
11, 13,
12, 16,
34, 44,
9, 10,

50, 21,
9, 11,

20, 22,
28, 19,
43, 25,

234, 194>

80, 50,
78, 57,
60, 39,
54, 36,
73, 38,

51, 32,
70, 40,
79, 50,
63, 44,
58, 35

659, 415,

69, 34,
135, 73,
98, 46,

100, 58,
107, 62,

106, 55,
103, 57,
121, 60,
144, 80,
149, 99,

217, 143,
213, 146,
152, 129,
149, 145,

1825, 1165,

2675, 1739,

BERUJN 

Michel 
♦♦ © 

8, 25,
9, 13,
1, 1,

15, 16,
11, 12,
39, 36,
9, 12,
7 10,

20, 22,
26, 24,

152, 166,

83, 77,
36, 35,
29, 27,
23, 22,
63, 44,

20, 19,
59, 49,
57, 41,
52, 56,
39, 36,

450, 398,

42, 38,
100, 74,
60, 54,
72, 67,
60, 59,

64, 60,
141, 156,
101, 117,
172, 205,
91, 90,

885, 899,

1459, 1435,

DDR 

Michel 
* * © 
78, 80,

102, 151,
70, 80,

152, 139,
64, 42,

64, 52,
61, 47,
60, 50.
55, 45,
81, 69,

770, 739,

51, 42,
49, 45,
54, 37,
62, 53,
53, 48,

60, 54,
63, 57,
74, 73,
68, 62,
79, 66,

599, 525,

112, 89,
110, 95.
116, 95,
99, 70,
82, 69,

90, 79,
66, 59,
77, 68,
75, 79,

105, 96,

915, 785,

2239, 1995, | 

1 WIJ KOPEN 
FRANKEERGEL 

( 
INED 
IBELC 
iFRAf 

BUN 
IPRIJ 
1 r 

DIGE ZEGELS! 
RUIM UW RESTANTEN OP 

Priic; n n ha<;i<; \ian f m n k P A r w a a r r H o 
. . .j 1 . . . 

=zonder toeslag), v 
ERLAND ƒ 0,72 p gulden l 
3IE ƒ 3,50 p i 00 Fr 
\IKRIJK ƒ 0,19 p Franc 
D ƒ 0,80 p Mark 1 
S ANDERE LANDEN OP AA 
/lEE NATUURLIJK OOK UV 

rijblijvende prijzen. 
ENGELAND /1,80p£: 
VER STATEN ƒ 1 - p $ 
ARUBA ƒ 0,60 p gid 
ZWITSERL ƒ 0,85 p Franc 

NVRAAG TIP: U KUNT HIER-
\l BESTELLING BETALEN! 

CREDITCARDS 
Geef bij bestelling uw nummer en datum op 

1 VOLKSREPUBLIEK CHINA, postfris uer/aagdepr/yzen | 
1 1980 598,-
1 1981 294,-
1 1982 179,-
1 1983 186,-

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

1 1987 71 , -

1988 84,-
1989 7 1 , -
1990 95,-

1 1991 54,-

1992 36,-
1993 29,-
1994 27,-

1 K O L L E K T I E 1 9 8 0 t / m 1 9 9 4 ƒ 1 9 7 5 , - | 

1 BES 

1 LEV 

1 VER 
1 BET 

1VOC 

1 CRE 

1 VERENIGD 1 
1 EUROPA 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS ■ 
ZaNNEBLOEMMICHELEUROCAT.I 

jJaar 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

56/60 
| l 9 6 1 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

| l 9 7 0 

61/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 

|56/94 

CEPT 

♦ * 
6 2 9 

1 5 5 

17,

1 8 

302,

1090,

3 2 

6 2 

6 7 

5 9 

5 2 

3 9 

4 9 

5 0 

9 2 

5 9 

545,

6 3 

2 9 8 

7 9 

115,

1 1 0 

99,

1 1 4 

105,

8 7 

6 7 

1095.

1 1 4 

1 5 8 

2 4 9 

2 0 3 

2 3 0 

2 2 3 

2 1 6 

2 2 7 

2 6 6 

1 9 4 

1995,

2 2 1 

3 2 1 

2 8 9 

2 5 5 

5700,

© 
9 5 

7 8 

12,

10,

212,

395,

2 9 

46, 

6 6 

4 1 

4 1 , 

3 2 

3 7 

4 7 

7 5 

4 5 

435,

6 0 

220,

58,

87, 

92,

75,

9 9 

9 1 

7 1 

6 6 

890.

9 5 

1 3 4 

1 8 5 

1 5 5 

1 8 3 

1 8 3 

1 7 7 

1 9 2 

2 2 1 

1 6 5 

1650,

1 8 9 

2 8 9 

2 6 9 

2 3 5 

4250,

MEELOPERS | 

69, 

1 0 

5 5 

1 3 

145,

6 

1 0 

1 4 

1 6 

6 

1 5 

3 5 

1 5 

4 9 

8 5 

246, 

1 3 

2 3 

40,

1 3 

1 0 3 

2 9 

5 4 

3 4 

5 3 

4 0 

395. 

3 9 

4 4 

9 4 

3 8 

8 2 

9 6 

8 3 

1 2 9 

9 5 

8 8 

765,

3 1 7 

1 6 0 

1 7 9 

1 0 3 

2 2 5 0 

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

** 
2 2 5 

5 0 

2 5 

4 5 0 

165 

8 9 

139 

1350

149 

4 9 

6 5 0 

3 5 0 

2 2 5 

1 8 

165

4 5 

9 

1 6 

2 7 5 

3 9 

6 5 

1 5 

7 9 

8 

© 1 
36, 1 

10, 1 
51 1 
10 1 

104, 1 
3 1 
6, 1 

12, 1 
15 1 
6 1 
9, 1 

24 1 
12, 1 
35 1 
62 1 

179, 1 
9 1 

16 1 
23 1 
7, 1 

87 1 
16 1 
4 1  1 
2 8  1 
40 1 
3 2  1 

290. 1 
32 1 
44 1 
77 1 
30 1 
6 7  1 
69 1 
7 1  1 
9 7  1 
64 1 
7 3  1 

610, 1 
291 1 
125 1 
165 1 
100 1 
825, 1 

ir 
© 1 
49 1 
49 1 
19 1 

395 1 
135 1 
79 1 
55 1 

1350 1 
19 1 
39 1 
12 1 

195 1 
291 
9 1 

115 1 
3 1 
9 1 
9 1 

19 1 
39 1 
55 1 
2 1 

39 1 
8 1 

AANBIEDING VOORLOPERS 1 
Nr 1/86 kompleet 4375 2595 | 

TELLEN PER POST: HOLLANDS GLORIE TELEFOON 0252024352 1 
Hoogewerfstraat 18 of 0252016510 1 
2181 EJ HILLEGOM FAX 0252015422 1 

ERING: NEDERLJ'\ND geen portokosten, echter bestellingen minder dan ƒ 60,- 1 
een kleine kostenbijdrage van ƒ 5,50 per zending Bestellingen 1 
Albums catalogi, insteekboeken etc porto extra 1 
BUITENLAND portokosten extra, bankkosten ƒ 6,50 per zending 1 

ZEKERING: per zending slechts ƒ 0,75 U loopt hierdoor geen enkel risico 1 
ALING: met acceptgiro binnen 8 dagen, of, indien gewenst, automatische 1 

incasso, s v p bi| bestelling bank- of gironummer opgeven 1 
)RUiTBETALING: Bij vooruitbetaling altijd 2% korting, by de bestelling girobetaalkaart of 1 

Eurocheque insluiten of het bedrag overmaken op bankrekening 1 
68 31 12 619 of Postbank 42 08 936 1 

DITCARDS: bi| bestelling s v p vermelden uw kaartnummer, de vervaldatum en uw 1 
handtekening 1 

1 VRIJBLIJVENDE AANBIEDING | 

file:///IKRIJK


VKEIIIipillIGS IIIEUIAIS 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 

Hel overnemen van gegevens uit 
deze rubriek is uilsluitenrl toegestaan 
na schriftelijke toestemming von de 
redactie von 'Philatelie' 

418 

Sluitingsdata voor het ver-
enigingsnieuws (in enkel
voud) en mutaties (in twee
voud): juli/augustusnummer 
(alleen mutaties): 10 juli; 
septembernummer: 4 augus
tus; oktobernummer: 31 au
gustus; novembernummer: 
28 september en december
nummer: 27 oktober. Nako
mende mutaties en mutatie-
staat (in drievoud) tien da
gen na vermelde data. 

l.NEDERLANDSCHEVEREE-
NIGINGVANPOSTZEGEL-
VERZAAAELAARS 
Secr.: J.H. Avis, Hoefblad 105, 
1689 SVZwaag, tel. 02290-
30192. Public Relations: A.G. van 
Soest, Chomavenloan 9,7312 HE 
Apeldoorn, tel./fax 055-556061. 
Penningm.: C.N. Oppelaor, Brug
straat 25,2471 AS Zv^ommer-
dam,teL 01726-15184, girorek. 
33805. Ledenadm.: C.W. van 't 
Land,JanLuykenln6,7412NP 
Deventer, teL 05700-17275. Dir. 
Rondzending: J.C. de Jong, Ber
kenoord 16,8172 AV Vaassen, 
tel. 05788-72293. 
Afdelingen: Alkmaar, 072-
157889; Almelo, 0546-864695; 
Alphen a/d Rijn, 01722-2922; Al
tena, 01832-2102; Amsterdam, 
020-6322888; Apeldoorn, 055-
558256; Arnhem, 085-231678; 
Bodegraven, 01726-12372; Bor
ne, 074-662880; Boskoop, 
01727-13580; Deventer, 05709-
2074; Eibergen/Neede, 05450-
91949; Epe, 05780-27090; Gooi 
SEemlond, 02152-62702; Goor, 
05475-1731; Haarlem, 072-
157232; Hengelo, 05407-62990; 
Hillegom, 02520-19299; Holten, 
05483-62604; Leerdam, 03451-
19473; Lelystad, 02280-12871; 
Lochem/Borculo, 05457-72543; 
Monster, 01749-44246; Nun-
speet, 03412-54615; Nijmegen, 
080-234831; Riissen, 05480-
15676; Steenv/ijk, 05210-14627; 
Twente, 05423-82594; Utrecht, 
03406-62432; Vlaordingen, 010-
4261933; Voorschoten 071-
617109; en West-Friesland 
02290-31458. 

2. POSTZEGELVERENIGING 
'BREDA' 
Secr.: P.M. van Spellen, Madame 
Curieplein 78,4834 SX Breda, tel. 
076-650278. Ledenvergadering 
op dinsdag 22 augustus in het Ge
meenschapshuis 'De Vlieren', Dr. 
Struyckenstraot 165, Breda, aan
vang 19.45 uur, zool open 19.15 
uur, met lezing en veiling. Jeugd
bijeenkomst Haagse Beemden op 

25 juni in de Nutsbosisschool 'De 
Bürgst', Groene Hil 20, Breda van 
10-12.13 uur met ABC-cursus. In 
juli en augustus geen soosbijeen-
Komsten. 

3. VERENIGING VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS 
'HOLLANDIA'AMSTERDAM 
Secr.: T. Bezuyen, Voorburgstraat 
204,1059 VD Amsterdam, teL 
020-6142947 (na 19.00 uur). 
Bijeenkomsten op 29 september, 
27 oktober, 24 november en 22 
december, 20.15 uur in het wijk-
gebouw 'Moria', Speerstraat 7, 
Amsterdam. 

4. UTRECHTSCHE PHILATE
LISTEN VEREENIGING 
Secr.: J.N. de Wolf, Secr. Versteeg-
loan 40,3451 XK Vleuten, teL 
03407-73226 (na 19.00 uur). Le
denadm.: J. van der Meulen, Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, teL 
030-613733. Bijeenkomst op 29 
augustus in de Prinsenhof, Eyk-
monloan 431, Tuindorp-oost, 
Utrecht, aanvang 20.00 uur, zool 
open 19.00 uur, lezing, veiling en 
verloting. 

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

6. FEDERATIE I.V. 
PHILATELICA 
Secr. postodres: Morelgoard 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).Rontrzendverkeer: tel. 070-
3652211. Lijst van secretariaten 
en bijeenkomsten (wijzigingen 
voor deze rubriek en Destuursmu-
toties met opgave van lidnummer 
aan de Ledenadministratie te Eex
terveen): 
Aalsmeer: G.H. Hoving, postbus 
249,1430 AE Aalsmeer, teL 
02977-22034. Ie maandag 
20.00 uur, gebouw De Schakel, 
Cyclomenstr. 70, Aalsmeer. 
Alblasserdam: A. Treure, Plan
tageweg 39,2951 GN Alblasser
dam, tel. 01859-30004. Ie 
maandag 19.30 uur, cult, centrum 
'De Wipmolen' Zeevaartschool
laan 1, Alblasserdam. 
Amstelveen: J. Michels, Logger 
141,1186 RP Amstelveen, tel. 
020-6434104.3e dinsdag, 19.00 
uur, "D Overkant', Handweg 117, 
Amstelveen, tel. 020-6450909. 
Amsterdam: J.P.M, von der Lin

den Vooren, Sorphatipork 49I I , 
1073 CR Amsterdam, teL 020-
6761700. Bijeenkomsten 2e 
maandag in het Oranjehuis, van 
Ostadestroat 153, Amsterdam. 
Arcen: C.P. Knippenberg, Koe
straat 33,5944 BH Arcen, teL 
04703-2628.3e maandag 20.00 
uur in het gemeenschapshuis 'De 
Klosterhoof', Wol 32, Arcen. 
Badhoevedorp: H.J. Wever, Em-
mikhovenstroatl89,1069DL 
Amsterdam, tel 020-6190837.2e 
donderdag 19.30 uur. Het Dorps
huis, Snelliusin 3-5, Badhoeve
dorp. 
Blitterswijck: A.J.M. Gooren, Op 
de Smelen 38,5863 BN Blitters
wijck, t d . 04784-1992.3e don
derdag 20.15 uur, zool Wilhelmi-
no te Swolgen, jeugd 1 e zaterdag 
te Swolgen, 15.00 uur. 
Bloembollenstreek: Drs W. van 
der Giessen, Dopheidestroot 82, 
2165VSLisserbroek,teL02521-
16247.3e dinsdag 20.00 uur, 
Pouluskerk, Ruishornlaan, Lisse. 
Brielle/Westvoorne: H.G.T.M. 
Overboek, Sluysstroat 14,3237 
ATVierpolders.td. 01810-15640. 
2e maandag 20.00 uur, 'Tref
punt', Burg. A.P. v.d. Blinkln 5, 
Vierpolders. 
Dalfsen-'t Raedthuys: Ir. j . 
Rem, Van Kempenhof 6,7721 WC 
Dolfsen, tel. 05293-3288.4e 
dinsdag in gebouw Pniel, Bloe-
mendaolstr. 2, Dolfsen. 
Echt: W.J.J. Cuypers, Brouwer
straat 10,6101 GR Echt, t d . 
04754-83630. Dinsdag en vrij
dag, volgens publicatie in het 
clubblad 'de Loep', zool van de 
Ven, Hoogstraat 22, Slek/Echt. 
Edam/Volendam: L.P.C. Smits, 
J.M.Oosterlinghstr.34,1135ED 
Edom, teL 02993-72017. No con
vocatie zowel te Edom als te Vo-
lendom. 
Emmeloord: J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, teL 05146-
1903.2e maandag 20.00 uur bij
gebouw N.H. kerk, Emmdoord. 
Emmen: J. Buist, Doddegros 29, 
7887 CK Erica, t d . 05914-1807. 
4e dinsdag van de maand wijkge-
bouw d'Anloop, Nijkomperweg 
71, Emmen. 
Enkhuizen/West Friesland 
Oost: mw. A.W.D. Zijlstra, Vene
die 20,1601 HB Enkhuizen, td . 
02280-14801.2e dinsdag 20.00 
uur, Herv. Centrum, Breedstroat 
47, Enkhuizen. 
's-Gravenhage: A.F. van Rave-
steyn. Heliotrooplaan 370,2555 
ML Den Haag, t d . 070-3230472. 
4e donderdag 19.45 uur, Zorg-
huis Or.W. Orees, Morsestraat 19, 
Den Hoog. 
Groningen-Het Poststuk: D. 
Roosien,Mezenloanl3,9753HX 
Horen (GR), t d . 050-344229.2e 
maandag 20.00 uur in Postge-
bouw, Acnterweg 1, Groningen, 
2e verd. kamer 225. 
Haarlem: H.J. Hooning, Poel

geest 29,2036 HL Haarlem, td . 
023-362980. Ie vrijdag 20.00 
uur, 'Europowijk', Oostenrijklaan 
58, Haarlem. 
Haarlemmermeer: mw. I.E. van 
Rhenen, Kinlozen 39,2151X8 
Nieuw-Vennep, tel. 02526-75215. 
Na convocatie in het gebouw 'De 
Jeugd van Gisteren', Beemster-
straat 4, Hoofddorp. 
Harderwijk: G. van Zwieten, 
Heyermonsstr. 5,3842 AM Har
derwijk, teL 03410-17081. Ie 
dinsdag 19.00 uur, gebouw Sped-
tuinver.'Het Havenkwartier', 
Burg. Kemperstraat 7,3841 HA 
Harderwijk. 
Hellevoetsluis/Zuidland: GA. 
van Dongen, Gerard van der Dus-
senstr. 13,3223 RG Hellevoet-
sluis, td . 01883-12768. Na con
vocatie. 
Helmond: T.A.J. Ldjten, Ma
kreelstraat 7,5706 EE Helmond, 
td . 04920-41216. Sportcentrum 
de Brook, Weth. Ebbenloan, Hel
mond, na convocatie. 
Hoek van Holland: Postbus 
115,3150 AC Hoek von Holland. 
Ie maandag 20.00 uur De Hoek
stee, Mercatorweg, aldoor. 
Hoekschewaard: E. Deen-Oos-
terwijk. Lange Hille 42,3261 TL 
Oud-Beiierland,teL01860-
15266. No convocatie. 
' t Hogeland: mw. G. v.d. Zee 
Kloosterhuis, Spoorstroot 79, 
9981 AT Uithuizen. 2e vrijdag, 
jeugd 19.00 uur, senioren 20.00 
uur. De Ronk, Hoofdstraat w.o.1, 
Uithuizen. Jeugdleiders: J.R. 
Bouwman, td . 05953-2762 en P. 
Teerling, td . 05953-2784. 
Hoogvliet-De Moasmond: 
E.v.d. Graaf, Dolldaon 14,3208 
CG Spijkenisse, t d . 01880-38742. 
tia convocatie. 
Hoorn: F.C.P. Cloessen, Binnen
plaats 2,1695 JH Blokker, t d . 
02290-31588.2e maandag, 
19.00 uur,'Het Grauwe Paard', 
Dorpstraat 113, Zwoog. 
Kampen: J.G. Fidder, Golléstroot 
35,8266 CV Kampen, td . 05202-
15968.2e dinsdag 20.00 uur. 
Kerkelijk centrum de 'Open Hof', 
Lelijstraat 49, Kampen. 
Land van Cadzand: P.J.J. de 
Voldere, Nieuwstraat 9,4511 CR 
Breskens,teL 01172-3366. Ie 
vrijdag 19.30 uur, Chez René, 
Markt 23, Oostburg. 
Langedijk: S. Ligthort, Anna van 
Saksenstr.19,1723KRNoord-
Scbarwoude,td. 02260-13764. 
3e dinsdag 20.00 uur. Ontmoe
tingscentrum R.K. Kerk, Noord-
schorwoude 
Leiden: R.K.J.Hegenborth, Col-
lenburghplantsoen13,2253TP 
Voorschoten, td . 071-762265.3e 
donderdag, (september-mei) Chr. 
Lyceum Dr. W.A. Visser 't Hooft, 
AntbonieDuycklaonl, Leiden. 
Maastricht: P. de Melker, 
Sprinkstroot 103,6269 AN Mar
graten. No convocatie in 'Termi

nus', Popenweg 2,6212 CG Maas
tricht, 20.00 uur. 
Meppel: G. Bovendeur, Kare-
kietstr. 19,8064 CX Zwartsluis, 
teL 05208-66276. Ie zaterdag 
ruilbeursvonof lOuur, zaolNii-
meijer. Marktstraat 43, Meppel. 
Noordwijkerhout: J.M.G. van 
Mullekom, Moondogsewetering 
183, 221IWT Noordwijkerhout, 
teL 02523-73440,4e dinsdag 
20.00 uur, sport-socioolkultureel-
centrum 'De Schelft', Maandagse 
Wetering 202, 2211 WV Noordwij
kerhout. 
Purmerend: H. Zwertbroek, van 
IJsendiikstraot 195,1442 CK Pur-
merend, t d . 02990-26576. 
Maandelijks na convocatie in café 
Vloar, Koemarkt 13, Purmerend. 
Roden-Leek 'De Posthoorn': 
W. v.d. Velde, Bovenland 10, 
9315PHRoderwolde,td.05908-
32608.1 e woensdag van de 
maand. 
Rotterdam: mw. M. Schols-
Vlaordingerbroek, Morelgaord 19, 
3206 AP Spijkenisse, teL 01880-
43066. Ie donderdag. Recreatie
ruimte von Service-flat Dijckhove, 
Westzeedijk 5, Rotterdam, aan
vang 20.00 uur, zad open 19.15 
uur. 3e woensdag, wijkgebouw 
Lorenkomp, Slinge 3()3, Rotter
dam-Zuid, oonvong 20.00 uur, 
zaal open 19.00 uur. 
Rozenburg-Europoort: E. Ta
bak, Juliana van Stolberglaon 26, 
3181 HH Rozenburg ZH, teL 
01819-12967. Na convocatie. 
Rijnsburg: mw. T.M. van Vree-
dendool-von Eijk, Vliet zuidzijde 
26, 2231 GJ Rijnsburg, td . 
01718-22608. Ie dinsdag van de 
maand, 20.15 uur café Centraal, 
Vliet NZ 73, jeugd van 18.30-
20.00 uur. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
E. Sijpkes, Groningerlaan 16, 
9501SH Stadskanaal, tel. 05990-
12976.3e dinsdag, 19.30 uur, 
dons- en zalencentrum Koning, 
Hunsingoloonl, Stadskanaal. 
Stichts Overkwartier: R. Ha-
jer, Rosariumloon 27, 3972 GE 
Driebergen-Rijsenburg, tel. 
03438-17555. 
Terneuzen: A.H. de Ridder, Lin-
gestroot 5,4535 EP Terneuzen, 
teL 01150-97125. Laatste maan
dag, (m.u.v. juni, juli en dec), 
buurthuis " t Schelpenhuis, Dok
weg, Terneuzen. 
Tlel:J.E.Schdling,Gerestein23, 
4003 GD Tiel,teL 03440-14274. 
3e donderdag 20.00 uur, Ver.ge-
bouwA.V.G.N,, Scheringlaan 4, 
Tiel. 
Uithoorn: C.M. Baas, postbus 
594,1420 CB Uithoorn, td . 
02975-67873.4e dinsdag 20.00 
uur in het Dienstencentrum, Bil-
derdijkhofl, Uithoorn. 
Utrecht: U. Ramphal, Bromen-
goard 56,3962 JZ Wijk bij Duur
stede. 2e dinsdag of 2e donder
dag (sept. tot juni), vanaf 19.00 



uur, Cultureel Centrum'Ons Ei 
land', Marco Pololaan (Kanalenei 
land), Utrecht 
Venio: M J M Gielen, Framboos 
straat 9,5925 HJ VenIo, tel 077 
820064 2e maandag 20 00 uur, 
cüfe Het Anker, Straelseweg 83, 
VenIo 
Volkel-Udene.o.:WJM Lm 
ders, Hofstukken 5 28,5403 BX 
Uden,tel 04132 69377 leen 
3e zondag van 10 00 12 30 uur, 
wi|kcentrum "t Trefcentrum', Cel 
lostraot 2, Uden 
Weert: J C A M Willems, Irene 
laan 29,6006 HB Weert, tel 
04950 34357 Na convocatie 
Westbrabant:AFJM Witho 
gen Klimopberg 23,4708 KL 
Roosendaal Maandeli|kse bi|een 
komsten in soc Tussen de mark 
ten. Tussen de markten 5, 
Roosendaal en gemeenschopscen 
trum 'de Nobelaar', A van Ber 
chemloan 2, Etten Leur 
Wieringen: J M Smit, Kooger 
v̂ eg 19,1777 AV Hippolytushoef, 
tel 02279 2138 ND convocatie 
Winschoten: J van der Vliet, 
Tulpstraat 49,9675 GK Winscho 
ten, tel 05970 25112 Naconvo 
catie, gebouw van speeltuinver 
eniging 'Bovenburen' 
IJssel- en Lekstreek: H J Pol 
buys. Vine van Goghstroat 19, 
2941 GW Lekkerkerk, tel 01805 
1550 2e dinsdag Krimpen a/d 
IJssel, kerkeli|k centrum'De 
Bron, Hobbemoloan 4e maan 
dag Copelle o/d IJssel, gebouw 
De Trefterp', Marsdiep 1, zalen 

open 19 30 uur 

Zaanstreek: W R Engel, Heinsi 
usstraot 34,1504 ES Zaandam, 
tel 075174337 Ie maandag OL 
Vrouwenkerk, Middelven 1, Zoon 
dam, aanvang 20 00 uur 
Zoetermeer: W M Buit, Meloen 
geel2, 2718CGZoetermeer,tel 
079 610524 Ie donderdag 
19 30 uur, zalencentrum van de 
Morgensterkerk, Nossouln 1, Zoe 
termeer 
Zuidlaren: H Ni|land, De Hilde 
36,9476WBZuidlaren,tel 
05905 93722 Maandag 19 30 
uur, leugd en leden, cafe restau 
rant 'Het Sprook|eshof', Gronin 
gerstr 10, Zuidloren 

7. ROTTERDAMSCHE 
PHILATELISTENVEREENIGING 
Secr P j van de Kasteele Veld 
hof 3, 2651 BW Berkel en Roden 
n|s Ledenodm tm N Boeck 
holtz Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, tel 010 
4562597 Ledenbiieenkomsten 
op 26 |uni en 28 augustus vanaf 
19 00 uur. De Romei|nshof, Stre 
semannploats 8, Rotterdam Om 
moord Agenda zie mededelm 
genblad Clubbi|eenkomsten za 
terdagvanl3 30totl5 30uur 
(m u V |uli en de eerste helft van 
augustus) in het wijkcentrum Mid 
delland, leMiddellondstr 103, 
Rotterdom en donderdag van 
19 00 22 00 uur (met uitzonder 
ring van |uli en aug) in sporthal 
Asterio, Rotterdam Zuid, (metro 
Slinge) 

8. PHILATELISTENVERENI-
GING 'AMERSFOORT' 
Secr C H V d Berg, De Wingerd 
36,3823 a Amersfoort, tel 033 
564470 Ledenodm AWM 
Prins, postbus 116, 3860 AC Ni| 
kerk, tel 03494 51324 Rond 
zending extern A A van Nun 
speet, Mozartweg 67c, 3816 LM 
Amersfoort, tel 033 725222 
Jeugd E van Renseloar, Gast 
huislaan 5, 3817 ED Amersfoort, 
tel 033 618407 Bi|eenkomsten 
op 20 |uni, 26 sept, 24 okt, 28 
nov en 29 dec in 'De Brug', 
Schuilenburgerweg 2, Amersfoort, 
aanvang 20 00 uur, zaal open 
19 00 uur 

9.AMSTERDAMSCHEVER-
EENIGING 'DE PHILATELIST' 
Biieenkomst op 27 |uni in Nivon 
gebouw 'Het Kompas', Zondbonk 
86 A, Lelystad Ledenbi|eenkomst 
op 4 sept, aanvang 20 00 uur, 
Woestduincentrum, Woestduinstr 
16 24, Amsterdam Informatie 
Churchill laan 163 ",1078 DW 
Amsterdam, tel 020 6795077 

10. POSTZEGELVERENIGING 
S.P.A. AMSTERDAM 
Secr /penningm J C van der Bi|l, 
Houtri|kstraat9,1165LLHalf 
weg, tel 02907 4024 Bi|een 
komst op 5 sept in de 'Ontmoe 
tingsruimte'. Dr Schaepmonstr 
16, Halfweg, aanvang 20 00 uur 

12.PVWA-FILATELIE 
Secr F R Brugman, Dissel 39, 
1141 ZM Monnickendom, tel 
02995 4163 Bi|eenkomsten 
maandeli|ks (sept t/m |uni) in 
vergaderruimte van het kantoor 
SWD, Czaar Peterstr, Amsterdam, 
aanvang 20 00 uur 

14. BUITENVELDERTSE 
POSTZEGELCLUB 'VERZA-
MEL-ZE', SOCVERZ.BANK 
Secr Henk Postma, tel 020 
5400621 of 6623744 Bi|een 
komsten Ie donderdag van de 
maand (sept t/m mei), van Ley 
enberghloan 221, Amsterdam 

15. FILATELISTENVERENI
GING AMSTERDAM-NOORD 
Secr J C van Veelen, Adelaars 
weg 64a, 1021 BT Amsterdam, 
tel 020 6361303 Bi|eenkomsten 
op 1 en 22 september, 13 okto 
ber, 3 en 24 november en 15 de 
cember in de Regenboogkerk, Ko 
metensingel 58, Amsterdam, tel 
020 6315306 

16. FILATELISTENVERENI
GING 'DE GLOBE' 
Ledenodm F Wessels, Steenbeu 
velsestr 37,6578 AB Leuth, tel 
08893 2354 
Maondeli|kse bi|eenkomsten van 
de afdelingen Apeldoorn, Arn 
hem, Barneveld, 
Beuningen/Ewi|k, Brummen/Eer 
beek. Dieren, Dmxperlo, Does 
burg, Doetinchem, Druten, Dui 
ven/Westervoort, Ede, Eist, Hen 
gelo (G), Lichtenvoorde, Lobith, 
Noordoost Veluwe, Oosterbeek, 

Renkum/Heelsum, Rheden/De 
Steeg, Rhenen, Varsseveld, Veen 
endaal, Velp/Rozendaol, Woge 
ningen, Winterswi|k/Aalten, Wi| 
chen. Zetten, Zevenoor en 
Zutphen 

17. VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
'ASSEN' 
Secr H Gerrits, Speenkruidstraat 
9,9404 HA Assen, tel 05920 
13698 Penningm AB Hadde 
ringh, B Fobritiusstroot 53,9462 
SM Gasselte, tel 05999 65401 
Rondzending J J G Schaap, Leie 
1,9406 EH Assen, tel 05920 
50434 Bi|eenkomsten (m u v 
|uni, luli en dec) laatste dinsdag 
van ae maand in de 'Open Hof', 
Sleutelbloemstraat, Assen, zool 
open om 19 30 uur 

18.PHILATELISTEN-
VERENIGING 'BAARN' 
Secr G W Leive, Prof F Andre 
aeloon 93, 3741 EK Boarn, tel 
0215415645 Bi|eenkomst op 
maandag 18 sept in Gebouw 'De 
Herberg van Paulus', Stotionsweg 
16, Boom, aanvang 20 00 uur, 
zoal open 19 00 uur 

19. POSTZEGELVERENIGING 
'ONDERLING CONTACT' 
BERGEN OP ZOOM 
Secr mw H J Wa|on v d Wei|, 
Dennelaan 30,4631 BH Hooger 
heide Ledenodm mw J E M 
Bei|er Vermeulen, Schoolstraat 
17,4611 MD Bergen op Zoom 
Bi|eenkomst iedere tweede dins 
dog van de maand in de zoal van 
Party House "t Fort', Antwerpse 
strootweg 21, Bergen op Zoom, 
junioren 18 30 uur, senioren 
19 30 uur 

20. KENNEMER POSTZEGEL
CLUB BEVERWIJK 
Secr Th Erkomps, Beneluxloon 
334,1966 WX Heemskerk, tel 
02510 37108 Bijeenkomsten op 
12 en 26 juni in de Nieuwe Slof, 
Kerkstraat 146, Beverwijk, jeugd 
18 4519 30 uur, volwassenen 
19 00 uur 

22. NEDERLANDSE 
FILATELISTENVERENIGING 
'DE VERZAMELAAR' 
BUSSUM EN OMSTREKEN 
Secr O Louw Brinklaan 152, 
1404GXBussum,tel 02159 
33132 Rondzending B vd Meu 
len. Jon Toebacklaon 3, Naarden, 
tel 02159 40709 Bijeenkomsten 
iedere tweede maandag van de 
maand (sept t/m juni) in het Jo 
sephgebouw. Singel 24, Bussum, 
aanvang 20 00 uur, zoal open 
19 00 uur 

23. VERENIGING VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS 
'DELFT' 
Secr A P Schouten, De Meibloem 
45, 2291 GS Wateringen, tel 
01742 95279 Ledenodm mw 
A Motlo Vos, Hof van Delftlaon 
119,2613 BL Delft, tel 015 
126904 Bijeenkomsten iedere 

eerste donderdag van de maand 
in het kerkgebouw 'Immanuel', 
Schoenmakerstraat 1, Delft, aan 
vang 20 00 uur, zool open 19 00 
uur, (sept t/m juni) 

24. PHILATELISTENVERENI-
GING 'DE FIVEL', DELFZIJL 
Secr TG Medemo,Vlotterspad 1, 
9934 PV Delfzijl, tel 05960 
12773 Rondzending H Berg 
man. Kustweg 346, 9933 BR Delf 
zijl, tel 0596015311 Bijeen 
komsten elke tweede maandag 
van de maand in de 'Bolder', Mo 
lenbergplein. Delfzijl, aanvang 
19 30 uur 

25. VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
'DORDRECHT' 
Secr S D Akkerman, Nolensweg 
104,3317 LG Dordrecht, tel 078 
170884 Rondzendverkeer J 
Meijers, Oranjelaan 81,3311 DJ 
Dordrecht, tel 078137762 Bij 
eenkomsten iedere tweede woens 
dag van de maand in gebouw 
C J M V, Burg de Roodtsingel, 
Dordrecht, aanvang 20 30 uur, 
zaal open 19 30 uur 

27. PHILATELISTEN CLUB 
'EINDHOVEN' (P.C.E.) 
Secr en ledenodm C Loch, Jon 
vanEyckgrachtl91,5645TH 
Eindhoven, tel 040119654 
Rondzendverkeer L Ulrich, Spil 
manstrootlS, 5645JEEindho 
ven, tel 040122358 Bijeenkom 
sten iedere derde maandag van 
de maand in het Henr Roelants 
centrum. Keldermansstraat 43a, 
Eindhoven, aanvang 20 15 uur, 
zoal open vonof 19 15 uur en ie 
dere tweede dinsdag ruilmiddog 

28. PHILIPS' PHILATELISTEN 
VERENIGING EINDHOVEN 
Secr CMGAvd Bosch, Ulier 
bergloon 22, 5628 EH Eindhoven, 
tel 040 425750 Ledenodm 
M H Schenkelaars, de Koppele 
78, 5632 LB Eindhoven, tel 040 
416358 Rondzenddienst 
A W A Findhammer, tel 040 
435013 Bijeenkomsten op 3 juli 
en 4 september, 20 00 uur in het 
Henriette Roelontscentrum, Kei 
dermansstroat 43o, Eindhoven 

29.ENSCHEDESE 
PHILATELISTENVERENIGING 
Secr WFH Bijl,Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, tel 053 
281221 Rondzenddienst HT 
Pool, S N Menkostroot 32,7523 
DX Enschede, tel 053 352534 
Ledenbijeenkomsten 4e maandag 
van de maand, aanvang 20 00 
uur EPV Sociëteit 3e maandag 
van de maand, aanvang 19 30 
uur Jeugdbijeenkomsten 3e vrij 
dog van de maand, aanvang 
18 00 uur, alle bijeenkomsten in 
de Renotokerk, Brinkstraat 

30. VERENIGING VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS 
'DE PHILATELIST' GELEEN 
Secr J H Stevens, Dohliostroat 5, 
6163 CH Geleen, tel 046 

746618 Ledenodm en pen 
ningm W J M von Soest, Berlo-
herhofl5,6132SNSittard,tel 
046 518576 Bijeenkomsten op 3 
sept, 1 okt, 5 nov en 3 dec in "t 
Plenkhoes', Bachstroot 2, Geleen, 
aanvang 10 00 uur, zaal open 
9 30 uur 

31 . POSTZEGELVERENIGING 
'GORINCHEM & OMSTRE
KEN' 
Secr J A von den Anker, Voer 
monstroot 328,4204 RP Gorin 
chem,tel 01830 33163 Bijeen 
komsten elke eerste moondog van 
de maand in de arote beneden 
zoal van de Exoauskerk, Mollen 
burgseweg, Gorinchem, oanvong 
20 00 uur, zool open 19 30 uur 

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

35. PHILATELISTEN VERENI
GING 'GRONINGEN' 
Secr J P A Tolsma, Duinakker 
31,9302 De Roden, tel 05908 
18234 Ledenadministratie J A 
von Dijk, Asserstraat 34, 9451 AD 
Rolde, tel 05924 3041 Leden 
vergadering elke vierde moondog 
van de maand (m u v juni, juli en 
augustus) in het C J M V gebouw, 
Spilsluizen 9, Groningen Centrum 
vereniging Emmostraot 5, 9722 
EWGromngen,tel 050 259610 
Open woensdag van 13 16 uur 
en zaterdag van 10 16 uur 

36. HAARLEMSE FILATEUS-
TISCHE VERENIGING 
'OP HOOP VAN ZEGELS' 
Secr vocont Ledenodm LA 
Koelemij, postbus 6236, 2001 HE 
Haarlem, tel 023 244520 
Jeugdofd L A M Turkenburg, tel 
023 354050 Ledenbijeenkom 
sten op 13 juni, 19 sept, 17 okt, 
14 nov en 12 dec in zoal'De Lin-
ge', Lingestroot 1, Hoarlem 
Noord, zool open 19 uur, begin 
veiling co 21 uur 

37. POSTZEGELVERENIGING 
'HEERLEN EN OMSTREKEN' 
Secr mw C H Wolsing Grens, 
p/o postbus 237,6400 AE Heer 
len, tel 045 717790 Ledenodm 
J H C Vluggen, Marshallstr 20, 
6441JX Brunssum, tel 045 
270521 Jaarvergadering op 18 
juni in Casino Treebeek, Treebeek 
pleinl33, Brunssum, aanvang 
20 15 uur, zool open 19 uur 

38. FILATELISTENVERENI
GING 'DEN HELDER' 
Secr LCh Werst, Linieweg 13, 
1783 BA Den Helder, tel 02230 
12544 Ledenodm AJ Lostdro 
ger, W Barendszstroot 159, 
1782 WZ Den Helder, tel 02230 
13433 Rondzending JJB Les 



terhuis, tel. 02230-16216. Bij
eenkomsten (sept. t/m juni) elke 
Ie vrijdag (senioren) van 14.00-
16.30 uur en elke 3e dinsdag van 
de maand van 19.30-21.30 uur 
in 't Middenschip, Bernhardplein 
76, Den Helder, jeugd vanaf 
18.30 uur. 

39. VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
'HELMOND' 
Secr.: J. Neggers, Van 't Hoffstraat 
4,5707 ES Helmond, tel. 04920-
53721. Ledenbijeenkomsten op 
20 juni, 5 september, 10 oktober, 
7 november en 12 december in 
'De Kamenij', Jeroen Boschstraat 
19, Helmond, aanvang 20.15 uur, 
zool open 19.30 uur. 

40. 's-HERTOGENBOSSCHE 
FILATELISTEN VERENIGING 
Secr.: P.G. Rens, St. Barbaraplein 
11,5341 LKOss, tel. 04120-
50073. Bijeenkomsten iedere 
vierde donderdag van de maand 
in zoal 2 van wijkcentrum 'De 
Helftheuvel', Helftheuvelpossage 
115, 's-Hertogenbcsch, aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 

4 1 . FILATELISTENVERENI
GING 'HILVERSUM EN 
OMSTREKEN' 
Secr.: J.B. Büchner, Javolaan 23, 
1217 HD Hilversum, tel. 035-
218828. Bijeenkomsten iedere 
derde maandag van de maand 
(sept. t/m mei) in 'De Ontmoe-
tingskerk', Minckelersstraat 161, 
Hilversum, aanvang 19.30 uur. 

42. LEIDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS 
Secr.: W. Hogendoorn, Burgerhof 
28,2353 VW Leiderdorp, tel. 
071-418741. Ledenadm.: J.D.H. 
Kranenburg, Zandzegge 7,2318 
ZK Leiden, teL 071-223030. Ver
gaderingen op 27 juni, 26 sep
tember, 24 oktober, 28 novem
ber en 19 december in het restau
rant van het zwembad 'De Zijl', 
Poramoribostroat 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
tricht, tel. 043-637345. Bijeen
komsten op 12 en 26 juni in Tref-
centrum 'Oostermoas', Edison-
stroat 4, Maastricht, aanvang 
19.15 uur. Jeugdbijeenkomsl op 
11 juni, VerwernoeK 46, aanvang 
10.30 uur. 

44. POSTZEGELCLUB 
'GROOT-VELDHOVEN' 
Secr.: J. van Hattum, De Sitterlaan 
52,5505 AD Veldhoven, teL 040-
534002. Ledenadm.: H. Henst, 
Ambachtslaan 21,5506 AD Veld
hoven, tel. 040-537722. Club
avond iedere tweede maandag 
van de maand in gemeenschaps

huis 'D'n Bond', Rapportstraat 29, 
Veldhoven. 

45. VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
'NOORDWIJK' 
Secr.: B. Wijling, Spoorloan 29, 
2215 KN Voorhout. Bijeenkom
sten op elke derde maandag van 
de maand in dorpshuis 'De Kuip', 
Zeestraat 1, Noordwijk Binnen, 
aanvang 20.15 uur, jeugd 18.30 
uur. 

46. ROHERDAMSE ONT
SPANNINGSVERENIGING 
SHELL-FILATELIE 
Secr.: J. Oosterboer, Mizarstr. 
178,3204 VHSpijkenisse. Verga
dering na convocotie. Bijeenkom
sten elke Ie zaterdag van de 
maand op het Sportpark 'De Vijf 
Sluizen', Vlaardingen en elke 2e 
zaterdag van de maand in het re
creatiegebouw 'De Oude Wol' te 
Hoogvliet. 

47. POSTZEGELVERENIGING 
'ROOSENDAAL' 
Secr.: A.J.M. Verhoeven, Spoor-
stroot 194,4702 VP Roosendaal 
Bijeenkomsten op 4 juli, 12 sept., 
l l iokt., 7nov. enl2dec. incofé 
" 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.: CG. Hartendorp, Frans Net-
scberloon 7,2071 AZ Santpoort 
Noord, tel. 023-374740. Bijeen
komsten iedere tweede en vierde 
maandag van de maand in dorps
huis 'Het Terras', Terrasweg 89, 
Santpoort-Noord, aanvang 20.00 
uur, zaal open 19.30 uur. 

5 1 . POSTZEGELVERENIGING 
'ZEEUWSCH-VLAANDEREN' 
Secr.: G.v.d. Bosch, Sweelinckhof 
54,4536 HC Terneuzen, tel. 
01150-94001. Rondzendleider:P. 
Verberkmoes, tel. 01150-95694. 
Ruilavond elke 2e maandag van 
de maand in de bovenzaal van 
het Zuidlondtheater, Zuidland-
straot 111, Terneuzen, aanvang 
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 maand in cafe-rest."t Wit 
Paardje', Lijnsheike 8, Tilburg-
Noord, aanvang 20.30 uur, zaal 
open 19.30 uur. Elke vierde dins
dag van de maand cursus filatelie 
in "t Jeugdhonk', Le Bourgetstr. 
27, Tilburg, aanvang 20.00 uur. 

54. POSTZEGELCLUB 
WASSENAAR 
Secr.: L.L. Komminga, Spinozo-
laanl Dl,2273XAVoorburg, 
tel.070-3871987. Bijeenkomsten 
iedere tweede donderdag van de 
moond (sept. t/m juni) in 'De Wa-
renar'. Kerkstraat 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-Bremmers, Kon. Emma-
straot 1,1975 BL IJmuiden, teL 
02550-16574. Bijeenkomsten op 
de eerste en derde maandag van 
de maand in de Adelbertuskerk, 
Sparrenstraat, IJmuiden. Jeugd 
von 18.30 -19.45 uur, senioren 
van 20.00-22.00 uur. 

57. POSTZEGELVERENIGING 
'BLACK PENNY' NEUSDEN 
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 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
SASSENHEIM 
Secr./penningm.: B.G. Doorne-
komp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sassenheim, teL 02522-16740. 
Verenigingsavond elke derde 
maandag van de maand in het 
restourant van de sporthal 'Was-
beek', van Alkemadelaan 12, Sas
senheim, jeugd 19.00 uur, vol
wassenen 20.00 uur. 

59. VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
'DE LANGSTRAAT' 
Secr.: J.A.M, van Best, Mgr. Völ-
kerstraat40,5171JN 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,teL04108-
13019. Bijeenkomsten iedere eer
ste maandag van de maand in 
cafe-rest. De Harmonie, Haor-
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 OMSTRE
KEN 
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. Mark, Kor-
hoenln 8,3721 EC Bilthoven, tel. 
030-290466. Ledenadm.: mw. 
G.A.A. Hop-der Weduwe, Plane-
tenbaon 98,3721LC Bilthoven, 
tel. 030-287090. Bijeenkomsten 
2e donderdag van de maand, H.F. 
de Witte centrum, H. Dunantplein 
4, De Bilt, aanvang 20.00 uur. 

67 VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
'ZWIJNDRECHT EN 
OMSTREKEN' 
Secr.: T.G. Baan, Reeweg-Oost 
100,3312 a Dordrecht, teL 078-
147931. Rondzending: J. Mol, 
Perkstraat38,3333VGZwijnd-
recht, teL 078-195045. Bijeen
komsten op 13 juni, 22 augustus, 
20 septemoer, 17 oktober, 21 no
vember en 19 december in de 
'Openhofkerk', Walraven van 
Hollstr. 1, Zwijndrecht, aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 

68. POSTZEGELVERENIGING 
'WAUBACH', ÜBACH OVER 
WORMS 
Secr.: E.P. Volent, Europaweg Zuid 
195,6374 KK Landgraaf, tel. 
045-314376. Bijeenkomsten iede
re Ie en 3e zaterdag van de 
maand van 15,00 tot 18.00 uur in 
het ver.lokool " t Strootje', Eygels-
hovenerweg 4. 

69. FILATELISTENVERENI
GING VEENDAM EN 
OMSTREKEN 
Ledenadm.: J. Logeman, Postbus 
345,9641LB 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, zaal open 19.00 uur. 

70. POSTZEGELVERENIGING 
RAALTE 
Secr.: E. Bakker, Postbus 239, 
8100 AE Raolte. Bijeenkomsten 
elke tweede maandag van de 
maand in gebouw 'Helpende Han
den', Westdorpin, Raolte, aan
vang jeugd 19.00 uur en volwas
sen 19.30 uur. 

71 . POSTZEGELVERENIGING 
'DRIELANDENPUNT' VAALS 
Secr.: H.J. Brouns, Karohngen-
straat 9,6369 BV Simpelveld. Bij
eenkomst op 13 juli in de boven
zaal van café " t Vereinshoes', Ko-
perstroot 21, Voois, zaal open 
19.30 uur. 

72. POSTZEGELVERENIGING 
'VREDESTEIN' 
Secr,: P.R. Steyn, Oude Hoogweg 
138,2552 GS Den Haag. Bijeen
komsten op de eerste donderdag 

van de maand in de kantine van 
het AZIVO-gebouw, Haagweg 128, 
Den Hoog, aanvang 20.00 uur. 

73. POSTZEGELVERENIGING 
"s-GRAVENHAGE EN 
OMSTREKEN' 
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 zaal van de 
Bethlehemkerk, zool open 19.30 
uur. 

75. POSTZEGELVERENIGING 
'FRIMÄRKET' VEENENDAAL 
EN OMSTREKEN 
Secr.: H. Altena, Oudeveen 116, 
3905 VWVeenendoal, teL 08385-
26991. Rondzending: M.A. 
Heijink, Coniferenlaon 17,3904 
RK Veenendoal, tel. 08385-
24595. Bijeenkomsten op de eer
ste dinsdag van de maand in de 
kantine van de Tolmoschool, 
Boompjesgoed 14, Veenendoal, 
aanvang 20.00 uur. 

76. FILATELISTEN VERENI
GING 'DE POSTHOORN' 
VIANEN 
Secr.: C.G.K. Timmer, Herman de 
Mandstraat 6,4132 XSVionen. 
Bijeenkomsten op 29 juni, 28 sep
tember, 26 oktober (jaarvergade
ring), 30 november en 28 decem
ber in 'De Stadshof', Hazelaar
plein 4, Vinnen, aanvang 20.15 
uur, jeugd om 19.00 uur. 

77. PHILATELISTENVERENI-
GING 'HOOGEZAND-SAPPE-
MEER' 
Secr.: J.H. Bos, postbus 420,9600 
AK Hoogezand, tel. 05980-
98044. Rondzenddienst: H.J. 
Grasdijk, Scbubertloon 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, zoal open 19.00 
uur. 

79. POSTZEGELVERENIGING 
'APPINGEDAM' 
Secr.: H. Knijp, W. v.d. Bosstraat 
22,9901 GS Appingedom, tel. 
05960-29693. Bijeenkomsten ie
dere eerste vrijdag van de maand, 
A.S.W.A.-gebouw, Stationsweg 1, 
Appingedom, aanvang 20.00 uur, 
zoal open 19.30 uur. Jeugdafde
ling: E.B, Stuut, Oranjeweg 12, 
9901 CK Apppingedam, tel. 
05960-23324. 

80. POSTZEGELVERENIGING 
'ROERMOND' 
Secr.: H.J.P. Custers, Van Loon-
straat 38,6081BP Hoelen, tel. 
04759-1608. Bijeenkomsten ie
dere tweede dinsdag van de 
moond in het ver.gebouw. Min
derbroederssingel 15 F, Roer
mond. 



8 1 . FILATELISTEN
VERENIGING 'DE KLOMP', 
WINTERSWIJK 
Secr.: W. Peletier, Zuilenesstr. I l , 
7101 BA Winterswijk, tel. 05430-
13459. Rondzending: S. Lanjouw, 
Abeelstr. 20,7101IG Winters
wijk, tel. 05430-14337. Jeugd: 
G.J.A. van Ek, A. de Ruyterstr. 
108,7122 ML Aalten. Bijeen
komst op maandag 4 september 
in Museum Freriks, Groenloseweg 
86, aanvang 20.00 uur. Jeugdaf̂  
deling 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 19 
juni, 'De Jansheeren', Kerkweg, 
Heemskerk, aanvang 20.00 uur, 
jeugd 19.00 uur. 

86. EERSTE KERKRAADSE 
PHILATELISTEN VERENIGING 
Secr.: B.J.W. Berends, Boudewijn-
eikl5,6465EDKerkrade,te!. 
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' 
Wnd. secr.: O.P.D. Boleck, Burg. 
Schreijenstr.10,6137RRSittard, 
tel. 046-518522. Rondzenddienst: 
J.N. Schmeitz, Jubileumstraat 32, 
6131 JNSittard, tel. 046-519277, 
giro 1346020. Bijeenkomsten op 
17 september, 22 oktober, 19 no
vember en 17 december in Ge
meenschapshuis Baandert, F. 
Erensstroot 12, Sittard, aanvang 
10.45 uur, na afloop steeds verlo
ting en veiling. 

88. POSTZEGELCLUB 
HOOGEVEEN 
Secr ./rondzending: H.J. Ruiter, 
Satellietenlaan 18,7904 LP 
Hoogeveen, tel. 05280-63259. 
Geen bijeenkomsten in juni, juli 
en augustus. 

89. VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
'RIJSWIJK' 
Secr.: mw. L. Stokman-Veldhoven, 
Hoornbruglaon 36,2281 AW Rijs
wijk, teL 070-3995105. Bijeen
komsten elke tweede dinsdag van 
de maand in de Johanneskerlc, 
Dr. H. Colijnlaan 5, Rijswijk, aan
vang 20.15 uur, zoal 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 van de maand 
in Hotel Smit, aanvang 20.00 uur. 

94. POSTZEGELVERENIGING 
'TELSTAR', PUnEN GLD. 
Secr.: H.D. Buitenwerf, Wittenburg 
163,3862 EENijkerk, teL 03494-
52484. Verenigingsavond elke 
derde donderdag van de maand 
(sept. t /m juni) in het gebouw " t 
Voorhuys', Voorthuizerstraat 14, 
Putten, aanvang 20.30 uur, zool 
open 19.00 uur. 

95. POSTZEGELVERENIGING 
'CASTRICUM' 
Secr.: W.H. Jonszen, Lindenlaan 
76,1901 SLCastricum, teL 
02518-51947. Rondzending: A.K. 
Eikelboom, H. Cosimirstr. 48, 
1901TPCastricum,teL02518-
53309. Bijeenkomst op 4 septem
ber in dorpshuis 'De Kern', Over
toom 15, Castricum, aanvang 
20.00 uur, jeugd 18.30 uur. 

98. POSTZEGELVERENIGING 
'PHILETICA', SLIEDRECHT 
Secr.: J. van Schoik, Adamo 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. 

99.0LDENZAALSE 
PHILATELISTEN VERENIGING 
Secr./penningm.: H.J. Teunis, 
postbus 252,7570 AG Oldenzaal, 
tel. 05410-14243. Bijeenkomsten 
iedere derde maandag van de 
maand (sept. t/m juni) in hotel 
'De Zon', Bentheimerstr. 1, Olden
zaal, aanvang 20.00 uur. 

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

102.AMERSFOORTSE 
POSTZEGEL-CLUB 'DE KEI' 
Secr.: R.A.Tolhuizen, Claveren-
bladstroat 57,3833 JB Leusden, 
tel. 033-948412. Rondzendver-
keer: G.J.M, van Roon, Konings
hof 14,3871 DA Hoevelaken, teL 
03495-35513. Bijeenkomsten op 
de eerste dinsdop van de maand 
in de Fonteinkerk, Robert Koch-
straat. 

103. POSTZEGELVERENI
GING 'EEMLAND', SOEST 
Secr.: mw. D. Pimentel-Gielen, Co-
lenso 57,3761 GH Soest, tel. 
02155-26757. Ledenadm.:mw. 
C.M.deBruin,Goudvinkl9,3766 
WJ Soest, teL 02155-12032. 
Rondzending: K. Meinecke, Soes-
terbergsestraatl35,3768MB 
Soest, tel. 02155-18166. Bijeen
komsten iedere tweede woensdag 
van de maand (sept. t/m juni) in 
'De Ronk', Soesterbergsestroot 
18, Soest, aanvang 20.00 uur, 
zool 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 
Hartweg 11,3762 SH Soest, teL 
02155-13183. 

104. FILATELISTENVERENI
GING 'FILVERO' REUVER EN 
OMSTREKEN 
Secr. en ledenadm.: H.M.P. Cuij-
pers. Parklaan la, 5953 BP Reu
ver, tel. 04704-2152. Bijeenkom
sten op 8 september, 13 oktober, 
10 november en 8 december, 
aanvang 20.00 uur, jeugdbijeen
komsten op 9 september, 14 ok
tober, 11 november en 9 decem
ber in gemeenschapshuis 'de 
Schaker vanaf 13.30 uur. 

108. VERENIGING VAN 
ZAANSE POSTZEGEL
VERZAMELAARS 
'DE POSTHOORN' 
Secr.: H.Smit, Rozeboom 5,1541 
RH. Koog o/d Zoon. Bijeenkomst 
op 15 juni van 19.15-22.00 uur 
in scholengemeenschap 'Het Noor-
derveer'. Kerkstraat 104, Wor-
merveer. 

109.PHILATELISTENVERENI-
GING HEERHUGOWAARD 
EN OMSTREKEN 
Secr.: L. van Dijk, Lek 54,1703 
KJ Heerhugowoord, tel. 02207-
11935. Bijeenkomsten iedere 
tweede maandag van de maand 
in'De Swan', Middenweg 178, 
Heerhugowoord, jeugd van 
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. Bregmanstroat 26, 
1741 BLSchaaen, teL 02240-
12273. BijeenKomsten iedere eer
ste vrijdag van de maand, aan
vang 20.00 uur, in 'De Ontmoe-
tingskerk', Rembrondtlaan 5, 
Schagen. Jeugd vanaf 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 
ruilmiddogen iedere eerste zater
dag van de maand van 13 tot 16 
uur in het buurthuis 'De Bunt-
hoef', Bloemenhof 2, Oosterhout. 

115. VERENIGING VAN 
BOXTELSE VERZAMELAARS 
Secr.: J.A.C. Schuller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, teL 04116-
73775. 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 
OMSTREKEN 
Secr.: W. Chr. Kessler, Valeriaan
laan 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, zool open 19.30 
uur. Jeugdclub elke vierde don
derdag van de maand van 19.00-
20.30 uur. 

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

119. FILATELISTENVERENI
GING 'IJSSELHAM' 
Secr. en ledenadm.: mw. Th. Hof-
Plot, Houlerweg 51,8471 AJ Wol-
vego, tel. 05610-15153. Rond-
zendcomm.: S. Hulzingo, De Kor
ten 13,8376 LA Ossenzijl, teL 
05617-375. Ledenbijeenkomsten 
iedere derde maandag van de 
maand in gebouw 'De Beitel', Mo
lenstraat 24, Steenwijk, aanvang 
20.00 uur, zool open 19.30 uur. 

120. FILATELIE HEEZE 
Secr.: J. van der Linden, Atlas 42, 
5591 PK Heeze. Bijeenkomst op 
28 juni in Cuhureel Centrum 'D'n 
Toversnest', Jon Deckersstraat 26, 
Heeze, aanvang 20.00 uur, zool 
open 19.00 uur. 

121.FILATELISTISCHE 
VERENIGING 'DELTA OOST' 
BERGEN OP ZOOM 
Secr.: C. Schot, Gen. Spoorstraot 
35,4624 HA Bergen op Zoom. 
Penningm/ledenodm.: mw. H.J.M. 
Rosenboom-Eijkemons, Meire-
weikes16,4751 JSOud-GosteL 
Bijeenkomst elke 1 e donderdag 
van de maand (sept. t /m juni) in 
'Het Swaentje', Blauwehondstr. en 
Lokaal Duif, Kleine Kerkstr., Ber
gen op Zoom. 

126. POSTZEGELVERENI
GING 'PHILATRON' 
Secr.: A.C.G. van Noort, Kerkstraat 
72a,S154AREIshout,teL04163-
73144. Penningm./ledenodm.: 
D.F. de Kok, Rooseveltstraat 87, 
5151CPDrunen,teL04163-
73771. Bijeenkomsten ledere 
laatste donderdag van de maand 
(oug. t /m mei) in "t Rad', Els-
hout, aanvang 20.00 uur, zoal 
open 19.30 uur. 

130. POSTZEGELVERENI
GING OOTMARSUM EN 
OMSTREKEN 
Secr.: E. Post, Beotrixstr. 26,7591 
GDDenekamp,teL05413-
51936. Bijeenkomsten iedere Ie 

maandag van de maand (sept. 
t /m mei) in de Melchior Winhof 
Mavo, Profietstr. 2, Ootmarsum, 
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, teL 5209-1726. 

136.PHILATELISTENVERENI-
GING 'WINSÜM EN 
OMSTREKEN' 
Secr.: Y. v.d. Meulen, Anemoon-
loon 6,9951 HG Winsum. Pen-
ningm.: A.A. Brouwer-Boumo, 
Schepperijln 21,9951BJ Winsum. 
Rondzendverkeer: J.A. Kiers, 
Boraweg 5,9951 BB Winsum. Bij
eenkomsten derde dinsdag van de 
maand in "t 01 Pokhoes', Wes-
terstr. 37, Winsum, vanaf 19.30 
uur. 

137. FILATELISTENVERENI
GING 'STATUUT 8 0 ' 
Secr.: P.J. van Rossum, Voorde-
wind 17,1034 KS Amsterdam, teL 
020-6331789. Ledenadm.: mw. 
A.C. Hoogerhuis-van Schellen, van 
BoerlestraotMbv., 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 Hartplein 2a. Elke tweede 
dinsdag van de maand in huize St. 
Antonius, Kamperfoelieweg 207, 
Amsterdam-Noord. Aanvang 
20.00 uur. 

142. VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
ALMERE 
Secr.: J.L. Meijer, Noordmark 30, 
1351 GCAlmere, tel. 036-
5311755. Bijeenkomst op 19 juni 
in de vergaderruimte Sportcom
plex, Kampenweg 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 maand in hotel Van Diepen, 
Spoorstraot 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-
bergloan 26.3931 KA Wouden
berg. Ledenadm.: 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 20.0022.00 uur, zaal 
open 19.30 uur. 

145. FILATELISTENVERENI
GING 'NOVIOPOST' 
Secr./:ledenadm.: J.G.M. Rade
maker, Beethovenin 337,6865 
DVDoorwerth, tel. 085340331. 
Penningm.: A. Thijssen, Bongerd 
68,6581 TM Malden, tel. 080
581054. Rondzending: J.M. Rijs
dijk. Postweg 37,6523 KR Nijme
aen, tel. 080221596. Bijeen
komst op 1 september in het wijk
centrum 'De Klokketoren', Burg. 
Slotemaker de Bruimeweg 270 
(hoek Muntweg), Nijmegen. 

146.AMBACHTSE 
FILATELISTENVERENIGING 
Secr.: J.S.P. van de Ruit, Lod. van 
Nassaustr. 3,3331 BK Zwijn
drecht. Dir. rondzendverkeer: M. 
van der Stelt, Witte de Withstroot 
43,3341 n/Hendrik Ido Am
bacht, tel. 0185820235. Bijeen
komsten elke 3e moondag van de 
maand in het dorpshuis 'De 
Schoof', aanvang 20.00 uur. 

150.PHILATELISTENVERENI
GING " T FAKTEURKE' 
MERGELLAND 
Secr.: H.J. Roes, Schalenboschweg 
37,6343 ED Klimmen, tel. 

044592797. Penningm.: M.E.J. 
Hannemann, Insula 36,6416 BZ 
Heerlen, tel. 045719630, Rond
zending: A. Kersten, Toupsbergstr. 
87 b, 6468 AB Kerkrode, tel. 045
454056. Bijeenkomsten op 13 en 
27 juni, 29 oug., 26 Sept., 31 
okt., 28nov.enl9dec. in 'Opd' r 
Plots', Houtstraat 25, Klimmen, 
van 19.0023.00 uur. 

167 . EERSTE NEDERLEKSE 
POSTZEGELVERENIGING 
E.N.P.V. 
Secr.: H. Hoogerwerf, R. Bloklaan 
1,2941 TV Lekkerkerk, Rondzen
ding: H.v,d, Berg, Bilderdijkhof 
64,2941 GD Lekkerkerk, tel. 
018053604. Bijeenkomsten elke 
tweede dinsdog von de maand in 
de recr.zaal 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. 033943567, Bijeenkomsten 
iedere vierde woensdag van de 
maand in 'De Til', Homersveldse
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 VER
ENIGING GELREGULICK/ 
ECHT 
Secr,: P, Coonen, Jasmijnstraat 8, 
6101 KX Echt, teL 0475486144, 
Penningm,: P,M,T, Ernst, Brachter
zijdel4,6112AWSt,Joost, 
Rondzendleider: J, Grispen, Olm
straat 29,, 6101 BS Echt, teL 
0475483872, Bijeenkomst op 4 
juli in cofézoal 'Biej Aolders', 
Houtstraat 25, PeijEcht, oonvana 
20,00 uur, jeugd 18,30 uur, zool 
open 18,15 uur, 

1 8 1 . POSTZEGEL
VERENIGING ZWOLLE 
Secr,: J,G,J, van Ulsen, Johan van 
Oldenbarneveltstr,12,8022AX 
Zwolle, teL 038541353, Pen
ningm,: Th, van Zon, De Berken 
38,7958 VA Koekonge, Bijeen
komsten iedere 3e dinsdag van de 
maand in 'De Terp', Rodewijn
stroat/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: 3 maan
dag, 20,0022,30 uur. Vikinghal, 
Karoiingersweg 234, Wijk bij 
Duurstede. 

208 . POSTZEGELVERENI
GING KATWIJK 
Secr,: J,F, de Gier, Saliënbos 8, 
2222 TL Katwijk, teL 01718

30194, Rondzending: G, van 
Weeghel, teL 0171814112, Bij
eenkomsten: 2e dinsdag von de 
maand in wijkgebouw De Wiek, 
Fresiastr, 19, Katwijk, aanvang 
20,00 uur. 

211.VUSSINGSE FILATE
LISTEN VERENIGING 
Secr,: Postbus 391,4380 AJVlis
singen. Bijeenkomsten 1 e woens
dag en 3 donderdag (september 
t /m juni) in het Theo van Does
burgcentrum, Brouwenoorstroat 
2, Vlissingen, aanvang 20,00 uur, 
zoal open 19,00 uur. Jeugdbij
eenkomsten 1 e vrijdag van de 
maand (oktober t /m april) in 
C,S,W,, H, Avercamploan 1, Vlis
singen van 18,30 uur20,00 uur, 

2 1 2 . POSTZEGELVERENI
GING DRONTEN E.0. 
Secr,: W, Vermeulen, De Regen
boog 475,8254 AM Drenten, tel, 
0321017027, Ledenadm,:W, 
Schaap, DeMorinel 172,8251 JA 
Drenten, teL 0321014305, Le
denbijeenkomsten na convocatie 
in de Regenboog, 

214 . FILATELISTEN
VERENIGING GOEREE
OVERFLAKKEE 
Secr,: Drs S, Bongmo, Boomgaard
dreef 5,3243 AC Stad a/h Ha
ringvliet, tel 018711542, 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 
15,22ülXHNoordwiik,teL 
0171912090, Bijeenkomsten: 2e 
maandag. Het Buurthuis, Hoofd
straat 11, Noordwijk, aanvang 
jeugd 18,30 uur en senioren 
20,00 uur, 

216. FILATELISTENVERENI
GING 'DE BEVELANDEN' 
Secr,: J,A, Grimminck, Vogel
zongsweg 42,4461 NH Goes, tel, 
0110027945. Ledenadm,:mw,L, 
Houtekamer, Berkenstr, 14,4462 
VX Goes, teL 0110028750, Pen
ningm,: A,J, Kok, Vogelzongsweg 
11,4461 NE Goes, Bijeenkom
sten: 2e donderdag, 19,30 uur, 
gebouw Amicitio, Willemstr, 2, 
Kloetinge en 4e maandag, 19,30 
uur. Het Dorpshuis, Rillond Both, 

217.P0STZEGELVERENI
ING 'WEESP EN 
OMSTREKEN' 
Secr,: J,P J van Lookeren, G,H 
Breitnerstr,20,1382AVWeesp, 
tel, 0294012458, Bijeenkom
sten: 3e dinsdag na convocatie, 
clubgebouw Jubal, P, Jocobstr. 6, 
Weesp, 
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GRATIS PRIJSLIJSTEN VAN: 
NEDERLAND en 0,R, LIECHTENSTEIN 
BELGIË 
LUXEMBURG 
DUITSLAND en GEB 
ENGELAND en KOL, 
FRANKRIJK 
OOSTENRIJK 
ZWITSERLAND 
SCANDINAVIË 

HONGARIJE 
POLEN 
ROEMENIË 
RUSLAND 
TSJECHO

SLOWAKIJE 
KROATIË 
PORTUGAL 
SPANJE 

SAN MARINO 
VATICAAN 
ITALIË 
JOEGOSLAVIË 
GRIEKENLAND 
TURKIJE 
MONACO 
BULGARIJE 

EN ZEER UITGEBREID 
VERZAMELINGEN EN PARTIJTJES 

VAN VRIJWEL ALLE LANDEN 
zeer uitgebreid, redelijke pnjs , n a opgave van land(en) gratis 
toezending, gebr,. ongebr,, postfris, vele landen gespeciali

seerd, 
POSTZEGELHANDEL G.L. VAN TOOR 

POSTBUS 16 4240 CA ARKEL 018311978 

WESTEUROPA 
POSTFRIS 

WU VERZORGEN AL UW MANCO'S 
TEGEN REDELIJKE PRIJZEN. 
VRUBLUVEND PRUSOPGAAF. 

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

POI«»TZEGKLHA!\DEL ALEXAI^TDER C V . 
VREDEM. DE V KIESSTRAAT 96  3067 ZL ROTTERDAM 

TEL. 0104203044  FAX 0104567104 Geen filialen. 



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 - 1 0 % 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 
AFRIKA 1 A - d i v l anden -g roo t fo rm - M o t i e f en H W 
AUSTRALIË AU - IA abnormale grote sortering - zeer veel gelegen-
heid/gedenkzegels - met enige hogere waarden - zeldzaam mooi 
AZIË AZ-M mooi gesorteerd - «eel grootformaat 
BELGIË BE-m mooie sortering met Vlinders + H W 
BUND BU-M veel grootform. - met hogere v^aarden 
BRITSE GEMENEBEST 1A zeldzaam mooie kilo veel groot + H W 
CANADA CA-M goed gesorteerd met grootformaat 
DUITSLAND DU-1 abnormaal veel grootformaat (40%) toeslag en 
hoge «/aarden 
ENGELAND EN-M veel grootformaat - H W en nieuw 1993 
ENGELAND WILDING - geweldig «oor specialisten in fosfor, 
grafit en watermerken 1/4 kilo 32,50 
FINLAND Fl-M «eel nieuw pracht sortering met H W. 
FRANKRIJK FK-M enorme sortering - oud en nieuw - met H W 
IERLAND lE-M pracht kilowaar met veel grootformaat en H W 
ISRAEL IS-M mooie moderne sortering - schaars 
ITALIË IT-M leuke sortering - veel Hogere Waarden 
JAPAN JA-PM prachtige sortering met grootformaat 

1/2 kg 
3 / ,bü 

45,00 
40,00 
35,00 
27,50 
49,50 
30,00 

42,50 
21,50 

62,50 
42,50 
70,00 
32,50 
50,00 
32,50 
45,00 

I kg 
67,50 

85,00 
75,00 
65,00 
50,00 
92,50 
55,00 

80,00 
35,00 

120,00 
80,00 

135,00 
57,50 
95,00 
60,00 
85,00 

5 kg 
310,00 

395,00 

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

375,00 
155,00 

375,00 

260,00 

275,00 
400,00 

KANAALEILANDEN KE-M pracht so r te r i ng -vee l groot 75,00 145,00 
LUXEMBURG LU-M veelgrootfor Toeslag + H W n i e u w l 9 9 3 46,50 85,00 395,00 
MALTA MA-M fantastisch m o o i - v e e l grootformaat 45,00 85,00 400,00 
MIDDEN OOSTEN MO-M goede so r te r i ng -vee l landen 40,00 75,00 
NEDERLAND 1A veel grootformaat en hogere waarden 37,50 69,50 310,00 
NIEUW ZEELAND NW-M grote sortering met groot form 35,00 65,00 300,00 
NOORWEGEN NO-M nieuwe sortering 1 9 9 3 - m e t Hogere Waarden 35,00 65,00 300,00 
OOSTENRIJK 0 0 - M met zeer veel Hogere Waarden 50,00 96 00 450 00 
SKANDINAVIE S K - I A pracht so r te r ing -vee l g r o o t - H W - n i e u w 51,50 95,00 425,00 
TANZANIA1Azeer«ee ld ie renzege ls -«ee lg roo t + H W 51,50 95,00 445,00 
TURKIJE TU-M zeer mooie sortering met veel groot form 50,00 95,00 447,50 
U S A AM-A-vee lgroot fo rmaatsamendrukzege ls 25,00 45,00 200,00 
WERELD WE-M veel grootform zeer interessant + Hogere W. 31,50 55,00 250,00 
WEST EUROPA I A pracht kilo 1 9 9 3 - v e e l grootform + H.W. 35,00 70,00 325,00 
ZIMBABWE Zl-M prachtig metveel dieren en H W 42,50 75,00 350,00 
ZUID AFRIKA ZA-M veel grootform en hogere waarden 29,50 50 00 225,00 
ZWEDEN SU-M het nieuwste + H W compl . series - nieuw 1993 36,50 65,00 295,00 
ZWITSERLANDCH-M met grootformaat + toes lag+ H W 29,50 50,00 225,00 
ZWITSERLAND-CH-HW uitsluitend hogere waarden - gelegenheid - dierenriem - post e.d -
zeer hoge cataloguswaarde - 1 / 4 kilo 69,50 - kilo 265,00 met toeslag H W 

LEUCHTTURM INSTEEKBOEKEN DE BESTE KWALITEIT 
REUZEN STOCKBOEK - 64 WITTE bladzijden 
LEUCHHURM PRIJS ƒ 4 0 , -
U betaalt bi| afname van: 
l x / 2 9 , — 5x ƒ 25,75 
3x ƒ 27,50 10 X ƒ 23,50 
REUZEN STOCKBOEK-64 BLADZIJDEN ZWART 
GEWATTEERD - LEUCHTTURM PRIJS ƒ 55,50 
U betaalt bi] afname van. 
1 x / 4 5 , 5 0 5 x / 4 1 , 2 5 
3x ƒ 43,50 10 x ƒ38,— 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK - 1 6 WITTE biz 
LEUCHTTÜRM PRIJS ƒ 12,75 
U betaalt bij afname van. 
1 x ƒ 10,75 5xƒ9 ,50 
3 x ƒ 1 0 , — 1 a x ƒ 9 , — 
GROOTFORMAAT STOCKBOEK - 32 WITTE bIz 
LEUCnnURM PRIJS ƒ 2 0 , -
ü betaalt bi| afname van. 
1 x ƒ 15,75 5 x ƒ 1 4 , — 
3 x / 1 4 , 7 5 1 0 x ƒ 1 3 , — 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 15,50 
U betaald bij afname van 
1 x ƒ 12,50 
3xƒ11 ,50 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 24,50 
U betaalt bij afname van 
1xƒ21,50 
3x ƒ 20,50 

-16 ZWARTE bIz. 

5x ƒ 10,75 
10 X ƒ 9,75 

- 32 ZWARTE bIz. 

5x ƒ 19,25 
10xƒ17,75 

GRATIS op uw bestelling insteekboeken 
ieder gewenste landsnaam of thema in 
GOUDKLEUR op rug of voorzijde. 

5% afhaalkorting op Stockboeken - per postorderbe-
taljng binnen 10 dagen na ontvangst door bijgesloten ac
ceptgirokaart - geen bestellingen onder ƒ 50,-; bij bestel
lingen 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 25, - - 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 sortenng - gelegen-
heid/gedenkzegels - met enige hogere waarden - zeldzaam mooi 
A2IE AZ-A enorme grote sortering met betere 
BAHAMAS BA-R geweldige mooie zegels - zeer schaars 
BELGIË BE-A moderne sortering met hogere waarden - prachtig 
BERLIJN - geweldige mooie sortering met toeslag en H W 
BHUTAN BH-A zeer mooie zegels en zeer schaars 
BOTSW/ANA BO-A prachtige zegels - veel motief 
BUND BU-B alleen toeslagzegels - met hogere waarden 
BR COMMONWEALTH BR-A enorme sortering met H Waarden 
CANADA CA-3A enorme sortenng met nieuwe uitgiften 
COLUMBIA CO-A prachtige zegels met enig kleinformaat 
CUBA - CU-A pracht sortering met Hogere waarden 
CYPRUS-TURKS CY-T prachtige zegels - zeer schaars 
CYPRUS CY-3A geweldig mooie sortering op dun papier 
D D R DD-A mooie sortering met betere uitgiften 
DENEMARKEN DE-3A op dun papier - pracht sort met Hogere W 
DENEMARKEN DE-A op dubbel papier- goede sortenng 
DUITSLAND DU-3A uitzonderli|k mooi met toeslag en H Waarden 
DUITSLAND-BERLIN met toeslagzegels - zeer schaars 
ENGELAND EN-A met de nieuwste uitgaven - geen kerst - met HW 
ENGELAND - GREETINGS' prachtige sortenng - zeer schaars 
FARCER 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 sortering 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 
INDONESIA IN-3A - prachtige sortering gelegenheid/gedenkzegels 
m e t H W 
IRAN IR-A geweldig mooie sortenng 
ISRAEL IS-A - mooie sortenng - zeer schaars - met hogere W 
ITALIË mooie sortering op kaartresten 
JAMAICA JA-A geen grote sortering met mooie motiefzegels 
JAPAN - JA-3A geweldig mooie zegels - pracht sortering 
KANAALEILANDEN KE-A mooie moderne sortenng -veel nieuw 
KANAALEILANDEN KE-B uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 
KENYA KE-N mooie sortering - met motief en hogere waarden 
LATIJNS EN MIDDEN AMERIKA LM-A pracht sort - veel schaarse 
gebieden 
LIECHTENSTEIN LS-3A - zeer zeldzaam - buitengewoon mooi 
LUXEMBURG LU-A grote sortering met de nieuwste 
LUXEMBURG LU-B pracht sortenng - toeslag - veel H Waarden 

100 gram 

17,50 

17,50 
21,00 
32 50 
19 50 

120 00 
30 00 
20,00 
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 
22,50 

105,00 
15,00 
19 00 
30,00 

165,00 
22,50 
16,50 
21,00 

35,00 
32 50 
37,50 
2150 
27,50 
30,00 
18 50 
31,50 
25 00 

22,50 
150,00 

23,50 
39,00 

1/4 kilo 

37,50 

37 50 
47 59 
75,00 
42,50 

67,50 
42,50 

105,00 
47,50 
37,50 
42,50 
37,50 

125,00 
85 00 
62,50 
32,50 
26,50 
52,50 

180,00 
21,00 
55,00 

32,50 
42,50 
65 00 

52,50 
38,50 
47,50 

85,00 
70 00 
85,00 
47,50 
57,50 
70,00 
40,00 
72,50 
57,50 

55 00 

55,00 
84,50 

Ikilo 

140,00 

135,00 
175,00 
290,00 
155,00 

245,00 
160,00 
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 
195,00 

120,00 
155,00 
255,00 

195,00 
137,50 
180,00 

310,00 
265 00 
315,00 
165,00 
197,50 
265,00 
150,00 
275,00 
195,00 

195,00 

200 00 
325 00 

LUXEMBURG LU-HW uitsluitend de hogere waarden van de 
gelegenheid en gedenkserie - veel op kaartresten 
MALAWI MI-A wat een mooie zegels - veel motief 
MALAYSIE MA-3A goede sortering - met motiefzegels 
MALTA MA-A mooie sortering gelegenheid/gedenkzegels 
MAURITIUS MA-U goede sortenng van dit moeilijke gebied 
NEPAL NE-A op enkel papier - prachtige en goede sortering 
NIEUW ZEELAND NW-3A pracht 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 sortering met H W 
OOSTENRIJK 00-A goede sortering gelegenheid/gedenkzegels 
OOSTENRIJK 00-3A pracht sortenng - nieuw - met H W 
PORTUGAL PO-A geweldig mooie grote sortering - zeer schaars 
SINGAPORE Sl-A geweldig mooie sortering met nieuwe uitgaven 
SCANDINAVIË SK-A enorme sortenng - alle landen - en H W 
SPANJE ES-A pracht sorteling gelegenheid/gedenkzegels + H W 
SRI LANKA/CEYLON SR-C mooie sortering 
SURINAME SU-A oudere soorten - zeer veel hogere/topwaarden 
TANZANIA TA-A veel dierenzegels met hogere waarden 
THAILAND TA-I semigroot - mooie sortenng 
TSJECHO-SLOWAKIJE fantastische mooie sortering 
TURKIJE TU-A mooie goede sort gelegenheid/gedenkzegels 
U S A 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 sortenng - zeer schaars 
IJSLAND IJ-A hyper moderne sortering met enige betere 
IJSLAND IJ-3A enorme en nieuwe sort met veel Hogere Waarden 
ZUID AFRIKA ZA-A prachtige sortering met betere zegels 
ZUID WEST AFRIKA ZW-A (geen Namibië) geweldig mooie 
en veel motiefzegels 
ZWEDEN SU-A prachtige sort nieuw met Hogere/topwaarden 
ZWITSERLAND CH-A grote sortering 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 
23,50 
18,50 
22 50 
32.50 
20,00 
18,50 
30,00 
17,50 
20,00 
36 50 
47,50 
38,50 
18,50 
25,00 
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 
55,00 
42,50 
52,50 
72,50 
47 50 
42,50 
65,00 
35,00 
47,50 
82,50 

107,50 
87 50 
42,50 
55,00 
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 
195 00 
160 00 
175 00 
275,00 
180,00 
145,00 
255,00 
125,00 
175,00 
315,00 
415,00 
315,00 
147,50 
195,00 
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 

ZELDZAME KILOWAAR 
ZWITSERLAND CH-GD uitsluitend Hogere Waarden 
gelegenheid en gedenkzegels - hoge cat waarde 

ZWITSERLAND CH-WT uitsluitend Hogere Waarden 
Patna en Juvenlute zegels - zeer hoge cat waarde 

100 gram 1/4 kilo 

54,00 135,00 

145 00 325 00 

BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT Bovenstraat 286-A - ROTTERDAM-IJSSELMONDE 
Tel . (010) 4826725 - Fax 4797085 - Giro 5834 - Op maandag gesloten ■ 
Verder iedere dag geopend van 9 tot 6 uur, zat. van 9 tot 5 uur 



Mailorder ( 

EEN ABSOLUTE MEGA-TOPPER 
inderdaad: 'De absolute top'. 

FANTASTISCH die aanbieding waar Philapost vorige maand mee 
adverteerde op de middenpagina's van uw maandblad. Binnen de 
kortste keren was Philapost uitverkocht. Heel erg, vonden we dat 
eigenlijk. Eén klant was zelfs boos. Hij voelde zich in de maling 
genomen. 'Ik wist het wel, dat kan ook gewoon niet', was zijn 
commentaar. 

De MEGA-WONDER-DOOS. Wel 500 apart verkochte onderdelen, 
voor slechts ƒ499,-. 'Ja dat kan wel degelijk bij Philapost!' 
Onmiddellijk is er AKTIE ondernomen en onze DOZEN-FABRIEK heeft 
op overvolle toeren staan draaien om iedereen te kunnen leveren. 
Watje belooft moetje doen! 

Inmiddels hebben alle bestellers de MEGA-WONDER-DOOS 
ontvangen. Ook alle mensen die aanvankelijk te horen hadden 
gekregen dat de MEGA-WONDER-DOOS was uitverkocht en 
uiteraard ook die meneer die boos was. 
Hem hebben we EXTRA verwend. 

PHILAPOST LIJKT WEL GEK GEWORDEN! 

ledere besteller krijgt helmaal GRATIS het bijzondere presentatie
setje 'PROGRESSIVE-PROOFS'. Een zeer zeldzaam item, dat Philapost 
exclusief voor haar klanten heeft kunnen bemachtigen! Alle 
bestellers van de MEGA-WONDER-DOOS van vorige maand die niet 
bij de eerste honderd hebben gezeten, hebben inmiddels ook deze 
'PROGRESSIVE PROOFS' GRATIS thuisgestuurd gekregen. 

Dit produkt is NIET meer los te koop voor f 79,-! 

LET OP! U kunt ook in termijnen betalen, wanneer het u niet 
uitkomt het bedrag in een keer te 
voldoen. Vraag om de voorwaarden. 

Philapost denkt met u mee! BEL[!iIil!lBliS°f FAxyQU 
Leveringsvoorwaarden: Philapost accepteert ook betalingen met creditca 



Tiaat voor de filatelist 

Het 
postzegel

warenhuis uit 
Berkel en Rodenrijs 

01891-15099 

Het MEGA-RIJTJE van de MEGA-WONDER-DOOS: 

- Postfrisse collectie engelse koloniën FF 3.000- Yvert of 
DM 1.000- Michel 

- Collectie Aziatische landen zoals Vietnam en Korea 
DM 1.000,- Michel 

- Doublettenstock postfris Rusland (CCCP), hoge 
cataloguswaarde 

- Schitterende postfrisse collectie Rusland (CCCP) alles 
compleet 

- EN maar liefst 16 andere collecties in grote insteekboeken 
met veel motief en andere mooie bijzondere postzegels, 
blokjes en velletjes 

- Een doos met ruim 10.000 voornamelijk grootformaat 
postzegels van de gehele wereld. Papiervrij! 

- Pakketje kilowaar 
- 100 verschillende postfrisse complete schitterende series 

in zakjes 
- 300 andere complete series in zakjes en envelopjes 
- Brieven, enveloppen, F.D.C.'s en andere poststukken 
- Insteekkaarten en andere diversen, zoals albumbladen 

met spannend materiaal 
+ 
= Gegarandeerd in totaal 500 items III 

Kortom, een schitterende MEGA-DOOS met de welbekende 
100% TERUGGAVE-GARANTIE! 

Q Ü S I Of SCHRIJF POSTBUS 96 2650 AB 
BERKEL EN RODENRIJS 

s. Geef kaartnummer en vervaldatum door bij uw bestelling. 

De winnaar van onze MOSAPHIL 
prijsvraag ter waarde van f 1.000,-

is geworden 
J.W.P. ä Campo te Bunde-Meerssen. 

Gefeliciteerd! 

"9 WÊ € •ae^ ~ H i mm -'S'*! 

oor Produkten in originele staat na overleg met Philapost uiterlijk 3 dagen na ontvangst en uitsluitend voor eigen rekening. Levering zolang de 



Opgaven voor deze rubriek 
in het juli/augustusnummer 
1995 moeten uiterlijk op 1 
juli a.s. in het bezit zijn van 
de redactie van 'Philatelie', 
Lis 2 0 , 1 2 7 3 CD Huizen. 
Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt 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 t / m 22 september: 
Londen (Groot-Brittannie). 
Stamps of the American üvil War, 
tentoonstelling van de zegels van 
de Amerikaanse Burgeroorlog, ge 
organiseerd door de British Lihra 
ry Philatelic Collections en de f f 
des Centre for American Studies 
British Library Exhibition Galle 
nes, Great Rüssel Street Opening 
sti|den van maandag tot zaterdag 
van 10 tot 17 00 uur en op zon 
dog von 2 30 tot 18 00 uur Toe 
gang gratis 
• 1 7 t o t e n m e t 25 juni: 
Bazel (Zwitserland). Basler 
Taube 95, nationale postzegelten 
toonstelling met Europese aeelne 
ming en Junaphilex tiende natio 
nale leugdpostzegeltentoonstel 
ling Messe Bazel Inlichtingen In 
selstraße 51, CH 4057 Basel 
(Zwitserland) 
• 14 t / m 17 september: 
Osnabrück (Duitsland). Osna 
post 95, tentoonstelling (Rong 1) 
georganiseerd door Briefmarken 
Sammler Verem 'Niedersachsen' 
Inlichtingen Udo Grosse Kracht, 
Gesmolcfer Strosse 44, D 49084 
Osnabrück (Duitsland) 
• 6 , 7 en 8 oktober: 
Lausanne (Zwitserland). 
Olympic Collectors World Fair, ge 
organiseerd door de International 
Federation of Olympic Philately 
(FIFO) Olympisch Museum Inlich 
tingen Caroline Steiner, FIPO, Vil 
lo du Centenoire, 28 Avenue de 
l'Elysee, CHI 006 Lausanne (Zwit 
serlond) 
• 7 en 8 oktober: 
Rotterdam. Tentoonstelling (co 
tegorie 2) ter gelegenheid von de 
Dog von de Postzeael en het 90 
jorig bestaan von de Philatelisten 
club Rotterdam, georganiseerd 
door het Comité Oog von de Post 
zegel Rotterdam in samenwerking 
met de Philotelistenclub Rotter 
dam World Trade Center, Coolsin 
gel Ca 500 kaders deugd en vol 
wassenen), o o stads en streek 
postcollecties Inlichtingen HJ 
Polhui|s, Vincent van Goghstraot 
19,2941 GWLekkerkerk, tele 
foon 01805 1550 (werkdagen, 
18 20 uur) 

• 1 3 , 1 4 en 15 oktober: 
Schagen. Magnuspost 95, ten 
toonstelling (categorie 3 en deels 
propogando tentoonstelling) ter 
gelegenheid van het 60 jorig be 
staan van filotelistenvereniging 
'West Friesland' Spartahol, Zui 
derweg 2A Co 250 kaders In 
lichtingen Mezenhof 105,1742 
GJ Schagen, telefoon 02240 
97157 
• 13 en 14 oktober: 
Gouda. Goudapost 95, propa 
gandotentoonstelling ter gelegen 
heid van het 60 jorig bestaan van 
de vereniging van postzegeiverza 
meiaars 'Gouda' en de Dag van 
de Postzegel 1995 Ons Genoe 
gen, Kolkmanstraot/Willem de 
Zwiigersingel Inlichtingen A M 
van Bommel, Colijnstraat 33, 
2805 SX Gouda, telefoon 01820 
23882 
• 14 en 15 oktober: 
Kerkrade. Limphilex XXVI, ten 
toonstelling (categorie 3) georga 
niseerd door de Eerste KerKroodse 
Philatelisten Vereniging en de 
Postzegelvereniging Drielonden 
punt Voois ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel 1995 en het 
40 lorig bestaan van beide ver 
omgingen De Jreets, Koalheider 
steenweg 105 Gecombineerd 
leugd en volwossenententoonstel 
ling, co 200 kaders Openingsti| 
den op zaterdag 14/10 van 10 
to t l7uurenopzondaql5 /10 
van 10 tot 18 uur Inlichtingen H 
Kuypers, Aon de Ververi| 60, 
6291 KB Vaals, telefoon 04454 
63163, fox 04454 65727 
• 1 8 t / m 21 oktober: 
Oud-Beijerland. Tentoonstelling 
(ged categorie 3), georganiseerd 
door de postzegelvereniging 
Hoeksche Woord (aangesloten bi| 
de Federatie Pbilotelico) ter gele 
genheid van het 35 {orig bestoan 
von deze vereniging Plaats onbe 
kend Inlichtingen J G Wester 
beek, T|erk Hiddesplontsoen 25, 
3262 EL Oud Beijerland, telefoon 
0186013002 
• 27 , 28 en 29 oktober: 
Maimo (Zweden). Hordia 95, 
tentoonstelling met o o open 
klasse, georganiseerd door de 
Zweedse Filatelistische Federatie 
MaImo Exhibition Centre Co 
1500 kaders Openingsti|den on 
bekend Inlichtingen Nordia95, 
PO Box33,S53221 Skoro 
(Zweden) 
• 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' Co 400 kaders Zaleneen 
trum 't Veerhuis, Nijenmonde 4, 
Nieuwegein Openingsti|den op 
vri|dag 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, Tentwogendrift 3,3436 AC 

Nieuwegein, telefoon 03402 
35297 
Nieuwegein. 34e Dag van de 
Aerofilatelie, tentoonstelling (ca 
tegorie 2) georganiseerd door de 
Nederlandse Vereniging van Aero 
Philatelisten 'De Vliegende Hollan 
der' Zalencentrum 't Veerhuis, 
Ni|enmonde 4, Nieuwegein Ope 
ningsti|den 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 JDH van As, Dintel 22, 
2991 RCBorendrecht, Telefoon 
0180614430 
• 4 november: 
Leek. Noordfila 95, propondaten 
toonstelling en tal van andere fila 
telistische activiteiten Nienoord 
college, Weezenburgloon 51 Ope 
ningstijden 9 30 17 30 uur In 
hchtingen RJ Oberink, Volke 
nierslaan 1,9301 KM Roden Te 
lefoon 0590819547 (vanaf 1 
oktober 1995 050 5019547) 

1996 

• 20 en 21 januari: 
Apeldoorn. Apoldro 96, |eugd 
postzegeltentoonstelling in het ka 
der von honderd |aar Olympische 
Spelen georganiseerd door 
Jeugdafdeling Apoldro van de Fi 
loteïistenvereniging de Globe in 
Apeldoorn Duivensportcentrum, 
RitbroekdworsstroatlS Inlichtm 
gen Organisatiecomité Apoldro 
96, R H G D Eilander, Anno Bijns 
ring 112,7321 HJ Apeldoorn, te 
lefoon 055 669823 
• 6, 7 en 8 april: 
Bremerhaven (Duitsland). 
Tentoonstelling (Rong 2) georga 
niseerd door de Verem der Brief 
marken Sammler Bremerhaven 
e V Met leugdklosse Aanmelding 
sluit op 15 december 1995 In 
lichtingen Ulrich Woydock, Hoge 
ner Weg 123,0 27572 Bremer 
hoven (Duitsland) 
• 8 tot en met 16 juni: 
Toronto (Canada). Capex 96, 
internationale postzegeltentoon 

AHentie! 
Meldingen voor deze 
rubriek kunnen uitslui 
tend schriftelijk worden 
doorgeven aan de re 
dactie van 'Philatelie' 
LIS 20, 1273 CD Hui 
zen Alleen evenemen 
ten met een (in hoofd 
zaak) fdatelistiscb 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 bi| ons binnen 
moet zi|nl 
Redache 'Philatelie' 

Stelling onder FIP patronaat, geor 
ganiseerd door The Royal Philate 
lic Society of Canada en met me 
dewerkinq van Canada Post Ca 
4000 kaders, 125 handelaren 
stands en 75 postodministroties 
Metropolitan Toronto Convention 
Centre Inlichtingen Bondsbureau, 
Postbus 4034,3502 Utrecht, tele 
foon 030 894290 

FILATELISTISCHE 
RUILDAGEN 

• 17 juni: 
Waddinxveen. Ontmoetings 
kerk. Groensvoorde 3,13 30 17 
Telefoon 01829 6440 
Zutphen. CJV gebouw. Paarden 
wal35,1315 45 
• 24 juni: 
Brielle. De Goote, Reede 2, 
13 301630 Telefoon 01810 
15640 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 
53 55,1317 Telefoon 085 
456195 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig 
straat 3,10 301530 Telefoon 
08360 29241 
• 26 juni: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo 
temaker de Bruineweg 270 (hoek 
Muntweg), 19 22 Telefoon 085 
340331 
• 1 juli: 
Gouda. Regenboog, Scholenpad, 
14 16 30 Telefoon 01829 6440 
Putten (GId.). ' t Voorhuys, 
Voorthuizerstraatl4,10 17 Tele 
foon 03494 52484 
• 1 5 juli: 
Katwijk. Zwanenburg, Zwanen 
burgstraat 62,10 16 Telefoon 
01718 24717 
Zutphen. CJV gebouw. Paarden 
wal35,1315 45 
• 22 juli: 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 
53 55,13 17 Telefoon 085 
456195 
• 23 juli: 
Kerkrade. De Jreets, Kaalheider 
steenweg 105,14 17 Telefoon 
045 415088 
• 19 augustus: 
Zutphen. CJV gebouw. Paarden 
wal35,1315 45 
• 26 augustus: 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 
53 55,1317 Telefoon 085 
456195 
• 27 augustus: 
Helmond. TOV Ontmoetingscen 
trum, Azoleolaon 40,10 16 Tele 
foon 04930 19063 
Kerkrade. De Jreets, Koolheider 
steenweg 105,14 17 Telefoon 
045 415088 
Rotterdam. Groothandelsge 
bouw (restaurant Engels), Sta 
tionsplein 45,10 16 Telefoon 
05120 31175 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 16 juni: 
Londen (Groot-Brittannie). 
Wereld Christie's, 502 Park Ave 
nue, New York NY10022 (Ver 
enigde Staten) 
• 20 juni: 
New York (Verenigde Sta
ten). Verenigde Staten en postge 
schiedenis Christie's, 502 Park 
Avenue, New York NY 10022 
(Verenigde Staten) 
• 13 en 14 juli: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groot Brittannie Britse rijk en 
postgeschiedenis Christie s, 502 
Park Avenue, New York NY 10022 
(Verenigde Staten) 
• 27 september: 
New York (Verenigde Sta
ten). Zegels en poststukken Ver 
enigde Staten Cnristie's, 502 
Park Avenue, New York NY 10022 
(Verenigde Staten) 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

• 5 september: 
Natuur en Milieu {\hma 'Neder 
londse roofvogels'), waarden 70, 
80 en 100 cent Blok|e van f 160 
(pri|s van de serie f 410 ) 
• 26 september: 
Nederlandse Nobelprijswinnaars 
(PWJ Debye, F ZernikeenJ 
Tinbergen), waarden driemaal 80 
cent (pri|s van de serie f 2 40) 
• 17 oktober: 
Honderd jaar Hederlands Cabaret, 
waarden 70 en 80 cent (pri|s van 
de serie f 1 50) 
• 15 november: 
Kinderpostzegels (thema 'Kind en 
fantasie'), waarden 70+35, 
80+40 en 100+45 cent (pri|s van 
de serie f 3 70) Vellet|e twee 
maal 70+35, driemaal 80+40 en 
eenmaal 10()+45 cent (prijs van 
hetvelletie f 7 1 5 ) 
• November/december: 
Onder voorbehoud kortingzegel 
velletje, samenstelling en waar 
de(n) nog met bekend 

Nederlandse Antillen 

• 17 augustus: 
Sociale en culturele zorg; 200 laar 
slavenopstand en leugdfilotelie, 
woorden 30+10,45+15,65+25, 
75+35 en 125+50 cent 
• 29 september: 
Faunazegels (katten), woorden 
25,60,65,150 en 250 cent 
• oktober: 
Kinderzegek, drie zegels en een 
velletje, waarden 35+15,65+25 
en 90+35 cent, velletje 
175+75 cent 
• 1 december: 
Kortingzegels, waarden 30 en 
115 cent 



Suriname 

• 21 juni: 
50 jaar Verenigde Naties; twee ze

gels (serieprijs f 2.50). 
• 21 juni: 
100 jaar Korps Politie Surirtame; 
één zegel (waarde f 2.50). 
• 6 september: 
Nilom Juniori(amer Suriname; één 
zegel (waarde f 2.). 
• 6 september: 
Vogels; drie zegels (serieprijs 
f20.). 
•12 oktober: 
UPAEPemissie Behoud Ecologisch 
Systeem; twee zegels (serieprijs 
f5.50). 
• 15 november: 
Kerstpostzegels, vier zegels (serie

prijs f 5.) en een blokje (f 3.). 
• 5 december: 
Corneiileiegek, twee zegels (se

rieprijs f 2.50). 

• 26 juni: 
Toeristische reeks; drie zegels van 
16 f. 
•21 augustus: 
Sportzegel (KBVBj; zegel van 
16f4f. 
•21 augustus: 
Zeilschepen; drie zegels van 16 f. 
in een postzegelboeKJe (64 f.) 
• 11 september: 
Rode Kruis; drie zegels met toe

slag met waarden van 16f3 f. 
• 25 september: 
Oude motoren; vier zegels ter 

waarde van 13,16,30 en 32 f. 
• 9 oktober: 
Jeugdfilatelie; een zegel van 16 f. 
• 6 november: 
Solidariteit; een zegel met toeslag 
terwaordevanl6+4f. 
• 20 november: 
Kerstmis/Nieuwjaar; een zegel 
van 13 f. 

HET NEDERLANDSE 
PTT MUSEUM 

Zeestraat 82, 2518 AD's

Grovenhage, telefoon 070

3307500. infolijn: 070

3307575. 
Openingstijden: dagelijks van 
1017 uur, zon en feestda

gen 1217 uur; op 25 decem

er en 1 januari gesloten 
Van postnoorn 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 

 Naar de Gordel van Smaragd

Postverbindingen tussen Ne

derland en NederlandsIndië, 
grote zomertentoonstelling. 

Nog tot en met 29 okto

ber. 
 DeBeNeLux, vierlandenexpo

sitie georganiseerd door de Ne

derlandse Vereniging voor The

matische Filatelie. 18 en 19 
november. 

Permanente exposities 

 Hoe postzegels tot stand ko

men 
Ontwerpen, drukmoteriaol, 
proeven, modelvellen van 
oude en moderne Nederlandse 
postzegels in boek, ploot, ras

terdiepdruk en offset. 
 Nederland en overzee, com

K leet en ongestempeld, 1852

eden. 
 Collectie G. Buys: postwoorde

stukken Nederlondslndië, Su

riname en Curacao gespeciali

seerd 18731912. Ongebruikt 
en gebruikt materiaal, gespe

cialiseerd naar druk, papier en 
afstempeling. 

 Collectie CD. Ricardo: Japanse 
bezetting van Nederlondsln

dië, 19421945: Sumatra alge

meen. Oostkust, Atjeh en To

ponoeli. 
 Portret van Pïï 

Nederlandse postzegelontwer

pen met thema posterijen, tele

communicatie en geldaiensten. 
 De postwaarden van Indonesië 

1950heden, expositie in de 
zool Postzegels Buitenland. 
Vanaf 9 juli a.s. 

STEMPELS 
Gelegenheidsstempels 

I n t e r n a t i o n a l e 
PTT Post Filatelie 

¥ ¥ { ▼ ! ¥ ¥ 
\ N e d e r l a n d \ 

M ü n c h n e r 
2830 April Mancher) 

Briefmarkentage 95 

28,29 en 30 april: 
München (Duitsland): qémn

heidsstempel 'Internationale Mün

chner Briefmarkentage 95'. 

eerjte 
dag Z—. JDvan "4° 

uttgi f te / □ j 

3me 

de 

3 mei: 
Den Haag. Eerstedogstempel 'Be

vrijding/50 joor VN'(alleen op 
NVPHenveloppen). 
6 en 7 mei: 
Breda. Gelegenheidsstempel 'Dag 
van de Jeugdfilatelie 1995' (af

beelding: Philatelie 95/4, p.281). 
12,13 en 14 mei: 
A1oos/r/c/i/; Gelegenheidsstempel 
'Mosaphil 95 Maastricht' (afbeel

ding: Philatelie 95/1, p.8) 

14 MEI 1995 MAASTRICHT 

82e FILATELISTENOAG 

14 mei: 
Moosfr/c/i/: Gelegenheidsstempel 
'82ste Filotelistendog'. 

1 

d 

* 
2 
* 
* 
;* 

e 
a 
u 

2 
* 

* 

e 
g 
i 



* 
d 

r 

t 
* 
m 

e 


s 
V 


e 
1 
n 
h 

t 
a 
g 
* 
1 
9 


a 

e 
n 
1 



9 

a 

* 

f 
t 
e 
5 
* 
q 

22 mei: 
Den Haag. Eerstedogstempel stan

daardvelletje 'Sterrenbeelden'. Al

leen op NVPHenveloppen. 

LINDNER 
SS© Wij rullen Uw oude 

postzegelalbums In 

V66t 

verzamelaars. 
Laat Uw verzameling postzegels 

Neem ons 
aanbod eens 
goed onder 

loupe... 

opnieuw tot leven komen. 

Alles voor de verzamelaar '■.//CPA^Ä* 

At last, a postal 
bid catalogue 
to be taken 

seriously 
The problem with most mail bicJ auclions is that 

they're not designed for the serious collector or dealer. 
There is, quite simply, t o much boring trivia. 
Descriptions of lots and prices are often t oo vague and 
far f rom accurate. 

The HUNTERS catalogue contains only around 
400 lots. Each is of genuine interest, accurately described 
and priced, averaging well over £200 each with price 
levels offering excellent value for the mature collector or 
dealer. 

If you're serious about stamps, you'll save time ar\d 
moriey with HUNTERS. f ^ ^ S T ' 

^^——— or phone for 
yourfirst 

FREE 
CATAi.OC»JE 

E B HUNTERS 
»The choice of experts» 

Hunters, (NL), Adelpl i i Mil l , Bol l ington 
Ptione: 

UK. SKIO SJB 
44 625 576632 Fax: 44 625 576634 



HOSTlAfAARDE 
STUKKEIU SAMENSTELLING: A, BOSMAN, POSTBUS 6 9 9 4 , 6503 GL NIJMEGEN Ê  

DRS J. SPIJKERMAN, POSTBUS 1065 , 6801 BB ARNHEM 

DE PAKKETZEGEL: EEN 
POSTWAARDESTUK? 
De in januari door PTT 
Post uitgegeven 'pakket-
zegels'blijven de ge
moederen bezighouden. 
Dat het hier niet om 
postzegels goot, is door 
de redactie van 'Philate
lie' cl betoogd in een 
commentaar (februari
nummer, pagina 80), 
v/aarin deze pakketze
gels onder de postale eti
ketten gerangschikt v/or-
den. Met dat laatste blij
ken niet alle lezers het 
eens te zijn. 

Zo ontvingen wij een 
brief van de heer G.A. 
van Albada uit Leider
dorp, die de pakketze
gels niet tot de postale 
etiketten, moor tot de 
postwaardestukken zou 
willen rekenen: 
'.. .zij behoren wel tot de 
postwaardestukken. Re
cent heeft Zwitserland ook 
zulke pakketlabels uitge
geven en in het verleden 
(..) zijn er vele landen ge
weest (o.a. Italië, San 
Marino, Griekenland, 
Tsjechoslowakije) die 
voorgefrankeerde pakket-
kaarten gebruikten.' 

Voorfrankering is een 
belangrijk begrip in ver
band met postwaarde
stukken: hierdoor onder
scheiden postwaarde
stukken zich van de an
dere poststukken waarop 
geen postzegels geplakt 
worden. 
In de tentoonstellingcata
logus Groningen 90 ver
scheen een uitgebreid 
artikel van de hand van 
de heer B. Hellebrekers 
over postwaardestukken. 
De auteur citeert de de
finitie van de FIP: 'Post
waardestukken zijn pos-
tale stukken die een ze-
gelafdruk, een embleem 
of een tekst dragen 
waaruit blijkt dat voor de 
frankering of voor een 
andere dienst van de 
posterijen vooruitbe
taald is' (onze cursive
ring, AB/JS). Tevens 
wijst de auteur erop, dat 
een ongebruikt post-
waardestuk een postale 
waarde, een geldswaar
de, vertegenwoordigt. 

Dat er bij de pakketzegels 
sprake is van voorfranke
ring, valt niet te betwisten: 
men koopt ze aan het lo
ket voor bedragen van 

f 7.50 tot f 17.25 en be
taalt daarmee PTT-Post 
voor een dienst die nog 
geleverd moet worden, 
namelijk het bezorgen 
van een pakket. En zo
lang een pakketzegel niet 
gebruikt is, blijft hij een 
waarde vertegenwoordi
gen. Men kan ze ook per 
boekje kopen en in voor
raad houden. 

(portret, 45 c.) ter gele
genheid van de zaTigver-
klaring door paus Jo
hannes Paulus II van de 
Australische Mary 
MacKillop, die 150 jaar 
geleden geboren werd 
en een religieuze orde 
gesticht heeft: de Zusters 
van St.-Josef van het 
Heilig Hart. Links op de 
envelop een afbeelding 

Maar zijn pakketzegels 
te beschouwen als posta
le stukken? Daar wringt 
de schoen. Een pakket
zegel is een onderdeel 
van een postaal stuk, net 
als een postzegel of een 
postaal etiket (aanteken-
strookje, luchtpoststi
cker), maar is zelf geen 
postaal stuk en kon dus 
per definitie geen post-
waardestuk zijn. 

De eerder genoemde 
Zwitserse etiketten vor
men samen met de bij
behorende kartonnen 
doos een zogenaamd 
Mini Post Pac; het geheel 
van doos en zegel vol
doet dus wel aan de de
finitie van een postwaar-
destuk. Dat postwaarde
stukken een zelfstandig 
geheel moeten vormen, 
wordt overigens ook 
mooi uitgedrukt in de 
Franse term entiers pos-
taux en in het Duitse 
Ganzsachen. 

Wij neigen er dus toe, 
de nieuwe vinding van 
PTT-Post niet tot de post
waardestukken te reke
nen. Maar toch... als op 
de pakketzegels in 
plaats van de tekst 'Fran
kering betaald / Neder
land' een koninginne-
kopje zou hebben ge
staan en een waarde in 
guldens, hoe hadden we 
dan over deze kwestie 
gedacht? 

NIEUWE UITGIFTEN 
Australië 
Geïllustreerde envelop 

van Mary MacKillop met 
twee kinderen, rechts 
daarboven in goud een 
mijter en een tekst over 
de zaligverklaring. Op 
de keerzijde staat een 
biografie. De envelop 
verscheen in twee forma
ten (190x110 mm., met 
herdenkingskaart, en 
220x110 mm.) op 3 no
vember 1994. 

Twee nieuwjaarsenve
loppen zonder waarde
aanduiding (Port be
taald), respectievelijk 
voor binnenland (tarief 
45 c.) en voor buiten
land $ 1.20). In beide 
zegelbeelden een teke
ning van een vrolijk var
ken, vanwege het Chine
se Jaar van net Varken. 
Ook links op de envelop
pen en op de sluitklep
pen staan tekeningen. 
Achterop een verklaren
de tekst: op het Australi
sche Christmas Island is 
de helft van de bevolking 
van Chinese afkomst, 
vandaar dat men daar 
het Chinese Nieuwjaar 
viert. 
De buitenland-envelop is 
voorzien van een ge
drukt lucbtpostvignet en 
een rood-blauwe band 
langs de bovenrand. Uit
giftedatum 12 januari 
1995. 
Nog een envelop (45 c , 
kinderen en wereldbol) 
met speelse tekeningen. 
Ditmaal gewijd aan de 
Wereldtop over Televisie 
en Kinderen, gehouden 
van 12 tot en met 17 
maart in Melbourne. Wit 

A U S T R A L I A 

papier en ook verder de 
gebruikelijke uitvoering 
voor enveloppen in het 
kleine formaat. Versche
nen op 9 februari 1995. 

België 
Luchtpostblad, 36 f., Sa
bena Airbus A310 in 
olijfgroene druk op 
groen papier. Versche
nen in vier taalversies op 
30 januari 1995; twee 
dagen daarvoor al ver
krijgbaar in de voorver
koop. 

Canada 
Een nieuw soort post-
waardestuk: het 5 ^ 
Pack, is bedoeld voor 
expresse-verzending per 
luchtpost. Het Sky Pack 
draagt op een onder
grond van een blauwe 
lucht met witte wolken de 
aanduiding 'Port Be
taald' en de naam van 
het gebied waarheen het 
desbetreffende stuk ge
zonden kan worden. Er 
worden vier gebieden 
onderscheiden: de Ver
enigde Staten, Europa, 
de Pacific en Internatio
naal. Bovendien zijn 
voor elk gebied twee for
maten van het Sky Pack 
beschikbaar: brief 
(22.9x30.5 cm, tot 250 
gram) en pakket 
(30.5x38 cm, tot 1 kilo). 
In totaal gaat bet dus om 
acht nieuwe stukken. De 
prijzen lopen op van 
$ 23.50 voor bet kleinste 
formaat naar de Ver
enigde Staten tot $ 85.-
voor het grote formaat 
Internationaal. Uitgege
ven op 16 januari 1995. 

Denemarken 
Onder het motto 'Vrede 
en Vrijheid' en ter her
denking van 50 jaar be
vrijding verscheen een 
briefkaart (3.75 k.) met 
als zegelbeeld een foto 
van de Engelse veld-
maarschaalk Montgome
ry op het Raadhuisplein 
van Kopenhagen. De
zelfde zegel vormt ook 

een onderdeel van de il
lustratie op de keerzijde 
van de kaart. Uitgegeven 
op 4 mei 1995, ver
koopprijs 4.75 k. 

Finland 
'Elektronische briefkaart 
nr.5' heeft als zegel
beeld het Sibelius-monu
ment van Eila Hiltunen. 
De kaart is qua uitvoe
ring grotendeels gelijk 
aan de eerder in deze 
rubriek beschreven 'elek
tronische briefkaarten' 
en was verkrijgbaar op 
een filatelistische mani
festatie in Helsinki van 4 
tot en met 6 november 
1994 en daarna nog tot 
eind november 1994 op 
het hoofdpostkantoor al
daar. Op de keerzijde 
een foto van Helsinki en 
propaganda voor de 
tentoonstelling 
Finlandia 95, die in mei 
1995 werd gehouden. 
Prijs van de kaart weder
om 10 m. 

Groot-Brittannië 
Envelop voor aangete
kende zendingen naar 
het buitenland. Deze en
velop, in formaat C5, is 
voorzien van een be
schermende binnenlaag 
van kleine luchtkussen
tjes (ook wel bekend on
der de merknaam Air-
Kraft) en werd uitgege
ven in maart 1 995 tegen 
een prijs van £ 5.-. 

Nederlandse Antillen 
Luchtpostblad van 
125 c , zegelbeeld gelijk 
aan dat van postzegel 
NVPH-nummer 939. De 
voorzijde is vrij sober: 
tekst Aeroqramme, vier 
adresregels en vier af-
zenderlijnen, maar in 
uitgevouwen toestand 
bli|kt dit een rijkelijk geïl
lustreerd postwaarde-
stuk, met foto's van na
tuurschoon of typische 
plaatsen op Bonaire, Cu
rasao, Saba, Sint-Maar
ten en Sint-Eustatius. Alle 
teksten zijn in het Engels, 



behalve die op de zegel-
indruk. Hetpostblad 
werd gedrukt bij Joh. En
schedé Security Printing 
en verscheen in 1994. 

Norfolk 
Envelop (pre-stamped 
envelope nummer 030), 
opdruk $ 3.45 op 41 c , 
thema notuurkunde-on-
derwijs De nieuwe 
waarde vertegenwoor
digt het tariervoor een 
aangetekende zending, 
vandaar dot de envelop 
ook voorzien is van een 
aantekenstrookje. Hij 

wordt gebruikt door het 
Foenkaad Bureau, de in
stantie op het eiland 
Norfolk die zich bezig

houd met de uitgifte van 
telefoonkaarten, waar
van onlangs de eerste 
serie verscheen. 

Ï V A l R y A I L P A S A V I H N 

\ f R O G R A \1 \ l I P O S T A G E P A I 

Solomon Islands 
SOLOMON ISLANDS THE ECO TOIRISM 
DESTINATION OF THE SOUTH PACIFIC 

C O i n j - V OF DEST N..TiON 

FncrJuxl biiFCIU 

Nocfotk Itiinä 28!» 

" EDUCATION SCIENCE 

Oostenrijk 
Een aanvulling op de 
melding in het maart
nummer: van de Ziesel-
briefkaart (5.50 S.) be
staat ook een versie zon
der toeristische informa
tie. Deze verscheen 
eveneens op 22 juli 
1994 en was vanaf 5 

augustus van dot jaar op 
alle Oostenrijkse post
kantoren verkrijgbaar 
(met dank aan de heer 
P C. Vermeltfoort uit 
Eindhoven). 

Solomoneiionden 
Twee luchtpostbladen 
(Port Betaald) gewijd 
aan de cultuur van deze 
eilandengroep in de 
Grote Oceaan, ten 
noord-oosten van 
Nieuw-Guinea. Het ene 
postblad toont een hout
snijwerk, het andere 
heeft als zegelbeeld een 
foto van de ter plekke 
populaire Knee Dance, 
die links op het postblad 
vergroot wordt weerge
geven Een prominente 
plaats wordt ingenomen 
door het logo van het Vi
sit South Pacific Year 
'95. De Solomon Eilan
den profileren zich met 

deze kaarten als een 
bestemming voor 
ecotoerisme (zie ook 
'Thematisch panora
ma' elders in dit 
nummer). Uitgifteda
tum 17 februari 
1995. 

Zuid-Afrika 
Binnenlandse expres-
se-enveloppen in vier 
verschillende forma
ten; respectievelijk DL 
(1.05R.), B5 

(3.20 R.),C4 (5.10 R.) en 
B4 (8.70 R.). Hetzegel-
beeld bevat de tekst 'Bin
nenlands port betaald' in 
het Engels en het Afri
kaans en het maximaal 
toegestane gewicht. Op 
de voorzijde het blauw-
rode Fos/Ma/Mogo en de 
instructie dat de envelop 
aan het loket afgegeven 
moet worden. De keerzij
de bevat hetzelfde logo, 
dat ook terugkomt in net 
blauwe kader van de en
velop, en het Postkantoor-
beeldmerk. Op de sluit
klep drie afzenderlijnen. 
De kaarten zijn al gerui
me tijd geleden uitgege
ven. 

Zwitserland 
Ter gelegenheid van de 
jeugd-postzegeltentoon-
stelRng Junaphilex 95 
verscheen een geïllus
treerde briefkaart (60 
rappen, tentoonstellings
logo). Op de keerzijde 
van de kaart staat even
eens het tentoonstellings
logo: een labyrint. Wit 
papier, in voorverkoop 
verkrijgbaar vanaf 11 
mei en onbeperkt geldig 
vanaf 16 mei 1995. 

Wer vieles bringt, 
wird manche etwas bringen. GOETHE/Faust 
W i j presenteren uw mater iaal op 
een voortreffeli jke manier in een 
pracht ige catalogus. Een internatio
nale klantenkring garandeer t topre-
sultaten voor uw mater iaa l , als u bi j 
ons inlevert. 
Als gerenommeerd internat ionaal 
veil inghuis zoeken w i j tegen de bes
te voorwaarden voor onze openba
re V e i l i n g in s e p t e m b e r inleve

r ingen van h o o g w a a r d i g e enkel-
stuks en interessante verzamel ingen. 
Bij grotere verzamel ingen kunnen 
w i j voor u een speciale catalogus 
verzorgen. Bij grotere objecten ko
men w i j g r a a g naar u toe. V raag 
s.v.p. onze gunstige inlevervoor-
w a a r d e n a a n ! 

Sluiting inleveren: 30-6-1995. 

PHILATELIE-AUKTIONEN 
NECIP TOKOGLU 

Kackertstr. 16-18 
Postfach 51 
D-52001 Aachen 

Tel.: 0049/241/878363 
Fax: 0049/241/878364 



BOEKJES IN ABONNEMENT? 
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 postzegel boekjes. Van allerlei landen. 
(Normale prijs ƒ 650). 
Te gek! Of niet? Postgiro 1428625. 

3©©CC[Ll¥i flTl^MÄTD©MÄL 
POSTBUS 1051 
5140 CB WAALWIJK 
TEL. 04160-31451 
FAX 04160-42856 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdheden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-21 54 26 - Giro 1945222 
O n z e winke l is d a g e l i j l o g e o p e n d van 9 .00 -17 .30 uur, 
m a a n d a g s van 13 .30 -17 .30 uur, d o n d e r d a g s k o o p a v o n d . 
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 grote sortering  kwaliteit  lage prijzen ' 
gratis prijslijsten van: 
(even bellen, faxen of een kaartje sturen) 

N e d e r l a n d en ove rzeese g e b i e d s d e l e n België 
WestDuitsland/Berlijn 
D.D.R. 
Denemarken/Faröer/Groenland 
Engeland/Ierland 
Frankrijk 
Hongarije 
Indonesië 
Kanaaleilanden 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Rep. Suriname 
Vaticaan 
Verenigd Europa 
Zwitserland 
Partijen/verzamelingen 
Auto's/fietsen/motoren 
Bekende personen 
Bloemen 
Dieren 
Gezondheidszorg 

Honden/katten 
Kerstmis/Pasen 
Klederdrachten/uniformen 
IVIuziek 
Paarden 
Paddestoelen 
Postzegel op postzegel 
Religie/Rode Kruis 
Ruimtevaart/telecommunicatie 
Sctiepen 
Sctiilderijen 
Scouting 
Sport 
Treinen 
Vissen/sctielpen/zeedieren 
Vlaggen/heraldiek 
Vliegtuigen/ballonnen/zeppelins 
Vlinders/vogels 
Voetbal 
Walt Disney 
Wintersport 
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Prijslijsten van de meeste landen, ook niet genoemde, {^ 
zijn mogelijk: van Afghanistan tot ZuidAfrika. O 
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de venrayse 
postzegelhandel 

Julianasingel 1  5802 AS Venray 
tel. 0478086391 fax 047841717 

^1  ;!3)i|eyvv>t • BuueiJos a}Oj6 • uazfud a 6 ^ 

Veiling nr. 40 
wordt geliouden op 

zaterdag 1 JULI 1995 
te ALKMAAR 

U k u n t nog d a g e l i j k s i n z e n d e n 
voor d e z e v e i l i n g . 

Kijkdagen in Amsterdam  Den Haag 
Castr icum en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag. 

Herculesstraat 29 
1076 RZ Amsterdam 

Tel. 0206712914 

GROOT BRITTANNIË 
GUERNSEY  JERSEY  MAN 
Nieuwe pr i js l i js ten van deze geb ieden , ui ts lu i tend 
post f r is zonder plakker, met nummers vo lgens Miche l , 
Yvert en Stanley Gibbons , zi jn in voorbere id ing . 
Pri jsl i jst c Groot Brit tanië en e Guernsey, Jersey & 
Man worden u t oegezonden na overmak ing van ƒ 2,50 
per l i jst, zodra deze besch ikbaar z i jn. Groot Br i t tann ië 
bevat ook bi jna ieder zegel los gepr i j sd . 

Postzegelhandel Boomstamps 
Grote Markt 1 - Postbus 1532 - 8001 BM Zwolle 

Tel. 038-213838 (fax 038-226330) 
Postbank 3931929 
KvK Zwolle 50798 

KILOWAAR MET 1 9 9 4 / 1 9 9 5 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 100 gr 250 gr 1 kg 
Zwitserland : met toeslag en HW's 18,00 42,00 150,00 
Oostenrijk: grote sortering 28,00 66,00 240,00 
W. Europa: grote sortenng met HW's 14,00 34,00 120,00 
Skandinavië: grote sortenng met HW's 20,00 50,00 170,00 
Duitsland : grote variatie met toeslag 11,00 26,00 99,00 
Frankrijk : grote variatie met HW's 55,00 130,00 
Engeland: veel nieuw met HW's 10,00 22,00 80,00 
Finland: grote sortenng 14,00 30,00 110,00 
MISSIEWAAR: 
Australië : veel nieuw met hogere waarden 20,00 65,00 
N.Zeeland : veel nieuw met hogere waarden 16,00 40,00 150,00 
Engeland: met buitenland en hogere waarden 8,00 16,00 60,00 

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

Levering uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op: 
Giro rek.nr. 1834376 of SNS bank rek.nr. 82 19.07.581 

Levering onder rembours + ƒ 8,00 Filatelistische frankering 

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 



"DE BERM" 
Gespecialiseerd in alle soorten PAKKETTEN - zowel van motieven als landen. 

Onlangs namen wij de voorraad van een grote pakkettenhandelaar over! 
In deze advertentie treft u de motiefpakketten aan die wij kunnen leveren. 

AANBIEDING: RUSLAND, jaargang (gest.) 1993 40,- jaargang (gest.) 1994 25,-

APEN 

100 vergeh 32, So 

ASTRONOMEN 

100 v«rach 

100 vocsch 
200 vecsch 
300 versch 

500 versch 

12 
39 
72 

145 

75 
on 
50 
00 

100 versch 
200 versch 
300 versch 
500 versch 

600 versch 

100 versch 
200 versch 
300 versch 

100 v«rsch 
200 versch 

300 versch 
500 versch 

1 000 versch 
2 000 versch 
3 000 versch 

100 versch 
200 versch 

300 versch 
500 versch 

1 000 versch 
2 000 versch 

75 versch 

50 versch 

100 versch 
200 versch 

100 vecsch 
200 versch 

100 vecsch 
200 vecsch 

300 versch 
500 versch 

1 000 versch 
1 500 vecsch 

2 000 versch 

3 000 vecsch 
4 000 versch 
5 000 versch 

6 000 versch 

290,00 
585,00 
800 00 
175,00 

OLYMP SPELEN 

32,50 

5 25 
12, 50 
32,50 
90,00 

125,00 

BALLONNEN 

8,00 
29,50 
62,50 

BASKETBALL 

BEREN 
50 versch 9,75 

BEROEMDE PERSONEN 

4 50 
9,00 

1€,50 
36,00 
97,50 

260,00 
485,00 

BLOEMEN 

4,50 
9,00 

15 50 
30 00 
90 00 

360 00 

BOKS EN 
100 vecsch 32,50 

BOOGSCHIETEN 

BRANDWEER 

CHURCHILL 
:sch 26 00 
rsch 82, 50 

26 00 
78 00 

DE GAULLE 

16,50 
52,00 

4,50 
9 00 

12,75 
22,50 
55,00 
87,50 

155,00 

DIEREN(WILDE) 

100 vecsch 4,50 
200 vecsch 14, 50 
300 vecsch 22,75 
500 vecsch 48,50 

000 vecsch 115,00 

DISNEY 

340 versch 40, 00 

32,50 
78,00 

FILATELISTISCHE 
EXPOSITIE 

100 versch 
200 versch 
300 versch 

19,50 
52,00 
97,50 

HISTORIE VAN 
ENGELAND 

100 ve r sch 
200 versch 
300 versch 

500 versch 

9 ,75 
32,50 
57,50 

130,00 

HISTORIE VAN 
FRANKRIJK 

12,75 
29,25 
55 00 

120,00 

100 versch 
200 versch 
300 versch 

500 ve r sch 

HISTORIE VAN USA 

9,75 
26 00 
58,50 

130,00 

100 versch 
200 versch 
300 versch 

500 versch 

100 vecsch 
200 vecsch 
300 vecsch 

9 75 
32 50 
62,50 

75 vecsch 48, 75 

INSEKTEN 

100 vecsch 5,75 
200 versch 22,75 
300 vecsch 48,75 

KAMELEN 

100 versch 65 00 

KASTELEN 

100 vecsch 
200 vecsch 
300 vecsch 

9,75 
22,75 
42,50 

KATACHTIGEN 

100 versch e 50 
200 versch 30 00 

100 versch 
200 vecsch 
300 versch 

9,75 
39,00 
72,50 

KOSMONAUTEN 

100 vecsch 
200 vecsch 
300 vecsch 

19,50 
45,00 
76,00 

100 vecsch 
200 vecsch 
300 vecBch 
500 versch 

5,25 
14,50 
29,50 
65,00 

LANDKAARTEN 
100 versch 6,50 

200 versch 16,00 
200 vecsch 1£,50 
300 vecsch 39,00 
500 vecsch 92,50 

LANDSCHAPPEN 

100 vecsch 
200 vecsch 
300 versch 
500 v%rsch 

4 50 
12 00 
19 50 
45,00 

LENIN 
100 versch 16,50 

LOKOMOTIEVEN 

100 versch 12,75 
150 versch 32 50 

MASKERS 

100 versch 26 00 

MEDAILLES/MUNTEN 

100 versch 
200 vecsch 

16,50 
48,75 

MEDICIJNEN 

100 vecsch 29,50 

MINERALEN 

50 vecsch 22 75 

MONUMENTEN 

100 versch 39,00 

MOTOREN 

50 vecsch 
100 vecsch 

4,50 
10,00 

MUZIEK 

100 versch 5,25 
200 versch 16,50 
300 vecsch 39,00 

500 vecsch 105,00 

100 Vecsch 
200 vecsch 
300 versch 

NAAKTEN 

12,75 
32,50 
65,00 

NAPOLEON 

100 versch 12 00 
200 versch 36 00 
300 versch 130 00 

OLIFANTEN 

100 vecsch 32,50 

100 versch 
200 versch 

300 versch 
500 versch 

1 000 vecsch 
1 500 vecsch 

4,00 
8,50 
21,00 
46,75 
105,00 
195,00 

OLYMPISCHE 
WINTERSPELEN 

4,50 
9,75 

22,75 
55,00 

100 versch 
200 versch 

300 versch 
500 versch 

OLYMPISCHE 
ZOMERSPELEN 

100 versch 
200 versch 

300 versch 
500 vecsch 

1 000 vecsch 

19,50 
55,00 

137,50 

ONDERZOEKERS 

100 vecsch 
ZOO vecsch 

300 vecsch 
500 vecsch 
750 vecsch 

l 000 v e c s ^ . 

4,50 
9,75 

22,75 
62,50 
97,50 

260.00 

PADDESTOELEN 

100 vecsch 11, 50 
200 vecsch 52,00 

PAUSEN 

100 vecsch 32,50 

PREHISTORIE 

100 vecsch 22,75 

RELIGIE 

100 versch 5,25 
200 vecsch 15,50 
300 versch 39 50 
500 versch 82 50 

1 000 vecsch 260,00 

R E P T I E L E N 

100 vecsch 

100 versch 
200 versch 
300 verach 

RODE KRUIS 
16,50 
39,00 
65,00 

ROOFVOGELS 

22,75 
58,50 

RUIMTEVAART 

100 vecsch 
200 vecsch 

300 versch 
500 versch 

1 000 vecsch 
1 500 vecsch 
2 000 vecsch 

4,00 
8,50 

15.00 
32,50 
80 00 
175.00 
255.00 

SCHAATSEN 

100 versch 32, 50 
200 versch 110,00 

SCHAKEN 

100 vecsch 25,00 

SCHELPEN 

100 versch 4,75 
200 versch 11,00 
300 versch 20, 00 
500 vecsch 45,00 

1 000 versch 110,00 

SCOUTING 

50 versch 32,50 

SCHIETEN 

100 vecsch 52 00 

SCHILDERIJEN 
100 vecsch 
200 vecsch 

300 vecsch 
500 vecsch 

1 000 vecsch 
2 000 versch 
3 000 vecsch 
4 000 ve r sch . 

4,00 
8,50 

16,50 
27,50 
65,00 

160,00 
425,00 
760,00 

SCHILDERIJEN / 
DÜRER 

100 versch 37,50 
150 vecsch 97,50 

SCHILDERIJEN / 
FRANSE 

100 versch 39, 00 

SCHILDERIJEN / 
ITALIAANSE 

100 versch 39,00 

SCHILDERIJEN / 
JAPANSE 

100 versch 26,00 

SCHILDERIJEN / 
PICASSO 

100 ve r sch 39,00 

SCHILDERIJEN / 
RAPHAEL 

100 versch 39, 00 

SCHILDERIJEN / 
REMBRANDT 

75 versch 29,00 

SCHILDERIJEN / 
RUBENS 

100 versch 39,00 
150 vecsch 97,50 

SCHILDERIJEN / 
SPAANSE 

100 versch 
200 vecsch 
300 versch 

100 Vecsch 
200 versch 
300 versch 

9 .75 
32 50 
57, 50 

19,50 
52,00 
97,50 

SPEERWERFEN 

vecsch 65,00 

SPORT [ALGEMEEN) 

100 versch 
200 versch 

300 versch 
500 versch 

1 000 versch 
2 000 versch 
3 000 Versch 
4 000 versch 
5 000 versch 

4,00 
6,00 

12,00 
22,50 
72,50 

155,00 
290,00 
450,00 
780,00 

STAATSHOOFDEN 

100 vecsch 
200 vecsch 

300 vecsch 
500 versch 

1 000 versch 

4,00 
9,75 

19,50 
48,75 

130,00 

TENNIS 

50 vecsch 9,75 

TRANSPORT 

100 versch 
200 versch 

300 versch 
500 vecsch 

1 000 versch 
I 000 versch 

100 ve r sch 
200 versch 
300 versch 
500 versch 

700 versch 
600 Versch 

4,50 
9,00 

12,75 
22.50 
65,00 

225,00 

5,50 
12,75 
32,50 
80,00 

165,00 
265,00 

TURNEN 

100 versch 39,00 

UNIFORMEN 

100 versch 
200 versch 
300 versch 

22,75 
39,00 
65,00 

UPU 

32,50 

VIERSPANNEN 

100 versch 39,00 

VISSEN 

100 versch 4,50 
200 vecsch 10,00 
300 versch 22,75 
500 Vecsch 72,00 

000 vecsch 227,50 

VLAGGEN 

100 versch 
200 versch 

5,50 
12,75 

300 versch 
400 versch 
500 versch 
600 versch 

26,00 
39,00 
65,00 
97,50 

VLIEGTUIGEN 

4,50 100 vecsch 
200 vecsch 

300 vecsch 
500 vecsch 

1 000 vecsch 

9,50 
22,60 
55,00 

165,00 

c h 100 
200 vecsch 
300 vecsch 
500 vecsch 

100 vecsch 
200 vecsch 

300 vecsch 
500 vecsch 

600 vecsch 
000 versch 

4,50 
12,00 
20,00 
65,00 

4 50 
9,00 

19,50 
65,00 

110,00 
325,00 

VOETBAL (WK) 

6,50 
16,50 
26,00 
97, 5f 

100 vecsch 
200 versch 
300 versch 
400 versch 

100 versch 
200 versch 

300 versch 
500 versch 

1 000 versch 
1 500 versch 
2 000 versch 

4,50 
9 00 

19,50 
42,50 

115 00 
242,50 
390,00 

VORSTENHUIZEN 

100 
200 vecsch 
300 vecsch 
500 versch 

1 000 versch 
2 000 versch 

ich 6,50 
14,50 
22,75 
65,00 

160,00 
390 00 

100 vecsch 9,75 
200 vecsch 26,00 
300 vecsch 46,75 

WATERSPORTEN 

100 vecsch 39,00 

WIELRENNEN 

100 versch 16,50 

ZEGEL OP ZEGEL 

100 versch 9 75 
200 versch 29.50 
300 vecsch 56,50 

ZEILSCHEPEN 

100 vecsci 
200 versch 
300 vecsch 
500 vecsch 

600 vecsch 

9,75 
26,00 
45,00 
80,00 

117,50 

ZWEMMEN 

100 vecsch 32, 50 

"DE BERM" 
L E T O P N I E U W A D R E S ! ! ! 

"DE BERM" - BACHPLEIN 516 - 3122 KR SCHIEDAM 
POSTADRES: POSTBUS 471 - 3100 AL SCHIEDAM - TEL 06-52.855.831 - FAX 010-4717947 

VRAAG ONZE COMPLETE LIJST SAMENSTELLINGEN 
BIJ AANKOOP BOVEN DE ƒ 250,- 10% KORTING. LEVERING ONDER REMBOURS OF NA 

VOORUITBETALING. BESTELLING OP GIROKAART IS VOLDOENDE. VERZENDKOSTEN ƒ 5,50. 
REMBOURS ƒ 9,50. BOVEN DE ƒ 150,- GEEN VERZENDKOSTEN. 



S GRAVEMHAGE SAMENSTELLING- CHARLES BOISSEVAIN 

16) STIMULANS 
VOOR ONDERZOEK 
[ 1 | 
In maart mocht ik in Ede 
voor leden van de Ver
eniging van verzame
laars van Poststukken en 
Poststempels (in de wan
deling Po & Po) ons ge
zamenlijke interessege
bied in een breder kader 
plaatsen. Dit moest lei
den tot een verdieping 
van onze filatelistische 
kennis, iets wat naar 
mijn mening bij een ver
eniging als Po & Po een 
goed gehoor moest vin
den. Immers, als ik kijk 
naar inhoud en uiterlijk 
van De Postzak en de 
monografieën in de 
reeks Postbistorische Stu
dies, dan constateer ik 
dat veel van mijn ver
wachtingen daarin wor
den waargemaakt. 

Belang en voorv/aarden 
Mijn betoog in Ede was 
opgehangen aan de vra
gen, wat is het belang 
van onderzoek ten be
hoeve van de filatelie in 
het algemeen en wat zijn 
de voorwaarden waar
aan moet worden vol
daan om goed onder
zoek te kunnen doen? 
Daarna gaf ik nog wat 
tips voor net verrichten 
van onderzoek. Graag 
licht ik uit die lezing en
kele zaken die goed 
aansluiten bij ervaringen 
die ik opdeed tijdens een 
studiedag in Londen, ge
organiseerd door de Phi
latelic Writers Society. 
Deze laatste bijeenkomst 
was gewijd aan technie
ken aie gebruikt kunnen 
worden bij onderzoek 
op het terrein van de fi
latelie. 

Op zoek naor begrip 
In onze westerse maat
schappij is sprake van 
een algemene, gewaar
deerde nieuwsgierigheid 
naar het hoe en waarom 
van de wereld waarin wij 
leven. Dat'begrijpen' 
van onze directe leefom
geving doen we niet voor 
niets. We willen baat 
hebben bij activiteiten 
die we in de toekomst 
ondernemen (onder meer 
op het gebied van het 
berichtenverkeer) en het 
draagt bij aan de ver
werkelijking van onszelf 
als privé persoon. Kort
om, we duiken daarvoor 

Studeren en onderzoeken horen bij elkaar Op de universiteiten - al eeuwenlang centra van onderwijs en wetenschappelijke arbeid - wordt de geest van onderzoek en kritiek gewekt en ont 
wikkeld ((jillege van Hemtciis de Alemannia over de elhiek, perkomentschildering van Lourentius de Voltolina, begin vijftiende eeuw) 

de geschiedenis in en 
naar mijn mening speelt 
de economie een over
heersende rol in de loop 
van de geschiedenis 
In deze economische ge
schiedenis, die zich laat 
leiden door het realise
ren van een aantal pri
maire behoeften en om
standigheden van de 
mens, speelt het berich
tenverkeer een belangrij
ke rol. Alléén red je het 
namelijk niet, dus com
municeren met anderen 
is noodzakelijk. Aanvan
kelijk was praten met an
deren in de directe leef
omgeving voldoende, 
maar naarmate de con
tacten zich verder uit
spreidden, moest er wor
den geschreven. En sinds 
zo'n anderhalve eeuw is 
daar ook nog het tele-
communiceren bijgeko
men. Met het schrijven 
en overbrengen van be
richten in het verleden 
belanden we bij ons ge-
zamelijke belangstelling: 
de postgeschiedenis Met 
het bestuderen ervan en 
het publiceren erover 
wordt dus in belangrijke 
mate bijgedragen aan 
een beter begrip van 
onze huidige maat
schappij. 

Zelf doen 
Als u dit alles zo leest, 
denkt u misschien dat 
dergelijke filosofieën bij 
een universiteit thuisho

ren Daar kan immers 
uitvoering worden gege
ven aan detailonderzoe-
ken, die vervolgens tot 
een compleet overzicht 
worden samengebracht 
En daar heeft u dan ge
lijk in, want dat is ook 
zo. Er is in Nederland 
geen gezaghebbend in
stituut op universitair ni
veau, dat richting en uit
voering geeft aan het 
posthistorisch aspect van 
de economische geschie
denis. En nogmaals, een 
snel en goecTberichten-
verkeer was en is essen
tieel voor een op wester
se leest geschoeide 
moatschappii 
Als er geen onafhanke
lijk, gezaghebbend en 
stimulerend instituut is, 
dat richting geeft aan de 
detailstudies of waaraan 
de onderzoeksresultaten 
zijn af te meten, dan 
moeten we het zelf maar 
doen. Het te onderzoe
ken materiaal is voor
handen en kennis en 
kunde zijn er of zijn aan 
te kweken. Bij 'al aanwe
zige kennis' denk ik ook 
aan verzamelaars die 
dankzij hun hobby een 
enorme kennis heoben 
opgebouwd van een 
deelgebied en daarbij -
soms onopgemerkt - een 
posthistorisch aspect na
der hebben uitgediept. 
Stimulering en erkenning 
van deze detailstudies 
door een onafhankelijk 

en gezaghebbend insti
tuut draagt bi| tot het ge
voel met zijn of haar ken
nis bij te dragen aan een 
breder maatschappijk 
doel. Dat legitimeert en 
passant ook nog eens de 
eigen hobby. Dat de fila
telie heeft die erkenning 
nodig heeft, blijkt uit de 
scepsis waarmee derden 
vaak aankijken tegen de 
posthistorische kennis die 
is vergaard via filatelis-
tisch onderzoek. 

Stimulans nodig 
Uiteraard moet aan een 
aantal voorwaarden 
worden voldaan, willen 
we met z'n allen het fila-
telistisch en posthisto
risch onderzoek goed 
kunnen dienen. Aller
eerst moet er een stimu
lans zijn om met een on
derzoek te gaan begin
nen. Een wat verder ge
vorderde filatelist heeft 
die stimulans niet meer 
nodig. Hij of zij 'zit er al 
in' Maar belangstellen
den die aan het begin 
staan - en daarbij betrek 
ik ook de scriptieschrij
vers en onderzoekers 
aan de universiteiten en 
hogescholen - moet dui-
denjk worden gemaakt 
wat de mogelipcheden 
op ons gebied zijn Hier
bij zoucJen overzichten 
met te onderzoeken on
derwerpen, hiaten in de 
geschiedschrijving op 
riet gebied van de post 

en toekomstige herden-
kingsdata uitdagend 
kunnen werken 
Twee andere stimulansen 
die ik wil noemen zijn de 
redactionele hulp bij het 
publiceren en de finan
ciële ondersteuning bij 
het uitgeven van mono
grafieën. Iemand die wel 
geïnteresseerd is, maar 
geen ervaring heeft met 
riet uitpluizen van de 
achtergrond van een on
derwerp, zou geholpen 
kunnen worden met een 
cursus over de bronnen 
en de methodiek van on
derzoek op posthistorisch 
en filatelistisch gebied 

Op zoek 
Het begin voltrekt zich 
steeds in een bibliotheek 
Hier is op te zoeken wat 
er al over een onderzoek 
is gepubliceerd; je doet 
er ideëen op en door de 
literatuurverwijzingen en 
bronvermeldingen duik 
je steeds verder in het 
onderwerp In dit ver
band noem ik graag de 
Bondsbibliotheek in 
Baarn, waar ook geleend 
kan worden en de biblio
theek en nieuwe leeszaal 
van het PTT Museum. 
Wanneer een bepaald 
onderwerp voor net eerst 
wordt uitgezocht, dan is 
het belangrijk te weten 
waar zich de oorspron
kelijke bronnen bevin
den. De diverse instellin
gen die voor posthisto-



risch en filotelistisch on
derzoek belangrijk zijn, 
zouden overzichten 
moeten publiceren v/aar-
op de inhoud van de re
levante archieven en ver
zamelingen staan ver
meld. Ik denk daarbij 
onder andere aan de 
postwaarden- en brie-
vencollecties van het PTT 
Museum en de archieven 
van de PTT (binnenkort 
tot het iaar 1940 gratis 
toegankelijk in het Alge
meen Rijksarchief te Den 
Haag!), andere rijksin
stellingen en diensten, 
van gemeenten en parti
culieren (de firma Joh. 
Enschedé bijvoorbeeld). 

Sfofn ^ 
Tot slot noem ik nog een 
paar voorwaarden. Er 
zou een centraal register 
van lopend onderzoek 
op het gebied van de 
postgeschiedenis en fila
telie Kunnen worden 
aangelegd, waaruit on
der bepaalde voorwaar
den gegevens aan der
den kunnen worden ver
strekt. Onderzoeksresul
taten moeten controleer
baar zijn. Hiervoor is het 
systeem van voetnoten 
uitgevonden en het ont-

'NAAR DE GORDEL VAN SMARAGD' 
Nog tot en met 29 oktober is in het PTT Museum de tentoonstelling Naar de Gordel van Smaragd ie be
zichtigen. Deze tentoonstelling toont hoe in de periode 1602-1940 het berichtenverkeer per post tussen 
Nederland en Nederlands-Indië (steeds sneller en betrouwbaarder) verliep. Aan de hand van vele objec
ten, foto's, prenten, decors, geluidsfragmenten en videobeelden worden de vier verschillende vormen van 
postvervoer toegelicht; vervoer per VOC-schip, mailboot, overlandmoil en luchtpost. 

Reisspel 
Avonturiers van 10, 11 en 12 jaar kunnen bij deze tentoonstelling meedoen met het reisspel. De deelne
mers komen in de loop van bet spel steeds meer te weten over de routes die de post destijd aflegde tussen 
Amsterdam en Batavia. Gedurende hun reis over het speelveld leren de kinderen welke gevaren zich on
derweg konden voordoen. Het gaat er bij het spel uiteindelijk om dat de kinderen de post snel op haar be
stemming afleveren. De dobbelsteen bepaalt echter het lot van de spelers... Het spel kan zowel individueel 
als onder begeleiding gespeeld worden. 

Publikatie 
Tegelijk met de tentoonstelling wordt een publikatie uitgegeven met de gelijknamige titel Naar de Gordel 
van Smaragd. In dit rijk geïllustreerde boek worden de vier vormen van postvervoer tussen Nederland en 
Nederlands-Indië in de periode van 1602-1940 uitvoerig behandeld, leder hoofdstuk in het boek wordt 
voorafgegaan door een korte tekst waarin nader wordt ingegaan op de achtergrond van een bericht dat 
daadwerkelijk langs de in het hoofdstuk behandelde weg is vervoerd. Het boek is voor vijftien gulden te 
koop in de boekhandel en in de museumwinkel van het PTT Museum. 

breken ervan in een pu
blikatie vermindert de 
waarde ervan en helpt 
niet mee het algemene 
niveau te verhogen. 
Het is uiteraard niet zo 
dat momenteel niemand 
of niets aan bovenge
noemde voorwaarden 
voldoet. Po & Po met zijn 
publikaties, het Hand
boek Postwaarden Ne
derland, de Bondsbiblio
theek en het Bondsdocu

mentatiecentrum, de in
ventarissen van het ar
chief van de PTT, de spe
ciale dagen voor onder
zoekers in onze post
waarden- en brievencol-
lecties, de studiezaal en 
de bibliotheek in het PTT 
Museum en de Stichting 
Filatelie met haar (finan
cieel) ondersteunende 
doelstelling zijn natuur
lijk uitstekende voorbeel
den van hoe het moet. 

En daarvan moeten we 
dan ook gebruik maken. 
Maar voor mii zijn het 
de afzonderlijke bouw
stenen, die nog moeten 
worden samengevoegd 
tot een nieuw bouwwerk
je. Ik denk daarbij aan 
een richtinggevend, on-
dersteunencTen gezag
hebbend 'instituut' op 
het terrein van het post-
historisch en filotelistisch 
onderzoek, vergelijkbaar 

met de Philatelic Writers 
Society in Engeland. 
Mijn ervaringen daar
mee breng ik in mijn vol
gende stukje naar voren. 
Charles Boissevain 

ChaHes Boissevain is conservator van de 
poslhislonsche en (ilolelislische verzamelin
gen van Het Nederlandse PTT Museum m 
Den Maag 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel 03465-6 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam) 



MOSAPHIL 95: HOOG MIVEAU 
Eiy EEiy PRIMA AMBIANCE 

N(äomkpst^ltento(mtMngvan 1995 vei&p vMeloos 
Na een lange voorbereiding ging op 12 mei de 'nationale' van 

1995 van start: MosaphH 95 in Maastricht. In de sjieke 

ambiance van het expositie- en vergadercentrum MECC 

waren tot en met zondag 14 mei prachtige collecties te zien. 

Na lang nadenken had de or
ganisatie van Mosaphü 95 be
sloten dat de gouverneur van 
de provincie - aangezocht om 
de belangrijkste postzegelten
toonstelling van 1995 te ope
nen - het startsein het beste 
kon geven door het stempe
len van postzegels. Zo simpel 
als dat ook mag klinken, zo 
eenvoudig ging het vrijdag 12 
mei echter niet. De Commi.s-
saris der Koningin in Lim
burg, mr. B.J.M, baron van 
Voorst tot Voorst, kreeg daar

om assistentie van een heuse 
postman, gestoken in een im
posant uniform daterend uit 
1817 en voorzien van een al 
even imposante snor uit 1995. 

DE TIJDEN VERANDEREN 
Toen de stempels eenmaal ge
plaatst waren kon in het Maas
trichtse MECC het postzegel-
feest beginnen. Meer dan dui
zend kaders met daarin een 
aantal prachtige collecties 
stonden ter bezichtiging ge
reed. Het aantal inzendingen 

was ongeveer driemaal zo 
hoog als tijdens de laatste na
tionale tentoonstelling die in 
de Maasstad werd gehouden; 
in 1947 waren er nog maar 74 
inzendingen te zien. Ook het 
aantal juryleden steeg tussen 
1947 en 1995 sterk: van drie 
toen tot dertig nu. Deze toe
name is echter verklaarbaar: 
in tegenstelling tot vroeger 
worden nu alle inzendingen 
door juryteams van twee per
sonen stuk voor stuk beoor
deeld. 

NIET ALLEEN COLLECTIES 
Uiteraard was op Mosaphü 95 
meer te beleven dan alleen 
'hogere filatelie'. Hoewel niet 
iedereen ze meteen wist te 
vinden, was een aantal hande
laren in het MECC neerge
streken om de immer naar 

aanvullingen speurende ver
zamelaars van dienst te zijn. 
In de tentoonstellingsruimte 
waren de 'koppen' van de ka
derrijen vaak voorzien van af
beeldingen, die te zamen een 
filatelistische speurtocht voor 
de jeugd vormden. De enigs
zins 'verstopt' opgestelde 
Klüssendorf-automaat zorgde 
voor een bescheiden filevor
ming van filatelisten die een 
of meer stroken wilde trek
ken. Gespecialiseerde vereni
gingen waren met stands pre
sent om informatie te vers
trekken en ook medewerkers 
van een aantal filatelistische 
bladen - waaronder 'Philate
lie' - lieten zien dat je over 
postzegels ook heel veel kunt 
leien. 
Dejeugdhoek was als vanouds 
een publiekstrekker; veel jon-

Gouverneur Van Voorst lol Voorsl (links) onivangl uil Nonden van mr P.V.L. 
Ummels (voorzilter Philatelislen Vereniginq Zuid-Limburg) de afgeslempel-
de zegels; de poslmon (midden) kijkt glunderend toe 

In de 'Philalelie'-stand ontving de gouverneur hel boekje 'Fiblelie van A lol 
Z' van mr. A. van der Flier, die hier wordl geflankeerd door adminisiraleur 
mevr. E. Braakensiek (links) en rubriekreJotleur mevr. A.C. van der Hoor 

Met behulp van voorpagina's van hel moondblod 'Philatelie' was op Afoso-
p M Ween filalelistische puzzellothl uitgezet, die niel alleen de belangstel
ling van jongeren, maar ook die von volwassenen wist Ie trekken 

BEKRONINGEN MOSAPHIL 95 

Volwassenen 

Goud: G.R. Beereboom-Lubben 
(Tarieven emi.s.sie-Beatnx*); J. van 
den Berg (Het gebruik van de 
langstempel in Ncderlands-In-
diê*);J. Billion (Het Midden-Oos
ten, vredesinitiatieven van de Ver
enigde Naties); J.C. van den Boscli 
(Jubileumzegels 1923 Nederland); 

J.C. van Duin (Het gewest Hol
land); M.F. Hogerheyde (Postge-
schiedenis Zieiik/.ee); J. van der 
Kreke (Emissie 1920, 70e verjaar
dag T.G. Masaryk); R. Onstwedder 
(Posttaiieven koningin Wilhelmi
na 1891-1899*); FJ. Thewissen 
(Opkomst en ondergang van het 
Derde Rijk); HJ. Trip (Posttarie-
ven emissie-Bontkraag 1899-193.5); 
M. Verkuil (Naamstempels hulp
postkantoren aan boord van KPM-
schepen*); J.F.K. Vollmer (CAI-
rafao 1873-1923*) en F. Wehmeier 

(Graan, basis van de voeding voor 
de mens). 
Groot verguld zilver: S. Bangma 
(Sneeuw en ijs, de natuur onder 
nul); J. Bargmann (De ge.sthiede-
nis van het Nederlandse nummer-
stempel); H. Barthel (Klassiek 
Zwitserland, Bondszegels en Hel
vetia*); W. Bensing (Zwitserland 
Staande Helvetia); H. Broekmans 
(Post in de Tuinhout.se Kempen 
l.fi85-1900); E.F. de Clerck (InHa-
tie Oostenrijk 1920-1925); P. Da-
verschot (De gouden Jaren van de 
luchtvaart); J.G. Fidder (Het Zuid-
poolgebied); H. ten Have (Konin
gin Victoria 1840-1901*); D. Koele
wijn (De duif, een bijzondere vo
gel) ; G. van der Koore (Columbus, 
zijn leven en obsessie); B. Lampe 
(Honderd jaar Koninkrijk der Ne
derlanden); P. de Leeuw van 
Weenen (Hongaarse briefkaarten 
1926-1945); A.J. van der Linden 
(Drukwerken tijdens de Duitse in-
flatieperiode);J.H.M.G. Peters (In
ternationale antwoordcoupons Ne

derland); J.A.G.C:.M. Raymakers 
(Portzegels Nederland 1870); 
H.W. Salzmann (Internationaal 
Arbeidsbureau Geneve); P.W. 
Schuurhuizen (Graan, meel en 
brood); J. Steinmetz (Spoorwegen 
over de gehele wereld); R. Thill 
(De geheimzinnige wereld van de 
mycologie); C.G. Versteeg-van der 
Jagt (Wereldpostunie); H.A. van 
Vucht (Grensoverschrijdend brief
verkeer in het 'Land zonder gren
zen'*); D. van der Wateren (Nepal 
75 jaar postwaardestukken 1887-
19.5'9) en F.H.H. Willems (Po.stge-
schiedenis Roermond). 
Verguld zilver: J. Aalbers (Eten en 
drinken in Europa door de eeu
wen heen); C. Avezaat (Nederland 
enkelfrankering); W. Bachman 
(De geschiedenis van Polen 1815-
1946); F. Bender (Nieirw Ckiinea 
binnen de Nederlands-Indische 
periode 1891-1950); W.J. Bongcrs 
(Produktieaspecten emissie 1891); 
M. Bot (tweemaal: a. Cyprus 1988-
1881* en b. Engeland plaatrecon

structie 1 d. 1858-1870); WJ. Cools 
(Latijn, niet kapot te krijgen!*); P. 
Donker (Handmatige ontwaarding 
van zegels op poststukken van de 
Verenigde Staten*); G. Eiben (Die 
letzten herrschenden Reptilien); 
A. van der Flier (Letland*); R. 
Frieke (Tuinen; van paradijs tot de 
hof van heden); PJ.W. van Gestel
van het Schip (Een eeuwenlange 
route); J.H. Hamers (De wereld 
van de vogels); M. Heiland (Sper
lingsvögel im eirropäischen I>e-
bensraitm); C.J. van der Horst 
(Het Postvcrkeer tussen Neder
land en het buitenland tijdens 
W.O.II); H.U. Jobsky (Die Refor
mation des Doktor Martin Luther; 
das ist mehr als der Anschlag von 
95 Thesen); Tj. de Jong (Krijgsge
vangenen- en geïnterneerdenpost 
Nederlands-lndie); J.L. van Kem
pen (de Ryukyu-eilanden onder 
Amerikaans beheer, 1-4-1945 tot 
15 mei 1972); L.M.A. Knarren (Ne
derland emi.ssie 1872-1888); G. van 
der Koore (De fascinerende uil); 



geren grepen de kans aan om 
in de dubbeltjesboeken die 
zegels te zoeken die bij hun 
verzamelthema pasten. 

BONDSVERGADERING 
Zoals gebruikelijk viel de Al
gemene Vergadering van de 
Nederlandse Bond van Filate
listen-Verenigingen ook dit
maal weer samen met de na
tionale postzegeltentoonstel
ling. Voorafgaand aan het 
Bondsdiner, op zaterdagmid
dag 13 mei, waren vertegen
woordigers uit het gehele 
land present in Auditorium II 
van het MECC. Daar werd een 
agenda van 32 punten afge
werkt. Veel van die punten 
konden echter vrijwel zonder 
discussie worden afgewikkeld. 
De heer P.O.M, van Hasselt, 
commissaris Evenementen 
van de Bond, nam afscheid in 
verband met het bereiken van 
de leeftijdsgrens die in de sta
tuten is vastgelegd. Zijn twee 
mede-aftredende bestuursle
den, de heren H.W.M. Hop
man en C. Loch, werden door 
de vergadering bij acclamatie 
herbenoemd. 
Bij de behandeling van de ver
lies- en winstrekening over het 
boekjaar 1994 werd enige tijd 

Een kijkje in de imposante tentoonstellingszaal van het Maastrichtse MECCC 

Stilgestaan bij het verliessaldo 
van bijna vierenveertigdui
zend gulden. Uit een toelich
ting bleek dat in de boeken 
over 1994 een rekening van 
ongeveer dertigduizend gul
den is verwerkt die nog be
trekking had op 1993. Als een 
en ander op de juiste wijze 
had kunnen worden verwerkt 
zou het overschot van 1993 
(ruim 21 duizend gulden) 
zijn veranderd in een tekort 
van ongeveer negenduizend 
gulden en zou het nu opge

voerde tekort voor 1994 zijn 
verminderd tot ongeveer der
tienduizend gulden. 

CONTRIBUTIEVERHOGING 
Het belangrijkste onderwerp 
van gesprek was - zoals te ver
wachten viel - de voorgestelde 
verhoging van de Bondscon
tributie van f 3.50 naar f 4.50. 
Vooral van de zijde van de Fe
deratie Philatelica werd be
zwaar aangetekend tegen de 
'gulden extra'. Federatievoor
zitter J. Roedoe legde een ver

band tussen de contributie
verhoging en de tegenvallen
de exploitatie van de verga
derfaciliteiten op het Bond.s-
bureau in Utrecht. Hij zette 
de meerprijs aan huur (circa 
28 duizend gulden per jaar) 
af tegen de tegenvallende in
komsten. Hij bepleitte de op
stelling van een exploitatiebe
groting voor het vergader
centrum van de Bond, zodat 
duidelijk wordt of er sprake is 
van een structureel tekort op 
de/e Bondsfaciliteit. 
Voorzitter Van de Loo betwij-
lelde openlijk of een dergelij
ke opstelling enig nut zou 
hebben. Volgens hem zouden 
'vestzak/broekzak'-boekingen 
het gevolg zijn ('en daar 
schieten we niets mee op ' ) . 
Hij wees verder op het gege
ven dat dankzij de uitbreiding 
van de eigen vergaderfacilitei
ten er meer en goedkoper 
kan worden vergaderd, een 
voordeel dat niet alleen het 
Bondsbureau ten goede 
komt, maar ook alle leden van 
de Bond die van de facilitei
ten gebruik maken. Tenslotte 
merkte hij nog op dat aan een 
uitbreiding van de ruimte 
toch al niet viel te ontkomen, 
gezien de omvang en de toe-

Een opmerkelijke 'gast' op Moiaphil 95 was de Klüssendorf strokenouto-
moat. Wie stroken wilde trekken moest doorvoor wel even in de rij staan, 
maar dat werd door de ware liefhehber zonder morren gedaan 

De heer A.P. de Goede ontvangt uit handen van Bondsvoorzitter Van de Loo 
de Van der Willigen-medaille. Samen met de heer M.M van Dort tekende de 
heer De Goede voor het boekje 'Postkantoor in een Billsche Herbergh' 

De hekende specialist op hel gebied van hel Ihemalisch verzamelen, Pim 
van den Bold, mochl de Spoorenberg-medoiile in ontvangst nemen als belo
ning voor zijn niet aflatende orbeid in dienst van de thematische filatelie 

J.H. Koperberg (De ontwikkeling 
van de Indiëlijn*); A.P.P. van Laar 
(De ontwikkeling van het Neder
landse postwezen); A. Louis (Post-
verkehr zwischen den Nederlan
den unde Belgien von 18.S0-1839); 
R.P. Lourens (Rolzegels van rota
tiepersen Verenigde Staten); W. 
Mueller (Geld); J.S. van Ooster-
houd (Postbusnummers en .schuil
adressen tijdens de Tweede We-
icldoorlog);J.H.R. Paquet (Glas in 
lood); W. Put (UNEFl); R. Re
mans (Humor, een poging tot ana
lyse*); A. Ritmeester (Van stoom 
tot stroom, de geschiedenis van de 
Spoorwegen); H.J. Ruwhoff' (De 
ezel); R. Schwerin (Automobil-
Sport); J. Stolk (Briefkaarten Zuid-
wesl-Afrika 191,5-19.54); F.J. The-
wissen (De Noord Atlantische Ver-
dragsorganisade); ). Vlemmings 
(Maria, het archetype van de Moe
der); A. Voorbraak (De stempels 
van Edingburgh); W. Wagener 
(Dienstpost Verenigde Naties) en 
C.J. Witmond (tweemaal: a. Am

sterdam te kijk en b. C^oncentratie-
kamppostl9.S9-194.5). 
Groot zilver: G.(". Bakker-Bakker 
(De volkstuin, ttiijn lust en leven); 
G.J. Berger (Johann Strauss, Vader 
en Zoon); J.H.L. van den Bosch 
(Danvin en de evolutie); L.M.A. 
Grande! (Postwaardestukken Kaap 
de Goede Hoop); L. van Dijk 
(Groot-Brittannië, koningin Victo
ria 1840-1901); D. van Engelen
burg (De olifant in men.senland); 
W. Fokkens (Wegen naar vrede); J. 
Gruber (De Verenigde Naties en 
Oostenrijk); A.C. Hoogerhuis-van 
Schellen (Personen uit de Europe
se vorstenhuizen van heden en ver
leden*); E. Hovenkamp (Neder
landse luchtpost 1920-1941); H.G. 
Hulshof (Postvluchten Nederlands 
West-Indië en Suriname); R. IJ.s-
paard (De gruweldaden van het 
Hider-fascisme 1933-194.5 en hel 
verzet hiertegen); F. Jacobs (Op
drukken Berlin in zwart en band
en tapijtopdrukken); (IF.L. Kaijser 
(Posthistorie van het eiland Man 

tot 1900); H. Knevel (Plaatrecon-
strucde NVPH-nummer 278); A. 
Kordes (Van Danzig naar Gdansk); 
F.B. Leijnse (Texel, 200 jaar post-
merken); PJJ- Minten (Zien in 
plaats van horen. Horen in plaats 
van zien); O.D. Mogk (Allenstein); 
J. Oosterboer (De Rotterdamse 
Postmechanisatie van 1931 tot he
den); M.HJ. Rumen (Het paard, 
ras en vreedzaam gebruik); M. 
Schepers (Speelkaarten en kaart
spelen); C.Th.A.L. Smulders (Zwe
den frankeer-, dienst-, port- en mi
litaire zegels); H.C.P.M. Staps (Van 
vliegende mens tot Mach 2); P. 
Struik (De rusteloze aarde en haar 
vaste delfstoffen); S. Teeling 
(Door diverse luchtschepen en 
blimps vervoerde post); J.P. Tou.s-
.saint (De rivier de Zambezi); 
W.F.M. Tukker (Karslbad geduren
de Oostcnrijks-Hongaarse perio
de); P.L.PJ.'Vossen (Wereldpost-
vereniging); J.J. Waanders-Oord 
(Paddestoelen...méér dan rood 
met witte stippen); F.J. Warmenho

ven (Gevangen en gegeten); H.C. 
Willems (België 1914-1918, bezet 
en onbezet) en J.D. Zuydwegt 
(Zwitserland tot 19Ó7). 
Zilver: P.P. Bakker (Het ontstaan 
van de rolzegels in Nederland); 
AJ. de Bruin (De -10% opdrukken 
op de Leopold Ill-zegels met V en 
kroon) ;J. Corten (De achthoekige 
frankeermachinestempels van Bel
gië); J.P. Dekker (Geschiedenis 
van de ruimtevaart); A. Dijkman 
(Nederlandse post in de jaren 
1940-1945); F.T. Dop (Vierkant-
stempels Nederlands-Indië); H. 
Erdbrügger (Memel tot eind 
1920); J.J. de Groot (Ondergrond
se mijnbouw); J. Jorissen (D'Hol-
lande-Hollande 1697-1815); L. Ka-
rier (Le chemin de fer du monde 
enticr); H.PJ.M. de Kok (Poslge-
schiedenis Tilburg 19e en 20e 
eeuw); E.J. Kuyper (Schepen vin
den hun weg op zee); B. Lampe 
(Belgische zegels met aanhangend 
reclamevignet); J.W.H. Leenders 
(De ontwikkeling van raketten en 



genomen activiteiten van het 
Bondsbestuur. 
Hoewel de Bondsvoorzitter 
van diverse zijden bijval ont
ving voor de plannen tot con
tributieverhoging, viel aan 
een stemming toch niet te 
ontkomen. Uiteindelijk haal
de het voorstel het gemakke
lijk met 373 stemmen voor en 
144 tegen. Tegenstemmers 
waren de Federatie Philateli-
ca, de Zuid-Hollandse Postze
gelvereniging en de vereni
gingen Amersfoort, Hilver
sum, Heemskerk, Vlaardin-
gen, Postaumaat en IJssel- en 
Lekstreek. 

TOEKOMSTIGE VERGADERINGEN 
Een van de laatste punten die 
op tafel kwamen was het sche
ma voor de Algemene Verga
deringen tot het jaar 2000. 
Eind april 1996 zal de Neder
landse Bond van Filatelisten-
Verenigingen in Alphen aan 
den Rijn neerstrijken, waar 
ook de 'nationale' van dat jaar 
wordt gehouden. Voor 1997 
staat De Globe als gastheer ge
nomineerd; datum en lokatie 
zijn nog niet bekend. Voor de 
jaren 1998 tot en met 2000 
zijn nog geen afspraken ge
maakt, al is Leiden voor het 

de ruimtevaart); M. Lerk (Postge-
schiedenis van Maarsbergen, regio
naal en lokaal bekeken); I.C.S.M. 
Lokhorst-Vogelesang (Handwer
ken); C. Mayer-Thyes (Eerste 
vluchten en bijzondere vluchten 
Verenigde Staten 1925-19.50); G. 
Nuyken (De UNEFl in het Mid
den-Oosten); H.J. Polhuijs (Lucht-
postbrieven KLM en KNILM); 
R.J.L. Rijkschroeff (Frankrijk Se-
meuse-postwaardestukken); O. 
Sausmikat (Nederlands-Indië); 
M.J.A. Thewissen (Scouting) en W. 
Wilms (Zwitserland portzegels 
1910-1970). 
Verzilverd brons: F. Bender (UN-
TEA 1962-1963); F.J. de Bruin 
(Noorwegen per trein); M. Dijks
tra (Post vesting Coevorden); J.L. 
Gri.spen (Finland 1917-1957); 
A.W.W. Hattink (Geschiedenis 
'Stadspost Apeldoorn' 1969-1983); 
J.H.W. Kaijser (Geschiedenis 
Groenlandse pakketpost); H.A. 
Loete (Padvinderij); G.A. Macran-
der (De vredesoperaties van de 

magische jaar tweeduizend de 
meest logische plaats, gezien 
de al geruime tijd geplaatste 
claim van de vereniging al-

ONDERSCHEIDINGEN 
Tijdens het traditionele 
Bondsdiner, dat op zaterdag
avond 13 mei werd gehouden, 
werden nog meer onderschei
dingen uitgedeeld. De Van 
der Willigen-medaille, een 
aanmoedigingsprijs voor be
ginnende auteurs op filatis-
tisch gebied, werd uitgereikt 
aan de heren A.P. de Goede 
en M.H. van Dort voor hun 
publikatie 'Postkantoor in een 
Biltsche herbergh'. Gevor
derd auteur en schrijver van 
het handboek van de themati
sche filatelie, de heer Pim van 
den Bold, kreeg de Spooren-
berg-medaille voor zijn inzet 
voor de thematische filatelie. 
Het Costerus-kapittel werd 
met een ridder uitgebreid: de 
heer Harry van Vucht. Hij ver
diende zijn plaats in het kapit
tel door te schrijven over post-
geschiedenis en door steeds 
weer nieuwe activiteiten op 
vele filatelistische gebieden te 
ontwikkelen. Met zijn verza
meling 'Portzegels Nederland 

Verenigde Naties); A.C.H. Merkx 
(Rijn-estafette); R. Peter (twee
maal: a. Verenigde Naties, eerste 
emissies en b. Verenigde Naties, 
ontstaan en ontwikkeling); H.J. 
Rijneveld (Fabricagefouten Groot-
Brittannië 1971-1994); J.H.H. San
gers (Het leven en werken van Pe
ter Paul Rubens); C. Schouwen-
berg (Postgeschiedenis der Neder
landen) en G.J. Valckx (De ontwik
keling van de Nederlandse rolze-
gels). 

Jeugd 

Verguld zilver: J.A.J, van Nijnatten 
(Scouting, een wereldwijd avon
tuur) en A. Scheer (Speel goed!). 
Groot zilver: C.B. Kleingeld (Duits
sprekende componisten, barok en 
klassiek); V. Scheer (Paarde-
kracht); S. Sikking (De ontwikke
ling van de transatlantische lucht-
routes) e n j . Thoma (De ontwikke
lingvan de auto*). 
Zilver: H. Bleus (Het paard); A. 

1870' maakte de heer 
J.A.G.C.M. Raymakers zoveel 
indruk dat hij de Simon Riet
veldtrofee kreeg. 

BUITENLANDSE BELANGSTELLING 
Van over de grenzen werd 
hard meegedacht en ook 
meegewerkt aan Mosaphü 95. 
Filatelisten uit België, Duits
land (Nordrhein-Westfalen) 
en Luxemburg waren actief 
vóór en tijdens de tentoonstel
ling. Frank Daniels, directeur 
van Philapost (de filatelisti
sche dienst van België), was 
op het Bondsdiner aanwezig 
en liet in een toespraak weten 
dat ook België zijn filatelis-
tisch woordje meespreekt. 
Over de op het menu geplak
te Belgische zegel zei hij: 'Als 
u ziet dat er een mus op is af
gebeeld, vraagt u misschien 
"kon er niet meer van af?"; ik 
denk dan maar: "net als de 
post komt men de mus altijd 
tegen!"'. 

ENTHOUSIASTE JURY 
Terug naar de tentoonstel
ling: de jury was enthousiast 
over het hoge peil van de in
zendingen. Er werd in totaal 
veertien maal goud toege
kend en 27 keer groot verguld 

Bouma (De Belgische leeuw); K. 
Langmuur (Een wandeling door 
de dierentuin); A.P. Mol (Juliana 
Regina); Ph. Origer (Het begin 
van de luchtvaart); L. Ridsdale (Di
nosaurussen); J. Vlemmings (Die
ren op de boerderij); E. Vlem
mings (Handen); J. van der Wal 
(Crouwel-zegels) en P. van Weeg
hel (Engeland, type-Machin*). 
Verzilverd brons: P.P.M. Jan.ssen 
(Treinen door de jaren heen); 

Jeugdclub De Globe Beuningen 
(Nederland 1980-1993); S.J. Nij-
raeijer (Schepen); A. Sinnema (Ju
liana Regina) en O. van Werkho
ven (Vrachtvervoer). 
Brons: E. Meijer (Mensen voor 
mensen); J J . de Roo (De geschie
denisvan ruim 175Jaai spoor) en 
V. Smit (Een voornaam levens
werk, gesigneerd Rembrandt). 

Literatuur 

Goud: J.P.W. Ickenroth (De Rijks-
post in Limburg). 

zilver. Diploma's behoefden 
niet te worden uitgereikt. De 
Korteweg-trofee ging naar de 
heer M.F. Hogerheyde voor 
zijn verzameling 'Postgeschie
denis van Zierikzee', waarin 
het postverkeer van en naar 
Zierikzee tussen 1852 tot 1879 
wordt beschreven. De jury 
roemde de originele opzet 
van de streekverzameling: 
'Een stedelijk museum zou er 
trots opzijn'. 
Het op zondag gehouden Tra
ditioneel Bekertoernooi werd 
gewonnen door de heer D. 
van der Wateren. Zijn lezing 
over de eerste briefkaart van 
Nepal was goed voor 365 pun
ten. De overige deelnemers 
scoorden als volgt: G. Hoeks
tra ('50 jaar geleden') 362, J. 
Mulder ('Pools VN-con tin
gent in het Nabije Oosten') 
322 en W. Bachman ('De ge
schiedenis van Polen') 296. 
Een complete bekroningen-
lijst vindt u bij dit artikel afge
drukt. Uit de daar genoemde 
collecties, de eraan toegeken
de bekroningen én uit de op
merkingen die in Maastricht 
te horen waren mag worden 
opgemaakt dat Mosaphü 95 
een prima tentoonstelling 
was! 

Groot verguld zilver: H. Daamen 
(Thematic Catalogue of Cacti and 
other Succulents*) en H.E.R. 
Sandberg van Boelens (De PTT in 
bevrijd Zuid-Nederland). 
Groot zilver: Filatelistenvereniging 
'De Malpos' (De geschiedenis van 
Maaseik); Nederlandse Academie 
voor Filatelie (Notities); J.G.E. Pe
tersen (Naar een definitieve oplos
sing) en D. van der Wateren (Ne
pal Postal Stationary). 
Zilver: Contactgroep Frankrijk Ver
zamelaars (Jubileumuitgave 25 jaar 
CFV). 
Verzilverd brons: Contactgroep 
Frankrijk Verzamelaars (Marianne 
Bulletin); Filatelistenvereniging 
Kerkrade (Postgeschiedenis van 
Kerkrade); AE. de Jong (Thema) 
en Perfin Club Nederland (RJ. 
Hammink: De geschiedenis van de 
Poko postzegelplakmachine). 
Bron*; Tj. de Jong (Postverkeer per 
briefkaart op Java augustus 1945-
december 1949). 

*: met ereprijs 

De heer drs. M.A. van Vucht trad toe lot het selecte qezelschan van de Coste- Een ereteken dol in Maastricht voor het eerst werd uitgereikt was de Simon- Deelnemers aan Moiaphil 95en de gasten op het Bondsdiner (foto) gingen 
rus-ridders; Bondsvoorzitter Pieter van de Loo reikt nem ten bewijze hiervon Rietveldtrofee De noomgever (rechts) deelde f 2.500.- uit oon de winnaar, niet met lege handen naar huis; de organisatie had gezorgd voor een orgi-
de bijbehorende Costerus-medoille uit de heer J.A.G.C.M. Roymokers voor diens collectie portzegels neel akheidsgeschenk: een Mosop/r/Hoomstelletje 



Plannen maken voor de va

kantie is soms net zo leuk 

als de vakantie zélf. Als 

Noorwegen uw eerstvol

gende reisdoel is, kan het 

nu volgende artikel van de 

heer R.F. Ligtvoet uit het 

Noorse Äs van pas komen. 

De auteur vertelt wat er in 

Noorwegen op stempelge

bied te beleven valt. 

De imposante Ni
daroskathedraal, 
domkerk van 
Trondheim, die 
uit de twaalfde 
eeuw dateert 

N oorwegen is toeristisch 
gezien een interessant 
land; geen wonder dat 
jaarlijks veel vakantie
gangers naar het Noor
den trekken. Het land 

waar ik woon heeft niet alleen 
veel natuurschoon te bieden, 
maar het geeft de toerist/fila
telist ook de kans, zijn of haar 
hart op te halen op het gebied 
van afstempelingen. 
Ik wil in deze bijdrage  overi
gens heel beknopt  een aan
tal interessante, maar ook ge
wone Noorse stempels laten 
zien die tijdens een vakantie 
in Noorwegen kunnen wor
den verkregen. 

:EEN REIS DOORNOORWEGEN MET 

'^'^■it 

Dat aan het bestaan van Sin
terklaas getwijfeld mag wor
den is wellicht een feit, maar 
dat het kerstmannetje in 
Noorwegen wel degelijk leeft 
bewijst een officieel Noors ver
keersbord met de tekst Pas 
op! Overstekende kerstman. 
Het bord is te zien in het 
plaatsje Dr0bak, ten zuiden 
van de hoofdstad Oslo. Wie 
als een rechtgeaard filatelist 
op onderzoek uitgaat, komt 
tot de ontdekking dat in 
Drobak het zomerhuis (Jule
huset) van de kerstman staat. 
De kerstman blijkt zelfs over 
een eigen poststempel te be
schikken: 

en in een feestelijke uitvoerii ig 
met een kerstmuts en een in
scriptie in het zogenoemd Ie 
Nieuwnoors: Jolenissen. 

Laten we eens beginnen met 
een gewoon dagtekenings
tempel: dat van het plaatsje 
Lindesnes. Zó gewoon is dat 
trouwens ook weer niet, want 
Lindesnes is het meest zuide
lijk gelegen stadje van Noor
wegen. Het stempel van Lin
desnes is dus het 'zuidelijkste' 
Noorse stempel dat u kunt 
verwerven. 

Als we nog even in de kerst
sfeer blijven dan kunt u als u 
in Noorwegen bent ook te
recht in het land (Nisseland) 
en het dal van het kerstman
netje (Nissedal). 
Ter verduidelijking: het Noor
se Nisse betekent zowel 
'kabouter' als 'kerstman'; in 
het laatste geval is het een af
korting van Julenisse. Het 
stempel van Nissedal bestaat 
in twee uitvoeringen: als een 
normaal dagtekeningstempel 

kreeg Noorwegen op 17 mei 
1814 zijn eigen grondwet. Dit 
feit wordt nog steeds in het 
hele land gevierd. Geen won
der dus dat er een aardig 
stempel bestaat: 

In deze laatste vorm wordt het 
stempel gebruikt gedurende 
de maand december. 
Ook het Nisselandstempel is 
'seizoengebonden'. Het 'daag
se' stempel ziet u hiernaast. 
Iets ten noorden van Oslo 
staat een van de belangrijkste 
gebouwen van Noorwegen. 
We moeten daarvoor naar 
Eidsvoll op EidvoU Verk: daar 

Reizen we naar een ander 
reisdoel dat grote populariteit 
onder toeristen geniet, dan 
komen we aan de Westkaap 
(Vestkapp). De Vestkapp is 
ongeveer honderd meter ho
ger dan de nog beroemdere 
Noordkaap, maar ze loopt 
niet zo steil in zee af. Ook op 
de Vestkapp is een leuk stem
pel te krijgen, dat de exacte 

437 



lokatie van de kaap 
(62°11'18" Noorderbreedte, 
5°7'33" Oosterlengte) ver
meldt: 

Als we wat meer naar het 
noorden trekken, komen we 
in de universiteitsstad Trond-
heim, die een prachtige Dom
kerk heeft: de Nidaroskathe-
draal, die in de twaalfde eeuw 
werd gebouwd. Het is de 
grootste kerk van Noorwegen. 
Dat Trondheim trots is op dit 
acht eeuwen oude Godshuis 
blijkt wel uit het stempel van 
deze stad: 

/Hi^a>-
\ 

t f). 03.9 2 

Verder gaat de reis, maar welk 
lot treft ons? Vanaf de kansel 
worden zondaren elke zondag 
gewaarschuwd voor het pad 
naar de hel en voordatje het 
weet bèn je daar ook daadwer
kelijk. Gelukkig is het er niet 
zo heet als wel beweerd wordt, 
althans: zolang het om het 
Noorse stadje Heil gaat: 

Misschien is het stempel door 
het ontbreken van een illus
tratie wat minder interessant 
voor thematici, maar Engelse 
verzamelaars /uilen het wel 
weten te waarderen. 
Nu we het toch over Engelsen 
hebben: het aardige van 
Noorwegen is dat een Return 

from Hell ('terugkeer uit de 
hel') er mogelijk is. Wie een 
dag stevig doorreist komt na
melijk in het paradijs: het 
Noorse stadje Paradis. Ook 
hier is een stempel in gebruik 
dat u in staat stelt uw verblijf 
in het 'paradijs' aan te tonen: 
Omgekeerd kan uiteraard 
ook: de intrigerende tekst 
We're leaving from Paradis, 
going to Hell ('We verlaten 
het paradijs, we gaan naar 
[de] hel') komt dan ook vaak 
op ansichtkaarten van door 
Noorwegen reizende Engel
sen en Amerikanen voor. 
Als u de Noordpoolcirkel 
kruist bent u pas halverwege 
Noorwegen. Veel toeristen -
zeker ook Nederlandse - zijn 
zover al geweest en velen zul
len ongetwijfeld nog volgen. 
Het bewijs daarvoor is eenvou
dig te leveren: het populaire 
Polarsirkelen-stempel begint 
al aardig versleten te raken. 
Laten we hopen dat het nog 
duidelijk genoeg is om in druk 
goed over te komen: Wie eenmaal de Noordpoolcirkel is gepasseerd kan genieten van de midder

nachtszon 

Nog verder naar het Noorden 
trekkend komen we in het 
plaatsje Flakkstadvag. 

De middernachtzon volgend 
komen we in de stad Alta. 
Hier, bij het nieuwe grote 
openluchtmuseum, is een 
poststempel verkrijgbaar met 
als motief een rotstekening. 
Dat doet het leuk in een verza
meling 'artefacts'. In Alta is 's 
werelds grootste verzameling 
prehistorische rotstekeningen 
te vinden. 
Wie de moeite neemt om he
lemaal naar de Noordkaap te 

het IJzeren gordijn definitief 
weggeroest is, is de enige 
Noors-Russische grensover
gang behoorlijk opgeknapt en 
uitgebreid. Hoe ontspannen 
de internationale betrekkin
gen tegenwoordig zijn blijkt 
wel uit het feit dat er een spe
ciaal Grenseovergang-stempel 
verkrijgbaar is: 

POSTVERKET 

U 12.78 A-aOOO 
9393 FLAKKSTADVAG 

Misschien denkt u dat zo'n 
doodgewoon dagtekenings
tempel niets te bieden heeft? 
Anderhalf jaar geleden was 
dat wel anders: op 9 maart 
1993 was het stempel van 
Flakkstadvagnders een zoge
noemd dronkemansstempel. 
De combinatie van de stem-
peldatum 9.3.93 met het post-
codenummer 9393 leverde 
toen een aardig 'dubbel 
beeld' op. . . 

reizen, mag natuurlijk niet 
verzuimen om het Nordkapp 
stempel aan zijn collectie toe 
te voegen. Het stempel laat 
het Noordkaapplateau en de 
middernachtzon zien. Ook de 
breedtegraad waar u zich be
vindt (7I°I0 '2I" Noorder
breedte) wordt vermeld: 

Eenmaal op de Noordkaap 
aangeland kunt u niet verder 
meer naar het Noorden rei
zen - wèl naar het Oosten. Nu 

Als u een echte filatelist bent 
let u er echter wel op dat uw 
poststuk niet alleen het (da-
tumloze) stempel van Stors-
kog vertoont. De 
'grensovergang'-stukken wor
den namelijk eerst voorzien 
van het Storskogstempel, daar
na verzonden naar Kirkenes 
en dan pas voor/ien van een 
echt dagtekeningstempel met 
datum. Stukken die alleen het 
Storskogstempel laten zien 
hebben dus niet echt gelopen. 

Op onze korte 'stempelreis' 
door Noorwegen komen we 
ook in de meest oostelijke 
stad van Noorwegen, Vard0. 
Hóe oostelijk dat wel is maakt 
het poststempel van Vard0 
duidelijk: 31" 05'55" Ooster
lengte, ofwel nog oostelijker 
dan Istanboel in Turkije! 
Het stempel dat in 1984 in 



Vard0 werd gebruikt laat een 
deel van de vesting in deze 
plaats zien 

kantoren Vóór deze datum 
waren er Russische postkanto
ren met Russische zegels 
Het postkantoor van Pyrami
den gebruikt een stempel met 
een afbeelding van een walvis 
en dat van Barentsburg laat 
een sneeuwhoen zien 

Het absoluut meest noorde
lijke poststempel dat m Noor
wegen te krijgen is - we laten 
Poolexpedities even buiten 
beschouwing - komt uit het 
plaatsje Ny-Alesund Dit stem
pel, dat een afbeelding van 
een zeerob laat zien, vermeldt 
als breedtegraad 78°55' 

Latere stempels, zoals het nu 
volgende voorbeeld uit 1991, 
zijn wat dat betreft veel saaier 
De letter D in het stempel 
geeft aan door welk loket het 
stempel gebruikt wordt, m dit 
geval loket 4 (A=loket 1, B=lo-

Op een later stempel is de 
plaatsnaam onderin het stem
pel opgenomen De aandui
ding van de breedtegraad is 
in dit stempel minder nauw
keurig 

De 'hoofdstad' van Spitsber
gen IS Longyearbyen Het 
postkantoor in die plaats ge
bruikt een dagtekeningstem
pel met een afbeelding van 
een rendier 

Iets zuidelijker dan Ny-
Alesund vinden we een com 
mumcatiepost, Isfjord Radio 
Dit station had tot eind sep
tember 1983 een stempel dat 
naar de communicatie-functie 

ket 2, enzovoort) 
Noorwegen bezit ook een 
groot gebied in de Poolstreek 
Spitsbergen of Svalbard, ont
dekt door 'onze' Willem Ba-
lents/ Het gebied behoort 
sinds 14 augustus 1925 bij 
Noorwegen 
Spitsbergen probeert het toe
nemend aantal toeristen in 
goede banen te leiden Dat 
moet ook wel, want een be
zoek aan Svalbard is met ge
heel /onder gevaar - het is ge
beurd dat een toerist door 
een ijsbeer opgegeten werd -
en bovendien weet men dat 
de schade die de mens aan de 
polaire natuur toebrengt 
maar heel langzaam kan wor
den hersteld 
Op Spitzbergen liggen twee 
Russische mijnplaatsjes, er 
werd (en wordt nog steeds) 
steenkool gedolven Sinds 3 
april 1990 hebben die twee 
Russische plaatsjes, Pyramiden 
en Barentsburg, Noorse post-

Bj0rn0ya gebruikt een stem
pel met een afbeelding van 
een alk 

De vlag van de aldaar in ge
bruik zijnde stempelmachine 
laat de bekende bergformatie 
in de buurt van Longyearbyen 

Met ingang van ^0 september 
1983 werd de tekst in het 
stempel gewij/igd in Isfjord pa 
Svalbard ('Isfjord op 
Spitsbergen') 

LOJKjYCAnBYE 
yö° 12' 

terwijl dat van Hopen een wal
rus laat zien 

Dat op Spitsbergen steenkool 
wordt gewonnen wordt aange
toond door het stempel van 
de kolenmijn Sveagruve De 
mijn heeft een eigen post
stempel met een afbeelding 
van een muskusos 

Laten we ook de eilandjes Jan 
Mayen, Bj0rn0ya 
('Bereneiland') en Hopen 
met vergeten Het stempel 
van Jan Mayen toont een 
bergtop Dit stempel komt in 
twee uitvoeringen voor Het 
stempel van 1980 vermeldt de 
tekst 8013 Jan Mayen' boven 
de berg 

U 7iet wel dat Noorse stem
pels vooral interessant zijn 
voor thematische verzame
laars Wat dat betreft is in dit 
artikel slechts een kleine 
greep gedaan, er zijn nog heel 
veel ander leuke stempels te 
vinden 
Maar zelfs als u geen themati
sche verzameling heeft, kun
nen Noorse stempels u veel 
plezier bezorgen Waar ter we
reld kun je immers een brief 
uit het paradijs naar de hel 
sturen^ 
R.F. Ligtvoet 
As (Noorwegen) 



DKXBBm Z a H T EN VOND 1.100 
WALVISSEN, ZEEHONDEN EN ZEEKOEIEN 
Lange speurtocht wgt voor ofm&Mjk catah^ 

Ruim elfhonderd zeehonden, walvissen en zeekoeien heeft bioloog drs. Dick 

Bekker uit Groningen op postzegels ontdekt. Daarbij nog eens tientallen stempels 

en postwaardestukken met het thema zeezoogdieren, want die groep vormen de 

drie diersoorten. De zoektocht, die resulteerde in een thematische catalogus, heeft 

precies negen maanden geduurd en dat is driemaal zolang als Bekker aanvankelijk 

had geschat. 

t ehalve met de lange 
speurtocht naar zegel
en stempelmateriaal is 
Bekker wekenlang bezig 
geweest met het samen
stellen van vele tiental

len pagina's achtergrondin
formatie over de dieren. In
middels ligt de zijn catalogus 
Zeezoogdieren in de winkel. 
Het is de eerste uit een reeks 
die Detail-catalogi, een nieu
we uitgeverij voor thematische 
filatelistische catalogi uit Gro
ningen, zal uitgeven. 

OPMERKELIJKE COMBINATIE 
De opmerkelijke combinatie 
van een filatelische catalogus 
en een biologisch handboek is 
bev̂ TJSt gezocht. Bekker en zijn 
compagnon Gerrie Coerts 
(bekend als medewerker van 
'Philatelie') willen zich niet 
beperken tot het verstrekken 
van informatie over het aantal 
tanden en de soorten water
merken van de behandelde ze

gels. Ze streven ernaar ook -
of liever juist - het verhaal ach
ter de illustraties op de zegels 
te vertellen. Zo worden de 
tientallen soorten walvissen 
per soort beschreven, is er ac
tuele informatie over de huidi
ge problematiek van bijvoor
beeld walvisbescherming en 
komen zaken zoals de voedsel-
problematiek van de zeehond 
aan bod. 

DRIE DELEN 
Het filatelistisch deel van de 
catalogus kan worden opge
splitst in drie paragrafen: ze
gels, stempels en postwaarde
stukken. Bekker heeft alle we-
reldcatalogi uitgeplozen, met 
vergevorderde verzamelaars 
en specialisten gesproken, 
hun materiaal geleend voor 
het maken van de plaatjes 
voor de catalogus en talloze 
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dagen in bibliotheken door
gebracht voor het zoeken 
naar achtergrondinformatie. 
Bekker had er zelfs een reis 
naar München voor over om 
de toestemming te vragen (en 
te krijgen) van Schwaneherger 
Verlag, de uitgever van de Mi-
f/ie^catalogi, om hun num
mers te gebruiken. Ook de 
nummers van het Amerikaan
se catalogusbedrijf Scott, de 
Franse Yvert & Tellier en de 
Engelse Stanley Gibbons wor
den in de catalogus vermeld. 
Hierdoor is het gemakkelijk 
mancolijsten te maken voor 
handelaren en ruilpartners in 
de hele wereld. 
Bij elke zegel wordt de Latijn
se, Duitse en Engelse naam 
van het behandelde dier aan
gegeven. Overigens zijn alle 
teksten in de catalogus in de 
Engelse taal gehouden. Bij 
voldoende belangstelling kan 
er ook een Duitstalige of mis
schien zelfs een Nederlandsta
lige editie op de markt ko
men. 

UILEN 
Inmiddels wordt er gewerkt 
aan de tweede thematische ca
talogus van uitgeverij Detail 
Die gaat over uilen. Net als 
met de zeezoogdieren het ge
val was wordt nauw samenge
werkt met vergevorderde ver
zamelaars. 
Verder staan er catalogi op 
het progamma met titels als 
Kant op postzegels, Dikhuiden 
(olifanten en dergelijke) en 
Pinguïns. 
Mensen die zelf een idee heb
ben voor een bepaalde thema
tische catalogus, maar opzien 
tegen de technische aspecten 
daarvan kunnen contact op
nemen met Dick Bekker. 
De catalogi van uitgeverij De
tail kunnen rechtstreeks wor
den besteld bij de uitgeverij. 
Ze zijn ook verkrijgbaar bij de 
postzegelhandel. 

Zeezoogdieren door drs. Dick Bekker; 
ruim 450 pp.; ge'ill. (z /w, omslag in 
kleur); formaat A5. Uitgegeven door Uit
geverij Detail, Grote Rozenstraat 18b, 
9721 TH Groningen, telefoon 050-
146018. Verkrijqbaar bij de uitgeverij of 
bij de VakhandelFilotelie. Prijs: T 75 -. 
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De aanleiding 
oprichting van een interna

tionale organisatie ter bewa

ring van de vrede en voor 
een beter leven voor alle 

volkeren. 
De plaats 

het Memorial Opera House 
in San Francisco 

Alle continenten waren ver

tegenwoordigd toen op 
26 juni 1945 de Char ta van 
de Verenigde Naties door de 

vertegenwoordigers van 50 
naties werd ondertekend. 

Doelstellingen, principes en 
structuur zijn in de 111 arti

kelen van de Charta precies 
gedefinieerd en voorspellen 

de volkeren van deze wereld 
hoop op vrede en veiligheid, 

mensenrechten, economische 
en sociale vooruitgang 
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6 herdenkingspostzegels en 3 herdenkingsseries eren deze gebeurtenis Voor 
de eerste keer is er een postzegeluitgave van de Verenigde Naties door 2 

kunstenaars  vader en zoon  Paul en Chris Calle/USA ontworpen Een 
halve eeuw Verenigde Naties ztjn aanleiding genoeg de 6postzegels en de 3 

series tot gezochte verzamelobjecten voor filatelisten te laten worden Ook 
met de grote belangstelling van alle politisch en sociaal geëngageerde mensen 
uit alle delen van de wereld moet rekening worden gehouden Daarom van

daag nog bestellen 

NU' 
BESTALEN 

I I J A , S T U U R MIJ A U B DE 6 HERDENKINGSPOSTZEGELS EN DE 3 HERDENKINGSERIES VOOR DE JUBILEUMSETPRIJS VAN H F L . 2 1 ,  , 

INCLUSIEF PORTO EN VERZENDING (BESTEL NO 52320/523ZI) 
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Lokale dienstbrief On 
derdendam-Winsum 
van 31 oktober 1872 
Door het postkantoor 
Onderdendam vol
gens voorschrift be
last met 5 cent port 
verhoogd met 5 cent 
toeslag Puntstempel 
84 van Onderden-
dom Zegels type A, 
nummers 33 en 43 
Perforatie (ti| 8 en 
nietrii3)kopstaand 
aangeoracht 

T.B. STEINER-SPORK 

n,9j\j 

V E R R A S S I N G BIJ 1 2 5 - J A R I G B E S T A A N 

442 

ij de portzegels is over 
de ontstaansgeschiede
nis zo goed als niets be
kend. Ze werden inge
steld op 2 maart 1870 
met Ministeriele Resolu

tie 1.S7. Vervolgens zijn ze 
aangekondigd met Circulaire 
780 van 'i.S'^april 1870 en op 
15 mei 1870 in gebruik ge
steld voor het afrekenen van 
de portbedragen op niet-ge-
frankeerde brieven in het lo
kale verkeer. Voor het overige 
laten de archieven ons over 
de komst van deze zegels in 
de steek. 
Er is echter een vrij groot 
aantal proeven van in om
loop gekomen en de verza
melaars hebben zich in de 
loop van vele jaren beijverd 
om uit ontwerpen, kleuren, 
typen, tanding en ook plaat-
fouten de voorgeschiedenis 
te reconstrueren. Daardoor 
hebben we tegenwoordig, 
naar mag worden aangeno
men, een vrij goed beeld 
verkregen van het hoe en 
waarom van de portzegels. 

Het was verleden maand, om precies te zijn op 15 mei, juist 

125 jaar geleden dat in Nederland partzegels verschenen. Het 

waren eenvoudige boekdrukzegels in twee waarden: 

5 en 10 cent op gekleurd papier en getand I S ' A 

EEN VERRASSING 
Bij verrassing wil er echter 
nog wel eens een nieuw as
pect aan het licht komen en 
zo'n verrassing wordt u hier 
getoond. Het paar zegels op 
de afgebeelde brief heeft de 
gebruikelijke tanding l.S'/4 
De zegels zijn echter niet van 
onder naar boven geperfo
reerd, zoals vrijwel altijd het 
geval is geweest. Met behulp 
van een lichtdruk van de tan
ding blijkt, dat dit paartje, re
spectievelijk het vel waaruit 
het afkomstig is, kopstaand 
werd geperforeerd. Dat bete
kent dat, hoewel de tanding 
past op perforatierij 8 (derde 
rij van rechts), de zegels in de 
normale stand afkomstig zijn 
van de derde verticale rij van 
links. De zegelnummers van 
dit paartje zijn daardoor 33 en 
43. 

UITZONDERINGEN 
Ge/egd dient te worden, dat 
in principe 'kopstaande' per
foratie bij alle kamtandingen 
kan worden verwacht. Er is 
geen noodzaak, de bedrukte 
vellen uitsluitend van onder 
naar boven te perforeren. Ligt 
het papier met de onderste rij 
boven dan werkt het perfore
ren even goed. Al in het stan
daardwerk van J. Cleij over de 
zegels van de emissie van 1864 
wordt op pagina 46 melding 
gemaakt van het, bij uitzonde
ring, voorkomen van een 
'kopstaande' perforatie bij 
deze emissie en ook van de 
emissies 1867 en 1872 is het 
verschijnsel bekend. Naar het 
zich laat aanzien zijn de 'kop
staande' perforaties echter uit
zonderingen. Het stemt daar
door tot tevredenheid dat nu 
ook van de portzegel uit 1870 

zo'n uitzonderlijke perforatie 
te voorschijn is gekomen. 

BIJNA HONDERD JAAR 
Wellicht is het nuttig bij het 
onderwerp portzegels twee kor
te toelichtingen te geven. 
1. Over kamtanding wordt ge
sproken bij een perforeerappa-
raat dat een rij van tien zegels 
in één slag aan drie zijden per
foreert. De pinnen die de gaat
jes ponsen staan echter iets on
regelmatig naast elkaar. Elke 
zegel heeft daardoor een pa
troon van gaatjes dat subtiel 
van alle negen andere verschilt. 
2. Het systeem van portheffing 
met behulp van portzegels is in 
1968 door PTT vertaten. Het 
heeft dus bijna honderd jaar 
standgehouden. Er was een 
overgangsperiode, begonnen 
in 19.52, waarin behalve van 
portzegels gebruik werd ge
maakt van afdrukken van Pos-
talia frankeermachines. Alweer 
sinds oktober 1968 worden de 
portbedragen door middel van 
aangehechte kaartformulieren 
ingevorderd. 



lEUlAIE POSTZEGEL-
SAMENSTELLING: W.M.A DE ROOIJ, 
POSTBUS 1 0 5 1 , 5 1 4 0 CB WAALWIJ 

C A N A D A 
Twee nieuwe boekjes 
Behalve de normafe 
boekjes met permanente 
zegels verschijnen er in 
Canada jaarlijks ook wel 
enkele boekjes met bij
zondere zegels. Twee 
zagen er het licht in mei 
en juni. Beide hebben 
een zegelinhoud van tien 
zegels (vijfmaal twee 
motieven). Op 5 mei ver
scheen een boekje 
'Louisbourg' en op 6 juni 
'Golf'. 

CHILI 
Opdrukken 
Twee postzegelboekjes 
uit 1 993 verschenen dit 
jaar met een opdruk van 
$ 80: tienmaal $ 70 kerk 
Achao en tienmaal $ 70 
kerst 

wordt Taiwan dan het 
vierde land met Automa
ted Teller Machines 
(ATM's). 

DENEAf\ARKEN 
Vrede en Vrijheid 
Na een ruim vijf jaar du
rende bezettingstijd 
kwam op de avond van 
de vierde mei 1945 het 
bericht van de capitula
tie van de Duitse troepen 
in o.a. Denemarken. De 
vier postzegels die de 
Deense PTT op 4 mei uit
gaf, belichten enkele as
pecten van de oorlog, de 
vrede en de vrijheid. Eén 
van die zegels, de waar
de 3.75 k., is ook in een 
postzegelboekje verkrijg
baar. Op de zegel staat 
de verkondiger van de 
vrijheid, maarschalk 

Vrede en vrijheid op het Gammehorvplein te Kopenhogen (5 mei 1945) 

CHINA (TAIWAN) 
Pioen 
Met de uitgifte van de 
twee pioenzegels haakt 
de postdienst van Tai
wan in op de tendens 
om over te stappen op 
zelfklevende zegels. De 
twee op 5 mei versche
nen zegels beelden 
pioenrozen af van de 
schilder Tsou I kuei; ze 
hebben elk een waarde 
van NT$ 5.-. 
Ze verschijnen in velletjes 
van achttien stuks (negen 
van elk). De velletjes 
kunnen tot een boekje 
worden gevouwen van 
het formaat van een 
bankbiljet van duizend 
Taiwanese dollar, zodat 
het mooi in een porte
feuille past. De post
dienst heeft ook cl aan
gekondigd in de toe
komst van automaten ge
bruik te gaan maken. 
Na de Verenigde Staten, 
Singapore en Australië 

Montgomery, op het 
Raadhuisplein van Ko
penhagen afgebeeld. 
Het boekje (nummer 
S76) bevat tien van deze 
zegels. 
Tevens verscheen er op 4 
mei een automaatboekje 
van 10 k. (nummer C l 5) 
met hetzelfde thema. 

DUITSLAND 
Nieuwe boekjes uit nieu
we automaten 
De verzamelaar van au
tomaatstroken kent de 
automaten van het type 
N-104 van de firma 
Nagler al wel. Sinds 5 
mei kent de boekjesver
zamelaar ze ook, want 
Naglers nieuwe auto
maat, type UHG-1 (een 
Universalheftchenqeber), 
levert vanaf deze datum 
de nieuwe Duitse 10-
markboekjes. 
Op dit moment is het 
aantal automaten nog 
gering. Maar dit jaar 

nog zal men het totaal 
van 750 stuks bereiken. 
En komende jaren vol
gen er meer De automa
ten accepteren ganabare 
munten vanaf 10 pfen
nig. Het hoogst mogelij
ke bedrag is 99 90 DM. 
De automaat is multi
functioneel. Op dit mo
ment levert hij ook tele
foonkaarten van 12 
mark. Net als de auto
maten voor stroken is de 
UHG-1 al voorzien van 
een chip voor credit card 
betalingen. Teveel geld 
in zo'n automaat levert 
immers ook een hoog ri
sico op. Er is echter nog 
geen beslissing genomen 
over het type kaart dat 
gebruikt kan worden. 
Vorig jaar verscheen er 
al een 1 O-markboekje; 
dat bevatte Europaze
gels. 
Het nieuwe boekje heeft 
tien permanente zegels 
van 100 pfennig als in
houd (afbeelding: de ka
pel te Altötting uit de se
rie bezienswaardighe
den). Het boekje is van 
een geheel nieuw ont
werp, met op de voorzij
de uiteraard de aandui-
dinq Deutsche Post AG. 
Het blijft met zijn for
maat (78x51 mm) bin
nen dat van de credit 
card. De kaft is in meer
kleurendruk en laat 
eveneens een tekening 
van de Altöttingse kapel 
zien. De zegels in het 
boekje zijn tweezijdig 
getand. Niks nieuws dus 
voor de zegelverzame
laar, want die had ze 
dankzij boekie 26 al 
sinds juni 1989 in zijn 
album. Alle vernieuwin
gen bij Deutsche Post 
ÄGten spijt, gebruikt 
men in het nieuwe boek
je nog wel zegels met het 
inschrift Deutsche Bun
despost. .. 

FAERÖER 
De Noordatlantische 
raaf 
Waar je in de Foeröer 
ook reist, je komt altijd 
wel raven tegen. Je hoort 
alom hun krassende kre
ten en ziet ze glijden 
door het luchtruim. Er 
heerst ook heel wat bij
geloof over deze vogel, 
dat al teruggaat tot de 
raven van die Noordse 
oppergod Wodan. Po
pulair is de vogel nooit 
geweest, omdat de raaf 
zich voedt met afval en 

ingewanden van zieke of 
zwakke dieren. Jaren
lang waren alle mannen 
tussen 1 5 en 50 verplicht 
jaarlijks bij de plaatselij
ke overheid een snavel 
van een raaf (of twee 
van een kraai) in te leve
ren. Er werd dan ook 
eeuwenlang op deze vo
gels gejaagd. Hoewel de 
wet nog steeds bestaat, 
worden de vogels tegen
woordig met rust gela
ten. 
Op 1 2 juni verschenen 
er twee postzegels met 
afbeeldingen van de 
raaf: de normale zwarte 
en de vermoedelijk uit
gestorven wit gespikkel
de raaf Beide zegels 
hebben een waarde van 
4 k. Tien postzegels (vijf 
van elk) vormen de in
houd van een postzegel-
boekje, dat op dezelfde 
datum verschijnt. Boekjes 
en zegels zijn vervaar
digd bij Joh. Enschedé 
Security Printing. 

FRANKRIJK 
Rode Kruis 1995 
Op 1 5 mei verscheen in 
Frankrijk de jaarlijkse 
Rode-Kruiszegel. Dit jaar 
beeldde de zegel een 
fragment van een 17e-
eeuws wandtapijt te 
Saumur af. De zegel 
heeft een waarde van 
2.80-1-0.60 F. 
Ook nu verschijnt er 
weer een postzegelboek
je. Het bevat tien van 
deze zegels en kost der
halve 34 F. De kaft van 
het boekje laat wat wor
stelingen van een ruiter 
met een springend 
paard zien. Vermoede
lijk omdat de ontwerper 
de afbeelding van de ze
gel (galopperend paard 
met ruiter) wat al te rus
tig vond. 

GRIEKENLAND 
Europa 1995 
Een paar samenhangen
de zegels - één van 90 
en één van 340 dr - met 
als afbeelding een vrije 
compositie op het thema 
knechting en bevrijding 
vormen de Griekse Euro

pa-uitgifte van dit jaar. 
De verschijningsdatum 
was 3 mei. De twee ze
gels zijn niet alleen in 
vellen verkrijgbaar, 
maar ook in postzegel
boekjes met als inhoud 
twee samenhangende 
paartjes. Er zijn 80.000 
genummerde boekjes 
vervaardigd. Ze kosten 
860 dr. per stuk. 

GROOT-BRinANNIË 
V^.H. Smith 
Op 24 april verscheen in 
Engeland een nieuw 
boekje van £ 2.50 (tien
maal First Class), dat 
voorlopig alleen verkrijg
baar is bij de winkels 
van W.H. Smith. Er wor
den daar papier- en 
schrijfwaren en andere 
kantoorartikelen ver
kocht. In het boekje zit 
een bon, die 50 p. kor
ting geeft bij een aan
koop. 
Het boekje is gedrukt bij 
Walsall en bevat zegels 
met twee fosforstrepen. 
Pas op 3 oktober is het 
boekje ook verkrijgbaar 
bij de filatelistische 
dienst en de filatelie-
loketten. 

Nieuwe uitvoering lucht
postboekjes 
Vanaf 16 mei hebben de 
boekjes met luchtpostze
gels nu ook het nieuwe 
uiterlijk dat de gewone 
boekjes al sinds januari 
hadden. Het gaat om 
drie boekjes: viermaal 
35 p. (briefkaarttarief), 
viermaal 41 p. (luchtpost 
tot 10 gram) en viermaal 
60 p. (tot 20 gram). 
De achterzijde van de 
boekjes geeft informatie 
over de diverse boekjes 
met luchtpostzeqels, de 
aanbevolen verkoopprijs 
en verkoopadressen. 
Het wenszegelboekje 
was al eerder aange
past. Later volgen nog 
de automaatboekjes en 
de boekjes met kerstze
gels. 

IERLAND 
Militaire uniformen 
Eind achttiende en gedu-

Knechting en bevri|ding zijn de motieven op de zegek in het nieuwe Griekse boek|e 



Voorzi|de von het nieuwe Ierse boek|e 

rende de negentiende 
eeuw verlieten meer dan 
een half miljoen leren 
hun land om elders een 
soldatenbestaan op te 
bouwen. Deze zoge
naamde 'Wilde Ganzen' 
speelden in nogal wat 
landen een grote rol en 
ontmoetten overal res
pect en genegenheid. 
Karakteristiek waren hun 
verschillende uniformen. 
In een vier waarden tel
lende serie postzegels 
beeldt de Ierse postdienst 
enkele voorbeelden 
daarvan af. De serie ver
scheen op 15 mei. Tege
lijk kwam er ook een 
grootformaat postzegel

deze oerdieren gedaan. 
Het is het dertiende 
boekje- sinds 1991 -
met afbeeldingen van di
nosauriërs. 
De inhoud van het boek
je bestaat uit tien postze
gels van 80 yen, de per
manente zegel met een 
afbeelding van de bonte 
ijsvogel. 

KIRIBATI 
Bezoek Kiribati 
Een op 3 april versche
nen postzegelboekje be
licht de toeristische mo
gelijkheden van het in de 
zuidelijke Grote Oceaan 
gelegen eilandje Kiriba
ti. Boudewijn Buch zal er 

boekjes met tweezijdig 
petande zegels die op 
fiet postkantoor verkrijg
baar zijn en boekjes met 
(meestal) een stripje van 
vier zegels, plus één af
gestempelde op de voor
zijde. Deze laatste boek
les worden door de filo-
telistische dienst gele
verd. Van beide soorten 
meld ik dit keer nieuwe 
uitgiften. 

Normale boekjes 
Op 28 februari ver
scheen een boekje met 
twintig permanente ze
gels van 130 won. Afge
beeld is een narcis. 
Tien zegels van 930 won 
is de inhoud van een op 
20 maart uitgekomen 
tweede boekje. Afge
beeld is een antieke kon 
uit de twaalfde eeuw. 
Vorig jaar probeerde de 
post met vijf verschillen
de velrandteksten haar 
omzet te verhogen. Dit 
keer is er iets anders ver
zonnen: de beide boek
jes bestaan met vijf ver
schillende kleurbalkjes 

J M I M I 
Kiribati de hemel op narde' 

boekje van £ 4,80 met 
een aantal van deze ze-

els en veel tekst en af-
eeldingen. 

Het gaat om de volgen
de vier regimentsunifor
men- Ierse brigade in het 
Franse leger (28 p.j, Ter-
cio Irlanaa in het Vlaam
se leger (32 p.), St. Pa
tricks Batailion in het 
pauselijke leger van 
1860 (38 p ) en The 
Fighting 69tn van het le
ger van Potomac (52 p.). 

JAPAN 
Katsuyama 
In het Japanse district 
Katsuyama verscheen 
begin dit jaar een boekje 
met een tekening van di
nosauriërs op de kaft. Er 
zijn in deze streek ver
schillende vondsten van 

al wel geweest zijn en 
voor Martinair is net mis
schien een aantrekkelijk 
alternatief voor haar hui
dige enigszins criminele 
Zuidamerikaonse be
stemming. 
De inhoud van het Kiri-
botische boekje bestaat 
uit een velletje met vijf 
zegels van 30 c. en vijf 
van 40 c , gescheiden 
door een tussenstrook 
met stranden, palmen en 
zonsondergangen. 
Enkele motieven op de 
zegels: inheemse kle
ding, visvangst, sport, 
duiken, zeilen, volksnij-
verheid. 

KOREA (ZUID) 
De Zuidkoreaanse post
dienst brengt twee soor
ten postzegelboekjes uit. 

op de rug Een soort tel-
biokken De kleur is ook 
op de vel rand terug te 
vinden. 

Filatelie-boekjes 
Op 31 maart verschenen 
voor de derde maal vier 
postzegels met afbeeldin
gen van paddestoelen. De 
vier zijn ook in boekjes 
verkrijgbaar. Elk boekje 
kostvi|rmaal 130 won. 
Op 7 april volgde een 
boekje met vijfmaal 130 
won ter gelegenheid van 
de voltooiing van de 
bouw van de 'Hanaro' 
onderzoeksreactor. 

NIEUW-ZEELAND 
Dieren op de boerderij 
De postdienst van 
Nieuw-Zeeland heeft 
haar best gedaan alle 

dieren die men op een 
boerderij kan vinden in 
één postzegelboekje bij
een te brengen. Het re
sultaat zal menige the
matische verzamelaar 
doen likkebaarden. Op 1 
september wordt de die
rencollectie openbaar en 
zien we schapen, herten, 
paarden, koeien, geiten, 
kalkoenen, eenden, kip
pen/hanen, varkens en 
honden in een doorlo
pende voorstelling. 
De zegels hebben elk 
een waarde van 45 c 

PAPOEA-
NIEUW-GUINEA 
Paddestoelen 
Op 21 juni verschijnen 
er in Papoea-Nieuw-
Guinea vier postzegel
boekjes met afbeeldin
gen van paddestoelen. 
Er komt ook een postze-
gelboekie Nadere gege
vens ontbreken nog. 

SINGAPORE 
Wenszegels 
Op 8 februari verscheen 
in Singapore een boekje 
met tien wenszegels zon-

De drie op 5 mei uitgegeven IJslondse postzegelboek|es Ook vorig |aar gal dit land zo'n zeil 
de trio boekles uit 

PALAU 
Nieuwe permanente ze
gels 'vissen' in boekjes 
Op 3 april gaf de post
dienst van Palau een 
serie van drie postze
gelboekjes uit met per
manente zegels. De ze
gels zijn afkomstig uit 
de al op 21 februari 
verschenen serie 'vis
sen' In de boekjes zit
ten de waarden 20 c. 
{Pseudochromis pro-
phyreus, een purperro
de gestippelde zeevis) 
en 32 c. {Synodus eng-
lemani of rifhagedis). 
Boekje 1 bevat tienmaal 
de zegel van 20 cent 
(voor post binnen het ei
landgebied), in boekje 
2 zit tienmaal de zegel 
van 32 cent (voor post 
naar de Verenigde Sta
ten) en boekje 3 bevat 
de beide zegels elk vijf
maal 
De boekjeszejgels ver
schillen van de velze-
gels doordat de vertica
le perforatie een ellips-
vormig gat bevat. De 
boekjesvelletjes zi jn, net 
als bij de huidige Ame
rikaanse boekjes het 
geval is, ook ongevou-
wen zonder kaft ver
krijgbaar. 

der waarde-aanduiding. 
De zelfklevende zegels in 
de boekjes zijn alleen 
geldig voor lokale post. 
De prijs bij uitgifte was 
20 c. Het gaat om wen
sen als Love, Thinking of 
You en Best Wishes. 

TSJECHIË 
Bevrijde theater 
Ter gelegenheid van de 
negentigste verjaardag 
van drie beroemdheden 
van het Bevrijde Theater, 
gaf de Tsjechische Repu
bliek op 1 5 maart drie 
postzegels uit. Afgebeeld 
worden de artiesten en 
dramatische dichters Jiri 
Voskovec en Jan Werich 
en de componist en pia
nist JaroslavJezek 
De drie zegels zijn ook 
in boekjes verkrijgbaar: 
alle drie bevatten ze vijf 
zegels van 3 kronen. Een 
vierde boekje bevat een 
blokje met verticale 
paartjes van de drie 
mannen Prijs is daarom 
18 kronen. De boekjes 
hebben kleine oplagen: 
5000 (Werich, Jezek), 
8000 (boekje 4) en 
10.000 (Voskovec). 

IJSLAND 
Drie postzegelboekjes 



De jaarlijkse Norden-ze-
gels versehenen in IJs
land op 5 mei. De laag
ste v/aarde, de zegel van 
30 kronen, biedt een blik 
op Laufós, een gemeen
schap van enkele van 
turf gebouwde boerderij
en met een kerkje. 
Het gemeenschappelijk 
thema van de Europaze-
qels van dit jaar is 'Vre
de en Vrijheid', hetgeen 
herinnert aan het einde 
van de Tweede Wereld
oorlog IJsland gaf bij 
deze gelegenheid op 5 
mei twee postzegels uit 
met als afbeelding het 
beeldhouwwerk 'Bevrijd' 
van Einar Jónsson 
(1874-1954): dezegel 
van 35 kronen in blauw 
en die van 55 kronen in 
rood 
Op dezelfde datum ver
schenen er ook drie post
zegelboekjes, tienmaal 
30 kronen Norden voor 
binnenlandse brieven, 
tienmaal 35 kronen voor 
brieven naar landen in 
Europa en tienmaal 55 
kronen voor brieven 
naar landen buiten Euro
pa. De beide laatste 
boekjes bevatten Euro
pazegels 

ZWEDEN 
Toeristenboekjes voor 
Canarische Eilanden 
Een viertal reisorganisa
ties heeft samen met de 
Zweedse postdienst het 
initiatief genomen voor 
speciale toeristenboekjes 
op vier van de Canari
sche Eilanden Ze heb
ben daartoe een speci
aal bedrijf opgericht: 
Nordic Mail AB De be
denkers van de toeristen
zegels stoorden zich al 
jaren aan de lange over
komstduur van ansicht

met toeristenzegels. De 
Scandinavische toerist 
kan ze kopen bij verte
genwoordigingen van 
reisorganisaties en hotel
recepties. Voor een 
proef van zo'n vier 
maanden zijn er 80.000 
boekjes vervaar
digd In het boekje 
ziften twaalf zelf
klevende zegels 
met het opschrift 
Port Payé Poste 
Suède. Terugke
rende vliegtuigen 
nemen deze va-
ka ntiepost dage
lijks mee naar 
Zweden, waar ze 
meteen in de post
bezorging komen 
De dienstverlening 
geldt voor kaarten 
naar Zweden, 
Noorwegen, Dene
marken en Finland 
Brieven mogen ook 
meegestuurd wor
den, maar dienen 
met twee zegels 
gefrankeerdte 
worden. 

De zegels zijn niet 
in Zweden, noch 
bij de postkantoren 
te koop. Ook de fi-
latelistische dien
sten kunnen ze met 
leveren. Het embleem 
van de Zweedse post
dienst op de achterzijde 
geeft echter aan dat het 
om een uitgave van de 
post gaat 
De drie boekjes hebben 
alledrie een velletje met 
zes zegels waarop een 
Douglas DC-6 is afge
beeld. Het tweede velle
tje maakt het mogelijk de 
boekjes van elkaar te on
derscheiden' zonneba
ders aan het strand, 
danspaar en nachttafe
reeltje. De zin van drie 

vergelijken met Neder
landse toeristen die Eu
ropa doorkruisen met 
een kleine winkelvoor
raad pindakaas, aard
appelen, enzovoort. Het 
postmonopolie geldt uit
sluitend voor brieven, 

nen. Uitgiftedatum: 12 
mei. 

Norden 1995 
De Scandinavische lan
den geven jaarlijkse 
'Norden'-zegels uit, 
postzegels met een ge-
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Een blok|e van vier zegels uit bet kleurige Zweedse boek|es met bergbloemen 

Op de voorzi|de van de drie Zweedse' boek|es staal ook de Douglas DC 6 afgebeeld 

kaarten; de kaarten arri
veerden pas als de af
zender al lang en breed 
weer aan het werk was. 
Die duur wordt aanzien
lijk bekort met de toeris
tenzegels. 
Op 13 december van het 
afgelopen jaar begon 
men met de verkoop van 
drie postzegelboekjes 

verschillende boekjes 
ontgaat me geheel. Geld 
uit de zak kloppen van 
de verzamelaar wellicht, 
hoewel het een hele toer 
is de boekjes van Neder
land uit te bemachtigen. 
De Spaanse postdienst is 
niet gelukkig met het ini
tiatief. Het doet ook erg 
zuinigjes aan. Het valt te 

zodat er niet snel maat
regelen van Spanje of de 
Wereldpostunie te ver
wachten zijn. Misschien 
spoort het Spanje en en
kele andere bij toeristen 
populaire landen aan, 
de groeten van vakantie
gangers minder achte
loos te behandelen. Dan 
wordt de nieuwe dienst 
snel overbodig. Want op 
een kaartje uit Spanje 
hoort toch gewoon een 
Spaanse postzegel en 
een Spaanse poststem
pel. 2 

Zweedse berg
bloemen 
Kleine bloemen 
en bodembedek
kers uit de 
Zweedse berg-
wereld zijn te 
bewonderen op 
vier Zweedse 
postzegels van 
3.70 kronen, het 
binnenlands 
brieftarief. Afge
beeld zijn de 

klip-ereprijs (Veronica 
fruticans), de berg-
broambes (Rubus cha-
maemorus), de blauwe 
bergheide [Phyllodoce 
caerula) en het bergval-
kruid [Arnica angustifo-
lia). De zegels zijn uit
sluitend in boekjes uitge
geven. Eén boekje met 
tien zegels kost 37 kro-

meenschappelijk 
thema. Omdat 
dat dit jaar het 
toerisme was, 
koos Zweden 
voor een vaarva
kantie Op de 
Zweedse zegels 
wordt een vakan
tie in een aan
trekkelijk land
schap getoond: 
een vaartocht op 
hetGötakanaal 
en zeilen op het 
Vöttermeer. Het 
Götakanaal 
wordt tegen
woordig alleen 
nog maar door 
plezierboten be
varen Het ka
naal slingert zich 
- slechts drie me
ter diep en veer
tien meter breed 
- dwars door 
Zuid-Zweden en 
maakt het moge
lijk de reis van 
Stockholm naar 
Gotenburg hele
maal per boot te 
maken. De tocht 
gaat dan o.a. 
over het Vötter
meer, het op één 
na grootste meer 
van Zweden met 
een lengte van 
1 30 kilometer en 
een diepte tot 
128 meter. 

Een postzegelboekje be
vat twee van de beide 5-
kronenzegels. Uitgifteda
tum. 12 mei. 

Trams in Zweedse steden 
De eerste Zweedse tram 
werd in de jaren zeven
tig van de vorige eeuw 
op de rails gezet Dit 
waren nog paardetrams 
en de eerste steden met 
trams waren Stockholm 
en Gotenburg. In 1901 
begonnen de eerste elek
trische trams te rijden. Er 
was een tijd dat er in 
twaalf Zweedse steden 
trams reden. 
Op vijf postzegles zijn 
trams uit diverse perio
den te zien: Gotenburg, 
paardetram van rond de 
eeuwwisseling, Norrkö-
ping, elektriscne trams 
uit 1 905, Helsingborg, 
forenzentram uit 1 921 , 
Kiruna, smalspoorlijn 
voor mijnwerkers en 
Stockholm, tram van na 
de oorlog. Toen men in 
1 967 in Zweden rechts 
ging rijden, werd het 
tramnet in de binnenstad 
opgeheven. 
De vijf zegels van twaalf 
7 50 kronen zijn in 
boekjes verkrijgbaar. 
Uitgiftedatum- 12 mei. 
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Noten: 
als in deze rubriek wordt gespro 
ken van afbeelding melèm 
3/223 dan wil dat zengen dot de 
gegevens van de algeoeelde zegel 
kunnen worden gevonden m 
'Philatelie' von moort (3) op blod 
zi|de 223, 
als bi| een zegel geen omsthriiving 
wordt gegeven don is de zegel ol 
de omsehriiving ervon (nog) met 
door de somenstelster von deze ru
briek ontïongen, 
alleen nieuwe emissies van landen 
die worden erkend door de We 
reld-postvereniging worden ver 
meld, dit houdt echter met outo-
motisch in dat dergelijke emissies 
in tentoonstellingscollerties mogen 
worden opgenomen 

EUROPA 

ALAND 
Afbeelding melding 5/374. 

ALBANIË 
Emissieprogramma 1994. 
WereldvoetbalbekerUSA'94. 
42,68 L (melding 2/129/'94). 
Europa 1994. 
50,1001.; blok van 1501. Resp. 
portretten van Gjovalin Gjodri, 
Karl Gego; symbolische voorstel
ling. 
Tweehonderdvijftigste geboorte
dag van 'Ali Pashe Tepelena'. 
601.; blok van 100 L Resp. por
tret; gebouwen (moskee met mi
naret). 
Nieuwe academie van Voskopoja. 
48,621. In samenhang met door
lopend beeld. Gebouwen. 
Honderdste verjoardag van het 
IOC*. 
Blok van 801. Symbolische voor
stelling. 
Moeder Teresa; oanvullende 
woorde. 
201. Moeder Teresa met kind. 
21-I-'95.Honderdviiftigste ge
boortedag van Karl Benz (1844-
1929). 
5,10, 60,. 125 L Resp. portret, 
moderne 'Mercedes-Limousine', 
eerste vierwielig open Benz-mo-
torrijtuig (1886), 'Mercedes-Tou
renwagen' van voor de oorlog. 

2 8 - l - ' 9 5 . Tweede Wereldoor
log; vijftigste verjaardag van de 
bevrijding. 
501. Symbolische voorstelling met 
tekst'28 Nentor 1994'. 

ANDORRA FRANS 
24 -4 - '95 . Wereldbeker rugby. 
2.80 F. 
2-5- '95 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid'. 
2.80,3.70 F. Resp. vrede, vrijheid 
(geen afbeeldingen ontvangen). 

CYPRUS 
8-5 - '95 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid'. 
10,30 c. Resp. landkaart, duif 
met olijftakje, doodshoofden met 
hakenkruisen; gevangene met 
prikkeldraad, duif en tekst 'vrede 
en vrijheid' in Engels en Grieks. 

CYPRUS TURKS 
10-2- '95 . Europees jaar van na
tuurbehoud. 
2.000,3.500,15.000 TL. Resp. 
berglandschap met paarden, kust
streek, landschap met fauna. 
20-4 - '95 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid'. 
Blok met twee zegels van 15.000 
TL. Resp. duif vliegt met lint om 
wereldbol, duiven met takjes 
waarvan blaadjes neerdalen op 
wereldbol. 
21 - 4 - ' 9 5 . Overdruk op melding 
10/728/'90'wereldmilieudag': 
2.000 op 900 TL. Phoenicurus 
ochruros (voael); op melding 
2/149/'90'f lora, inheemse plan
ten': 3.500 op 300 TL. Scutellaria 
sibthorpii. 

DUITSLAND 
5-5- '95 . Europal 995; themo 
'vrede en vrijheid'. 
100,200 Pf. Resp. einde van de 
Tweede Wereldoorlog (terugke
rende Duitse soldaten), 'Aufbruch 
nach Europa': bewustwording Ver
enigd Europa (Europese vlag). 
5-5- '95 . Honderdste verjoordog 
van het Duitse 'Schillergesell
schaft'; literatuur. 

100 Pf. Silhouet van letterkundige 
Friedrich Schiller met handteke
ning, op ochtergrond het Schiller
instituut. 
5-5- '95. Honderdvijftigste ver
jaardag van de 'Vinzenz'-confe-
renties in Duitsland; wereldwijde 
Caritasvereniging met hoofdzake
lijk mannelijke leden die het chris
telijk gebod van naastenliefde na
leven met als motto 'Freude 
schenken - Freude erfahren'. 
100 Pf. De heilige Vinzenz von 
Paul, embleem. 
5-5- '95. Tweede Wereldoorlog; 
vijftigste verjaardag van het 
beëindigen van de oorlog. 
Blok met twee zegels van 100 Pf. 
Resp. verwoesting van steden en 
dorpen, vluchtende uit hun vader
land verdreven mensen met vol
geladen wagen. 
5-5- '95. Vijftigste verjaardag 
van de bevrijding van gevange
nen uit de concentrotiekampen. 
Blok met zegel van 100 Pf. Vier
kant stukje gestreepte kleding 
metnummer 11960, prikkel
draad; op het blok vermelding 
van de kampen Auschwitz, Ausch-
witz-Birkenau, Auschwitz-Mono-
witz, Bergen-Belsen, Buchenwald, 
Dachau, Dora-Mittelbau, Flos-
senbürg, Gross-Rosen, Herzogen
busch, Kauen, Klooga, Krakau-
Paszow, Lublin-Majdanek, Mout-
housen, Notzweiler, Neuengam
me, Ravensbrück, Riga, Socnsen-
hausen, Stutthof, Vaivara, War
schau, 'Und Alle Anderen'. 

ESTLAND 
30-3 - '95 . Folklore; kleding von 
het eiland Mubu (zie 'Thematisch 
panorama' elders in dit nummer). 
1.70 kr. Resp. poor in kleding van 
de negentiende eeuw (vrouw met 
hoge muts die bij feestelijkheden 
als bruiloften gedragen wordt); 
drie meisjes, van wie een loopt te 
breien, in kleding van rond de 
eeuvnvisseling; alle dames met als 
sieraad de 'eye'-broche met gla
zen 'steentjes'. 

FAEROER 
10-4- '95. Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid'. 
4.-, 7.- Dkr. Twee verschillende 
paradijselijke voorstellingen met 
Adam en Eva en resp. Vidar, zoon 
van Odin in gevecht met de wolf 
Fenris; Thor in gevecht met draak
achtige slang. 
10-4- '95. Toerisme; landschap
pen. 
4.- Dkr. Resp. Fómjin, Vatnsdalur. 
12-6- '95. Vogels. 
4.- Dkr. Tweemaal. Twee verschil
lende afbeeldingen van Corvus 
corax varius. 
12-6-'95. 'Nordic Art 1995'. 
2.-, 4.-, 5.50 Dkr. Resp. het nieu
we museum voor kunst in Tórs-
havn (architecten: N.F. Truelsen 
en J.P. Gregoriusen) en twee schil
derijen van Frimod Joensen (resp. 
'vrouw' en 'zelfportret'). 

FINLAND 
10-5- '95 . Motorsport;'Flying 
Finns'. 
Blok met vier zegels van 3.50 Fm. 
Resp. Timo Mökinen in 'Mini' (ge
boren in 1938, winnaar van de 
rally van Monte Carlo In 'Mini'); 
Juha Konkkunen in auto van on
bekend merk (geboren in 1959, 
viermaal wereldkampioen en Fin
se sportman van het jaar 1993); 
Helkki Mikkola op motor (gebo
ren in 1945, driemaal wereld
kampioen 500 cc, eenmool de 
250 cc); Tommi Ahvolo op motor 
(geb. 1971, Fins kampioen sinds 
1991, wereldkampioen in 1992); 
op blokrand auto en motor. 
l l - 5 - ' 9 5 . Driehoekige zegel 
voor aangetekende brief, II; we-
reldpostzegeltentoonstelling'Fin-
lonJio 95', mei 1995 in Helsinki 
(zie 'Thematisch panorama'). 
16.- Fm. Geotrupes stercororius 
(kever). 
12-5-'95. 'Norden 1995', geza
menlijke emissie van de Noordse 
landen met als thema 'toerisme'. 
2.80,2.90 Fm. Resp. pretpark 
Linnonmöki in Helsinki (reuzen
rad, clown, draaimolen, achtbaan. 

uitkijktoren, vuurwerk); vierhon
derdste verjaardag van Möntyhor-
ju in de provincie Mikkeli (klokke-
toren van houten kerk uit 1822, 
bossen met huizen, meren). 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 5/374. 
Februari ' 95 . Herdrukken fran-
keerzegels 'Marianne de Briat'. 
Februari ' 95 . Herdrukken fron-
keerzegels 'watervliegtuig CAMS' 
en 'vliegtuig Forman'. 
9-5- '95. Tweede Wereldoorlog; 
de overwinning. 
2.80 F. Portret van Charles de 
Goulle met Porijse gebouwen op 
ochtergrond (foto van maquette). 
15-5- '95. Nationale vergade
ring. 
2.80 F. Gebouw van de 'Assem
blee Nationale'. 
15-5- '95. Serie'kunst'. 
6.70 F. Studie voor 'Ie rêve du 
bonheur' (naakt van in dromen 
verzonken mon) von Pierre Prud'-
hon (1758-1823). 
15-5- '95. Stad Remiremont in 
de Vogezen. 
2.80 F. Stadsgezicht met stand
beeld. 
15-5- '95. Rode Kruis 1995. 
2.804-0.60 F. Tapijt van Soumur 
(ridder te paard); postzegelboek-
je. 
22 -5 - ' 95 . De brug van Nyons-
Dróme. 
4.40 F. Gezicht op de brug. 
22 -5 - ' 95 . Vijftigste verjoordog 
'Secours Populaire Francais'. 
2.80 F. Gevleugelde hond met 
tekst 'Secours Populaire Francais' 
en jaartallen 1945-1995. 
Zonder datum. Ruimtevaart. 
2.80 F. Loncering Ariane en por
tret (niet vermeld), vlinders. 

GIBRALTAR 
28-2- '95 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid'. 
24, 34 p. Beide tweemaal, in sa-
menhong. Resp. vrede (prikkel
draadversperring, tekst, regen
boog met doorlopend beeld, vre
desduif, handen), vrijheid (ver-
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broken ketens, tekst, meeuwen, 
handen). 

GRIEKENLAND 
3-5 - '95 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid'. 
90 en 340 Dr. in samenhang met 
doorlopend beeld. Rij uitgemer
gelde gevangenen achter prikkel
draad en naar beneden gehaald 
prikkeldraad met opvliegende 
duiven. 

GROENLAND 
Aanvulling melding 3/204 'orchi
deeën'. Afgebeeld: Listera cordoto 
en Leucorcnis albida 

GROOT-BRITTANNIË 
6-6 - '95 . 'Science Fiction'; hon
derdste verjaardag van het boek 
'The Time Machine' van de schrij
ver H.G. Wells; computerafbeel-
dingen (zie 'Thematisch panora
ma'). 
25,30,35,41 p. Resp.'The Time 
Machine' (zegeltekst 'Time Tra
vel'), 'The First Men On The Moon' 
('Space Travel'),'The War Of The 
Worlds' ('Alien Invasion'), 'The 
Shape Of Things To Come' ('Futu
ristic Society') 

GUERNSEY 
9-5- '95 . Tweede Wereldoorlog; 
vijftigste verjaardag van de be
vrijding. 
16,24,35,41,60 p. Resp. Wins
ton Churchill, radio (aankondiging 
bevrijding van 'our dear Channel 
Islands'), feestvierende menigte; 
gezicht op 'St Peter Harbour' op 9 
mei 1945 met de'Union Jock' 
(Engelse vlag) afgebeeld in de 
eerste zonnestralen van de och
tend; militaire band marcheert 
door 'St Peter Port'; vertrek von 
het schip de 'Vega'; soldaat om
helst meisje. 
9-5 - '95 . Bezoek van de prins 
van Wales. 
£ 1.50. Portret van prins Charles 
met op de achtergrond 'St Peter 
Port' met Cornetkasteel, wapen. 
9-5 - '95 . Europa 1995, themo 
'vrede en vrijheid'; driedimensio
nale afbeeldingen. 
25, 50 p. Resp. naar rechts en 
naar links vliegende duiven (een 
door dr Belo Julesz ontworpen ste-

reogromtechniek onder de titel 
'magie eye'). 

HONGARIJE 
7-4- '95. Honderdvijfentwintig-
ste verjaardag van de nationale 
meteorologische dienst. 
22 Ft. Landkaart en borometer. 
7-4- '95. Vijftigste verjaardag 
van de FAO*. 
22 Ft. Embleem met motto 'Fiat 
ponis' (er moet brood zijn), jaar
tallen 1945-1995. 
7-4- '95 . Voor de jeugd 1995; 
toeslagzegel. 
22-1-10 Ft Honderdvijftigste ver
jaardag van het volkssprookje 
'Jónos Vitéz' ('John the Hero') 
van Petofi (huzaar Jónos met ge
trokken zwaard). 
9-5 - '95 . fronkeerzegels; folklo
re, borduur- en stofverslermotie-
ven. 
2,3,9,14,22,38 Ft. Resp. uit 
Buzsók, Vos megye, Felföld, 
Sórköz, Heves megye, Oroshóza. 

IERLAND 
15-5- '95 . Militaire uniformen 
(zie 'Thematisch panorama'). 
28,32,38,52 p. Resp. Ierse bri-
lode - Franse leger, 'Tercio Irlon-
io' - leger van Vlaanderen, St Po-

tricksbotaljon - pauselijk leger 
1860,'The Fighting 69th'-leger 
van Potomac 1861. 
15-5- '95 . Tweehonderdvijftigste 
verjaardag van de slag bij Fonte-
noy; tweelingemissie met België. 
32 p Monument voor de gevalle
nen op de plaats van het slagveld 
met twee soldaten van de Ierse 
brigade. 

ITALIË 
Afbeelding melding 5/374. 
3 1 - 3 - ' 9 5 . Tweede Wereldoor
log; vijftigste verjaardag van de 
bevrljoing. 
Vel met negen zegels van 750 L. 
Resp. portret van Mofolda di Sa-
voia met op achtergrond een con
centratiekamp met prikkeldraad, 
tank bij Ronzio en Nettuno, por
tret van 'de vrouw van de Tweede 
Wereldoorlog' Teresa Gulloce, drie 
zegels met gouden medailles en 
resp. stadhuis von Florence, Vitto-
rio Veneto en Cagliari, slag bij 
'Monte Lungo' (soldaten beklim

men berg), aanvoer van parachu
tisten in de Balkan, 8e divisie zee
macht op de Atlantische Oceaan. 
28 -4 - ' 95 . Kunst uit musea en 
nationale archieven. 
500,750 L. Resp. initiaal P 
(hoofdstuk IX van het 'Statute S. 
Spirito' aan Paus Innocentius III, 
veertiende eeuw) met tekst 'schat
ten van de nationale staatsarchie
ven, Rome'; initiaal I met afbeel
ding van de opgestane Christus, 
tekst 'schatten van de nationale 
staatsarchieven, Mantua'. 
500,850 L Schilderij 'de hoven 
van Napels' (Tovolo Strozzi) met 
tekst 'nationaal museum van S. 
Martine, Napels', schilderij 'Amor 
Socro e Amor Profane' (Tizlano Ve-
cellio) met tekst 'museum en kunst
galerij van de Borghesi, Rome'. 
29 -4 - ' 95 . Honderdste verjaar
dag von de Biennale von Venetië. 
750 L. Embleem met jaartallen 
1895-1995. 

JERSEY 
4 -7 - ' 95 . Europees jaar van na
tuurbehoud; flora. 
Twee stroken (vijf zegels van 
19 p. en vijf zegels van 23 p.). 
Resp 'heil heather, sea campion, 
spotted rock rose, thrift, sheep's 
bit'; 'field bindweed, common 
bird's foot-trefoil, sea-holly, com
mon centaury, dwarf pansy'. 

KROATIË 
20-4- '95.1700 jaar Stad Split. 
Strook met 1.-, 2.20 en 4.-
k(unas). waarvan ] . - en 2.20 k. 
met doorlopend beeld. Resp. re
constructie van het paleis van Dio-
cletianus (uitgevoerd door de 
Fransman E. Hébrord, 1912); 
schilderij van de hoven van Split 
van Emanuel Vidovic (1937); 
doorlopend beeld: pre-Romaans 
detail van altaar met afbeelding 
van op een troon zittende Kroati
sche koning (laat elfde eeuw); ge
zicht op Split, borstbeeld van Mar
ko Marulic van de beeldhouwer 
lvanMestrovic(1924). 
Blok met zegel van 13.40. Paleis, 
borstbeeld en detail altaar. 

LIECHTENSTEIN 
Afbeelding melding 5/375. 

LITOUWEN 
20-4-'95.'ViaBaltica'. 
20 c; blok met drie zegels van 1 
Lt. Resp. stad Kaunas; zegels met 
Parnu, Bauska, Kaunas, op blok-
rand ligging van de staten Est
land, Letland en Litouwen. 
29-4 - '95 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid'. 
1 Lt. Schilderij van P. Rimso ('Li
touwse school, 1864-1904'). 
20-5 - '95 . Folklore; kleder
drachten uit het 'hoogland'. 
20,70 c, 1 Lt. Verschillende paar
tjes uit de negentiende eeuw 
27-5 - '95 . Bekende personen. 
30,40,70 c. Resp. M. Voloncius 
(1801-1875), Zemaite (1845-
1921), K.Petrauskas (1885-
1968). 
14-6- '95 . 'Dag van rouw en 
hoop'. 
20 c. Rouwende moeder met kin
deren. 

LUXEMBURG 
15-5- '95 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid'; grafische af
beeldingen van bevrijding uit con
centratiekamp. 
16,25 F. Resp. prikkeldraad en 
wegvliegende duif, vernield prik
keldraad; tekst op de zegels 'Libe
ration des camps, 1945-1995'. 
15-5- '95 . Belangrijke gebeurte
nissen. 
16,32,80 F. Resp. zesde spelen 
van de kleine Europese landen: 
Andorra, Cyprus, IJsland, Liech
tenstein, Malta, Monaco, San Ma
rino en Luxemburg (embleem met 
tekst 'JPEE 95' (Jeux des Petits 
Etats d'Europe); Europees centrum 
voor geodynamiek en seismologie 
(structuren van wereldbol); vijftig
ste verjaardag van de UNO* (em
bleem met getal 50). 
15-5- '95 . Europees jaar van het 
milieu. 
16 F. Twee door veiligheidsspeld 
bij elkaar gehouden delen van 
boomblad, tekst 'heb eerbied voor 
de natuur' (dezelfde afbeelding 
als onder melding 5/374 van 
Andorra Frans). 

MALTA 
29-3 - '95 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid'. 
14,30 c. Resp. hond met olijftakje 

en regenboog, vredesduiven met 
olijftoKJe. 

OEKRAÏNE 
28- l - '95 .StadUzgorod l l00 
jaar geleden gesticht. 
5000 k. Burcht Uzgorod (elfde/ 
zestiende eeuw). 
2-2- '95 . Belangrijke personen. 
3000 k. Driemaal. Resp. schrijver 
Iwan Franko (1856-1916) met 
boek 'Der lachende Boris', natuur
kundige Iwan Pulyny (1845-
1918), dichteres Lessia Ukroinka 
(1871-1913) met gedicht'Die 
Waldmelodie'. 

OOSTENRIJK 
19-5- '95 . Serie 'natuurschoon 
in Oostenrijk'; 'Wald- und Moor
lehrpfad Heidenreichstein' (Ne-
der-Oostenrijk). 
6.- Sh. Moerasgebied. 
19-5- '95 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid'. 
7.- Sh. Symbolische voorstelling 
van gevangene met aeheven ar
men die uit met prikkeldraad om
geven doodshootd oprijst. 
26 -5 - ' 95 . Dag van de postzegel 
1995; toeslogzeqel, vijfde waarde 
uit de serie 'hoofdletters'. 
10.-^5.-Sh. Hoofdletters F 
(Briefmarke) en A (Philatelie). 
26-5 - '95 . CEMT*; Europese con
ferentie van ministers van ver
keer. Wenen 1995 
7.- Sh. Symbolische voorstelling 
(landkaart met voetgangers, 
vliegtuig, vrochtwagen, trein, 
auto, vliegtuig, schip). 

PORTUGAL 
20 -4 - '95 . Beroepen en perso
nen in de negentiende eeuw (zie 
'Thematisch panorama'). 
1.-, 20.-, 45.-, 50.-, 75.-e. Resp. 
'padeira' (op ezeltje gezeten bak
kersvrouw op weg naar de stad 
om brood te verkopen), 'vende-
dor de rocos e colheres' (verkoper 
van oogstoverschotten), 'ferro 
velho' (handelaar in tweedehands 
spullen), 'vendedora de fruto' 
(fruitverkoopster met mand op 
hoofd), 'caiador' (doorgaans een 
donkere man die op het Rossio-
plein zijn diensten als witter van 
nuizen aanbood). 

JERSEY AZirjüj/teCRTW 
150 ÉVES A JANOS VITEZ 



ROEMENIE 
2 4 - 3 - ' 9 5 . Vijftigste verjaardag 
van de bevrijding uit de concen
tratiekampen. 
960 L. Hond en verbroken prik
keldraad. 
31 - 3 - ' 9 5 . Vijfenzeventigste ver
jaardag van de Frans-Roemeense 
maatschappij voor luchtvoartver-
keer ('Torom' en 'Air France'); 
symbolische voorstellingen. 
60,960 L Resp. beeldmerk van 
TAROM en Air France, tweedekker 
boven kaart met Parijs en Boeko-
rest; belde zegels met jaartallen 
1920-1975). 

RUSLAND 
2 6 - 1 - ' 9 5 . Fronkeerzegels; na
tionale symbolen. 
1000 R.'Petrus-en Poulus'-ves-
ting in St Petersburg. 
7 - 4 - ' 9 5 . Tweede Wereldoorlog; 
vijftigste verjaardag van de over
winning. 
250 R. Zesmaal; blok van 500 R. 
Resp. Jaltoconferentie in februari 
1945 (gestileerde landkaart met 
portretten van Churchill, Roosevelt 
en Stolin); operatie Berlijn, apri l / 
mei 1945 (bestorming von de 
Rijksdag); bevrijding concentratie
kampen (grote urn in Auschwitz 
en gebeeldhouwde groep in Soch-
sennausen); graf van de onbeken
de soldaat in Moskou; Potsdam
conferentie, juli/augustus 1945 
(vloggen von de geallieerden en 
in zones verdeelae kaart van 
Duitsland, neergehaald haken
kruis); operatie Montsjoerlje 
(strijd tussen Sovjet- en Kwon-
tunqleger); overwinningsparade in 
MOSKOU op 24 juni 1945. 

SAN MARINO 
5 -5 - '95 . Zevenhonderdste ver-
joardog van de 'Santo Croce'-basi-
liek in Florence; schilderijen en 
kerken/klooster. 
1200,1250 L Resp.'II ritrova-
mento dello Croce' van Agnolo 
Goddl en voorzijde van de basiliek 
'Santa Croce', 'Maagd met Kind 
en heiligen' van Andrea della 
Robbio en het klooster van Santa 
Croce en kapel van de Pazzl. 
5 - 5 - ' 9 5 . Twintigste verjaardag 
van de OMT* (WTC*). 
600,750,850,12001. Resp. oog 

met wereldbol in pupil, vliegtuig; 
gezicht op San Marino met vijf cir
kels in verschillende kleuren (con
tinenten); wereldbol met ansicht-
koorten/foto's van toeristische 
plaatsen, vliegtuig; wereldbol met 
cirkels; alle waaroen met logo. 

SLOVENIË 
7 -2 - ' 95 . Tweehonderdste sterf
dag van Anton Tomoz Linbort 
(1756-1795). 
20 T. Mensen uit de achttiende 
eeuw, handschrift en -tekening 
van de schrijver Linbort. 
7-2 - '95 . Herdenking geboorte
dag van LiliNovy (1885-1958). 
70 T. Portret van deze dichteres. 
7 -2 - ' 95 . Honderdtiende geboor
tedag von architect Ivon Vurnik 
(1884-1971). 
70 T. Detail voorgevel coöperatie
ve bank In Ljubljana. 
7-2-'95.W/enszegel. 
20 T. Verliefde katten met hortjes. 

SLOWAKIJE 
8 - 2 - ' 9 5 . Honderdvijftigste ver
jaardag boerenbond Sobotiste. 
9 Kr. Portret van oprichter Samuel 
Jurkovic. 

SPANJE 
17-3-'95.DeTalaotrein. 
30,60 P. Resp. de huidige Tolgo-
en de oude Tolgotrein met portret
ten van ir Alejandro Golcoecheo 
Omar (honderdste geboortedag) 
en uitvinder J.L Oriol y Urigüen; 
Tolgo: Tren Ligero 
Articulodo Golcoecheo Oriol. 
7 -4 - ' 95 . Europees jaar van het 
milieu. 
60 P. Symbolische voorstelling 
(hand draagt boom, kruin von 
boom samengesteld uit wereld
kaart), Europese sterren, blaadje 
met veiligheidsspeld. 
7 -4 - ' 95 . Zeilschepen uit vroeger 
tijd. 
Twee blokken. Resp. met vier de
zelfde zegels van 19 en vier de
zelfde zegels van 30 P. Resp. 'San 
Juan Nepomuceno', 'San Teimo'. 

TSJECHIË 
15 -3 - '95 . Oprichters van het 
'vrije theater'; karikaturen. 
3 Kc. Driemaal, In samenhang. 
Resp. JinVoskovec (1905-1981), 

Jon Werich (1905-1980), Jaroslav 
Jezek (1906-1942). 

TURKIJE 
2 5 - 1 2 - ' 9 5 . Dienstzegels, nieuw 
type. 
3500,17.500 TL. Topijtpotroon. 

VATICAAN 
2 5 - 3 - ' 9 5 . Zevenhonderste ver
jaardag van de graftombe 'della 
Santa Coso dl Loreto' en 'Citto del 
Votlcano' (Vaticaanstad). 
600,700,1500,25001 Resp. 
engel met miskelk (detail van de 
sacristie van St. Marcus, geschil
derd door Melozzo da Forli, 1438-
1494), engel met lom (idem), op 
snaarinstrument spelende engel 
(detail van de socristie van St Jo
hannes, geschilderd door Luco Sig-
norelll, 1450-1523), musicerende 
engel (idem). 
Blok met zegel van 3000 L Over
brenging 'Santo Coso di Loreto'. 
2 5 - 3 - ' 9 5 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid'. 
750,850 L. Resp. twee paar el
kaar grijpende honden, woorvon 
een paar de ketens verbreekt, 
tekst'... si ponga fine al linguag-
qio delle armi... ' ondertekend 
door paus Johonnes Paulus II; 
handdruk afgebeeld in lauwer
krans met duif, tekst'... ed i cuori 
si oprono al compito oppasiononte 
dl costruire la pace!' met pauselij
ke handtekening. 

IJSLAND 
5 -5 - '95 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid'. 
35.-, 55.- kr. Beeldhouwwerk 'Ur 
ólögum' ('bevrijd') von Einar 
Jónsson (1874-1954) met als och-
tergrondkleuren bruin/rood (35.-
kr.) en blouw (55 kr.). 
5-5-'95. 'Norden 1995'; geza
menlijke emissie voor de Noordse 
landen. 
30.-, 35.- kr. Resp. kerkdorp 
Loufós in Eyjofjördur, gletsjer Fjol-
Isjökull met de 'Örsefojöküll (een 
van 's werelds grootste vulkanen; 
uitbarstingen in 1362 en 1727). 

ZWEDEN 
12 -5 - ' 95 . Flora; kleine bloemen 
en bodembedekkers; postzegel
boekje (zie 'Thematisch panora

ma' en 'Postzegelboekjes'). 
3.70 kr. Resp. Veronica fruticons, 
Rubus chomoemorus, Phyllodoce 
caerulo en Arctostaphylos olpinus. 
Arnica ongustifolio en Empetrum 
hermaphrodltum. 
12-5-'95. 'Norden 1995'; vaar
vakantie in Zweedse natuur; ge
zamenlijke emissie voor de 
Noordse landen; postzegelboekie. 
5.- kr. Tweemoal. Resp. boottocnt 
op het Götakonoal met de 'Wil
helm Tham' in de stijl van rond de 
eeuwwisseling, fietsers op voor
grond; zeilboot voor anker in de 
scheren van het Vöttermeer. 
12 -5 - ' 95 . Trams in Zweedse ste
den; postzegelboekje (zie 'Thema
tisch panorama'). 
7.50lkr.Vijfmaol Resp. poarde-
trom van Engelse makelij van rond 
de eeuvmisseling in Gotenburg; 
twee elektrische trams van het 
oudste model uit 1905 in Norr-
köping; forensentrom uit 1921 in 
Helsingborg; smalspoorlijn door de 
stad Kiruno voor het vervoer van 
mijnwerkers in 1958 (verbinding 
tussen de ertsbergen Luossavooro 
en Kriunavooro); moderne tram 
de 'Mustang' In Zweden (1946-
1967, waarna het tramnet wegens 
het rechts goon rijden in de bin-
nenstod werd opgeheven). 

ZWITSERLAND 
Afbeelding melding 5/376. 

BUITEN EUROPA 

ANTIGUA EN BARBUDA 
Antigua & Barbuda, Azerbeidjan, 
Dominica, Gambia, Ghana, Grena
da, Grenodo/Grenodinen, Guya
na, Moldiven, Nevis, Nicaragua, 
Sierra Leone, St Vincent, Tanzania, 
Togo en Uganda gaven een vel 
met acht zegels (twee stroken van 
vier zegels met tussenveld) en 
blok (in totaal 108 zegels en zes
tien blokken) uit ter gelegenheid 
van de vijftigste verjoordag van 
de overwinning van de geallieer
den op de As-mogendheden in Eu
ropa (aegevens ontvangen van 
Grenodo, Grenodo/Grenodinen, 
Guyana, Moldiven, Sierra Leone, 
St Vincent en Ugando; andere lan
den volgen). 

ARGENTINIË 
18-2 - '95 . Twaalfde Panomeri-
koanse spelen. Mor del Plata 
1995,1. 
75 c. Atleet, hordloper; embleem 
(Romeins cijfer XII). 
l l - 3 - ' 9 5 . Twaalfde Ponamerl-
koanse spelen. Mar del Plata 
1995, IL 
75 c., S l .25 . BeidetweemaoL 
Resp. wielrennen, 'clavado' (tur
nen), voetbal, turnen (evenwichts-
bolk/vrije oefening?); embleem. 
2 5 - 3 - ' 9 5 . Nationale grondwet 
1994. 
75 c. Koepel van het 'Nationale 
Congres' en quadriga (een met 
vier paarden bespannen tweewie-
lige wogen uit de klassieke oud
heid) gemend door 'La Republico 
Trlunfonte'. 

ASCENSION 
7 -3 - ' 95 . 'Scenes of Yesteryear' 
(taferelen van rond 1895). 
12,20,25,30,65 p. Resp.'Two 
boots' in Green Mountain, 'Island 
Steward's Store', hoofdkwartier 
en barakken van koninklijke ma
rine, politiebureau, havennoofd. 

AUSTRALIË 
Afbeelding melding 5/376. 

BAHRAIN 
22-4-'95.WH0*;wereldge-
zondheidsdag 1995. 
80,200,250 fils. Embleem (vac
cindruppel), WHO-embleem, tekst 
'target year 2000 a world without 
polio', portret van de emir. 

BARBADOS 
8 - 5 - ' 9 5 . Tweede Wereldoorlog; 
vijftigste verjaardag van de be
vrijding. 
10,35,55 c., $2.50; blok $2.-. 

BRAZILIË 
19 -2 - ' 95 . Honderdste sterfdag 
von Louis Pasteur (1822-1895). 
R$ 0.84. Borstbeeld, blod 'Lo Ré-
publlque lllustrée', microscoop, 
jaartallen 1895 en 1995. 
2 1 - 2 - ' 9 5 . Historische gebeurte
nissen. 
R$ 0.12. Tweemool. Resp. vijftig
ste verjaardag van de overname 
van 'Monte Costello' (soldaot op 
wacht met op achtergrond be-



sneeuv^de bergen in Italië); hon-
derdvijftigste verjaardag van de 
pacificatie van de 'Farroupilho'-
revolutie, vrede van Poncne Verde 
(veldmoarschalk Luis Alves de 
Lima e Silva baron van Caxias, 
soldaten, de 'goüchos plains' in 
'Rio Grande do Sul State'). 
2 2 - 3 - ' 9 5 . Eerbetoon aan presi
dent Itamor Fronco (geboren in 
1930, president sinds I oktober 
1992). 
RS 0.12. Portret, vlag. 

CANADA 
20 -2 - ' 95 . Architectuur. 
S 1.-, 2.-. Resp. paleis van justitie, 
provinciale 'normal school'. 
20 -3 - ' 95 . Tweede Wereldoor
log, VII;'1945, eindelijk vrede' 
(laatste serie; zie ook de rubriek 
'Thematisch panorama' elders in 
dit nummer). 
Blok met vier zegels von $ 0.43. 
Resp. oversteken van de Rijn 
(dropping van eerste Canadese 
paracnutistenbataljon), bevrijding 
van burgers (juichende burgers bij 
Canadese tonld; bevrijding van 
Canadese krijgsgevangenen 
(groep zwaaiende gevangenen); 
veteranen keren huiswaarts (schip 
met veteranen voort haven bin
nen). 
21-4-'95.Conadese kunst. 
$ 0.88. Schilderij 'Floroison' 
('Blossoming') van Alfred Pellan. 

CAYMANEILANDEN 
28 -2 - ' 95 . Zeeschildpadden. 
10,20,25,30 c., $1 .30,2- ; 
blok met alle waarden Resp. Che-
lonio mydos, Lepidochelys kempii, 
Eretmochelys imbricoto, Dermoce-
lys coriaceo, Caretta coretto, Le-
piodochelys olivocea. 

CHINA (Repulbiek, Talwan) 
5 -5 - '95 . Flora; zelfklevende ze
gels zonder tanding. 
5 -. Tweemaal. Resp. 'chuang-
yuan-hung', 'hon-kung-ch'un' 
(pioenrozen getekend door Tsou I 
kuei uit de Chindynostie). 

DOMINICA 
De landen Dominica, Gambia, 
Ghana, Grenada, Grenodo/Gre-
nadinen, Guyana, Sierra Leone, St 
Vincent en Togo gaven een serie 

zegels uit ter gegelegenheid van 
het jaar van het vorken/zwijn van 
de Chinese maonkalender (gege
vens ontvangen van Dominica, 
Gambia, Grenada, Grenoda/Gre-
nadinen en Guyana; andere lan
den volgen). 
April ' 9 4 . Dominica. 
25,65 c., S I . - ; blok van $2.- . 
Gestileerde varkenskoppen. 
M e ! ' 9 5 . Vogels. 
25,55,65 c., $5.-. Resp. Aix 
sponso, Anas plotyrhynchos, Anas 
discors, Pyrrhura noematotis. 
Vel met twaalf zegels van 65 c. 
met doorlopend beeld. Resp. Bu-
bulcus ibis, Chen coerulescens, Fol-
co peregrinus, Tyto alba, Nyctico-
rax nycticorax, Quiscolus quisculo, 
Peleconus occidentalis, Casmero-
dius, Archilochus coiubris, Larus 
ortricillo, Phoenicopterus ruber, 
Gallinula chioropus. 
Twee blokken van S 6.-. Resp. 
Viero griseus, Cygnus buccinator. 
Mel ' 9 5 . Pre-Ófympische spelen 
voor Atlanta 1996. 
15,20,25,55,65 c., S I . - , 2.-, 
5.-. Resp. liAork Brelond (goud 
boksen. Los Angeles 1984), Lou 
Bonoch ('freestyle'-worstelen), 
twee judoka's tijdens wedstrijd, 
twee schermers, Matt Biondi 
(goud zwemmen vrije slag, Seoul 
1988), Y. Gushiken (goud turnen 
ringoefening. Los Angeles 1984), 
wielerwedstrijd, Michael Jordan 
(goud bosketDol, Barcelona 
1992). 

Twee blokken van S 6.-. Resp. 
voetbol, Joe Corgis op paard 
'Touch of Class'. 

EGYPTE 
2 2 - 3 - ' 9 5 . Viiftiaste verjaardag 
van de Arabiscne liga. 
15,55 P. Embleem met kaart van 
de Arobische wereld. 
2 8 - 3 - ' 9 5 . Vijfentwintigste ver
jaardag van het Sheratonhotel in 
Cairo. 
15 P. Hotel met jaartallen 1970-
1995. 

EL SALVADOR 
2 4 - 3 - ' 9 5 . Veertigste verjaardag 
van het Salvadoraanse 'Centre 
Cultural'. 
0.70,1.- C. Symbolische voorstel
lingen (met 0.0. gestileerde boe

ken) met jaartallen 1955-1995. 

FALKLANDEILANDEN 
l - 3 - ' 9 5 . Vogels, VIII. 
17,35,40,65p.Resp.Haemato-
pus leucopodus, Charadrius 
modestus, Hoemotopus oter, 
Charadrius falklondicus. 

FIJI 
2 7 - 3 - ' 9 5 . Ecotoerisme op Fiji 
(zie ook de rubriek 'Thematisch 
panorama' elders in dit nummer). 
Blok met vier zegels van 81 c. 
Resp. wotervallen en Brachylo-
phus fosciotus (kikker), tredken 
door de bergen en Plotymantis vi-
tiensis (kikker), tocht op de Bilibi-
li-rivier en Halcyon chloris (vogel), 
historische plaatsen en Pteropus 
samoensis ('flying fox'). 

GAMBIA 
April ' 9 5 . Jaar van het var
ken/zwijn van de Chinese maon
kalender (zie Dominica). 
Blok met vier zegels van 3 D; blok 
van 10 D. Uit papier geknipte var
kentjes met in Chinese karakters 
'jaar van het varken' (ontwikke
ling von deze kalligrafie vanaf 
tweeduizend jaar geleden). 
April/mei ' 9 5 . Onderwoterle-
ven. 
Twee vellen met elk twaolf zegels, 
doorlopend beeld. 
I. Twaalf zegels van 3 D Resp 
'leather bock turtle', 'tiger shark', 
'surgeon fish', 'emperor angel-
fish', 'blue parrot fish', 'trigger-
fish', 'sea-horse', 'lionfish', 'mo-
ray eel', 'red fin butterfly fish', 
octopus, Dosyotis postinoco. 
II. Driemaal vier zegels von 8 D. 
Resp. 'multi-colored parrot fish', 
Sporisomo viride, Scorus vetulo, 
Bolbometapon bicolor. 
Twee blokken von 25 D. Resp. An-
gelichthys isabelita, Holoconthus 
cilioris. 

GRENADA 
April ' 9 4 . Joor von het vor
ken/zwijn von de Chinese maon
kalender (zie Dominico). 
50,75c. ,$ l . - ;b lokvanS2.- . 
Resp. in priesterkleding gehuld 
varKen, porseleinen varken uit 
Schotland, porseleinen varken uit 
Italië; varken van Chinese jade. 

Me! ' 9 5 . Tweede Wereldoorlog; 
geallieerde zege in Europa (zie 
Antigua en Borbudo); vliegtuigen. 
Vel met acht zegels van $ 2.-. 
Resp. Lovochkin LA7, Hawker 
Hurricane, Noordomerikoonse P-
510 Mustang, Messerschmitt ME 
109F, Bristol Beoufighter, Messer
schmitt ME 262, Republic P-470, 
Hawker Tempest V; tussenveld 
met Immortal Supermarine Spitfi
re gevlogen door Robert Stanford-
TucK van de Royal Air Force. 
BlokvanS6.-. Zemke'sWolf 
Pack (Republic P-47, genoemd 
naar kolonel Hubert Zemke). 

GRENADA/GRENADINEN 
April ' 9 4 . Jaar van het vor
ken/zwijn van de Chinese moon-
kolender (zie Dominica). 
75 c. Viermaal; blok van S 2.-. 
Verschillende varkentjes met Chi
nese lithografie in diomantvorm 
(hangen als symbool van geluk
wens aon deur); twee varkens 
('niets kan zich vermenigvuldigen 
zonder paorvorming'). 
Mei ' 9 5 . Tweede Wereldoorlog; 
geallieerde zege in Europa (zie 
Antigua en Barbuda), vliegtuigen. 
Vel met acht zegels van S 2.-. 
Resp. Avro Lancaster en de 'Toll-
boy', Junkers JU88, B-25 Mitchell 
Bomber, B-17 Flying Fortress 
Bomber, Petluokov PE-2, Martin 
B-26 Marauder, Heinkel He III, 
Consolidated B-24 Liberator; tus 
senveld met DeHavillond Mosqui
to. 
Blok. Geen gegevens. 
Mei ' 9 5 . Onderwoterleven. 
Twee vellen met elk negen zegels 
van S 1.-, doorlopend beeld. 
I. Resp. 'buil shark', 'big white 
shark', octopus. Barracuda, 'mo-
roy eel', 'spotted eagle ray', 'sea 
snake' en 'goldspotted snake', 
'stingray', 'grouper'. 
II. Resp. dolfijnen, 'scorpion fish', 
'seo turtle' en 'rock beauty fish', 
'butterfly fish' en 'nurse snork', 
'angel fish', 'grouper' en 'coney', 
'rainbow eel' en 'moroy eel', 'sun 
flower-star' en 'coral crab', octo
pus. 
Twee blokken von S 5.-. Resp. 
'French angelfish', 'hommerneod 
shark'. 

GUYANA 
April ' 94 . Jaor von het vor
ken/zwijn von de Chinese maon
kalender (zie Dominica). 
S 20,30,50,100; blok von S 
150 (met twee zegels). Resp. var
kentjes die als decoratie aan mo
biel dongen; abstracte afbeeldin
gen van door deur binnenkomend 
varken als symbool van geluk. 
Mei ' 9 5 . Tweede Wereldoorlog; 
geallieerde zege in Europa (zie 
Antigua en Barbuda); de lootste 
maanden. 
Vel met acht zegels van S 60. 
Resp. Ardennenoffensief 1945 
('bottle of the Bulge'), het door
breken van de 'Siegfried Linie', 
bevrijding von de concentratie
kampen, operotie 'Manna' (voed-
seldroppmg boven Nederland), 
opsporen van Duitse sluipschutters 
in Itolie, bombarderen van Duitse 
industrie, Russische tanks dringen 
door in Berlijn, U-858 (eerste 
Duitse ooiogsschip dat zich in U.S. 
territoriale wateren overgaf); tus
senveld met sergeant Joiner van 
'B Battery, 265th Field Artillery', 
die het sein tot 'stookt het vuren' 
gaf aan het westfront. 
Blok van S 300. Russische troepen 
hijsen nationale 'hamer en sik-
kel'-vlag op de 'Brandenburger 
Tor' in Berlijn. 

HONGKONG 
24 -5 - ' 95 . 'Rural Heritage'; in
heemse woningen op het platte
land. 
S I . - , 1.90,2.40,5.-. Resp. Tsui 
Shing Lau, Som Tung Uk, Lo Woi, 
Man Shek Tong. 

INDONESIË 
l -4- '95.Pel i ta VI1995 (ontwik
kelingsplan van vijf jaren, tweede 
joor von het zesde vijfjarenplan). 
300,700 R. Resp. 'lontor'-brief 
(achttiende/negentiende eeuw) 
verzonden door koning Klung-
kung van Bali noor delconing van 
Karongosem om hem te waar
schuwen voor een Hollandse aan
val op Karongosem en Den Bukit 
(hedendaagse Buleleng). 

KENIA 
28 -2 - '95 . Sport; golf. 
6.-, 17.50,20.-, 25.-S. Golfende 

C ORRFOS Dh bL SAL\ i,DOR 
_ „ 1955 - 1995 
7 0 c ^ n M 

Centro Cultural Salvadoreno . 

R \ 65t' '' Falkland Islands 



man, vrouw, man, golfclub. 
2 4 - 3 - ' 9 5 . Kunstnijverheid, II. 
6.-, 14.50,17.50,20.-, 25.-S. 
Resp. parfum'flesjes', manden, 
conserveerpotten, drinkflessen 
(kalebassen), houten 'containers' 
voor het bewaren van voedsel. 

KIRIBATI 
3 -4 - ' 95 . Toerisme. 
Vel met vijf zegels van 30 c, en 
vijf zegels van 40 c. met tussen-
veld. 

KOREA NOORD 
Afbeelding melding 5/378. 

MACAU 
Afbeelding melding 4/378. 
5-5-'95.'LendaseMitos,l l,Kun 
lam'. 
3.- P. Viermaal. Vier traditioneel 
geklede schonen van wie één met 
baby en één met bloem. 

MALDIVEN 
A p r i r 9 5 . Walvissen. 
1.-, 8.-R. Resp.'killer whale', 
'humpback whale'. 
Vel met twaalf zegels van 3.- R. 
met doorlopend beeld. Resp. 
'right whale', 'killer whole', 
'humpback whale', 'beluga', 
'narwhale', 'blue whale', 'bow-
head whale', 'fin whale', 'pilot 
whale', 'grey whale', 'sperm wha
le', 'goosebeaked whale'. 
Blok van 25.- R. Twee 'sperm 
whales'. 
April ' 9 5 . Dolfijnen. 
2.-, 10.-R. Resp.'bottlenose dol
phin', 'common dolphin'. 
Vel met twaalf zegels van 3.- R. 
met doorlopend beeld. Resp. 
'hourglass dolphin', 'bottlenose 
dolphin', 'spectacled porpoise', 
'Fraser's dolphin', 'Camerson's 
dolphin', 'spinner dolphin', 'Fra
ser's dolphin', 'spotted dolphin', 
'Indus river dolptiin', 'Hector's 
dolphin', 'Amazon river dolphin'. 
BloK van 25.- R. Drie 'hourglass 
dolphins'. 
April/mei ' 9 5 . Zestigste ver
jaardag van Donald Duck; afbeel
dingen ontleend aan de film 'Do
nald and the Wheel'uit 1961. 
3 ,4 ,5 ,10 ,20 ,251 /5 . - , 20.-R.; 
twee vellen van acht zegels van 
5.- R.; vier blokken von 25.- R. 

Mei ' 9 5 . Tweede Wereldoorlog; 
geallieerde zege in Europa (zie 
Antigua en Barbuda); de vol van 
Hitler. 
Vel met acht zegels van 15.-R. 
Resp. '203 mm Howitzer' Russisch 
geweer, ruïnes van Hitlers resi
dentie Berchtesgaden (het 
'Arendsnest'), operatie 'Manna' 
(voedseldroppinq boven Neder
land), gevechtsvlieqtuig IL-1, Brit
se troepen steken de laatste barak 
van Bergen-Belsen in brand, V-1 
'Doodlebug' gelonceerd vonuit 
Londen, derde U.S. divisie bij de 
ruïnes van Keulen, gebouw van de 
Rijksdag op 7 mei 1945; tussen-
veld met bombardement van 
Dresden (ongeveer 70.000 do
den). 
Blok. Geen gegevens. 

MAURITIUS 
10 -3 - '95 . Specerijen. 
40c.,4.-,5.-,10.-R.Resp.Myris-
tica fragrans (nootmuskaat), Co-
riandrum sativum (koriander), Sy-
zygium aromatocum (kruidnagel), 
Elettoria cardamomum (cor-
damom). 

NAMIBIË 
2 4 - 5 - ' 9 5 . Fossielen. 
45,80,90 c., $1.20. Resp. Geo-
chelone stromeri, Diamantornis 
wordi, Prohyrax hendeyi, Croco-
dylus lloydi; alle waarden met af
beelding van levend dier en fos
siel. 

NAURU 
2 0 - 1 1 - ' 9 4 . Kerstmis 1994. 
65,75 c. Resp. boven Nauru vlie
gende vredesduif, ster boven 
Bethlehem. 
2 7 - 1 2 - ' 9 4 . Nauru lid van het 
IOC* (4 september 1994). 
50 c. Embleem met datum. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
2 8 - 3 - ' 9 5 . Honden. 
75,85,100,175 c. Resp. dober-
man, elzosser, bouvier, sint ber-
nard. 

NEVIS 
3 0 - 3 - ' 9 5 . Watervogels. 
50,80 c, $ 2.-, 3.-. Resp. 'hooded 
merganser', 'green-backed 
heron', 'double crested cormo

rant', 'ruddy duck'. 
Vel met twaalf zegels van 50 c. 
met afbeeldingen van kolibries. 
Resp. 'rufous-breasted hermit', 
'purple-throated Corib', 'green 
mango', 'Bahama woodstar', 
'Hispaniolon emerald', 'Antillean 
crested hummingbird', 'green-
throated Carib', 'Antillean man
go', 'Vervian hummingbird', 'Ja
maican mango', 'Cuban emerald', 
'blue-headed hummingbird'. 
Twee blokken van $ 6.-; watervo
gels. Resp. 'black skimmer', 
'snowy plover'. 

NIEÜW-CALEDONIË 
25 -1 - ' 95 . Honderdste sterfdag 
van Louis Pasteur. 
6.60 F. 
16-3 - '95 . Toerisme; 'het op het 
paradijs lijkende eiland'. 
90 F. Tweemaal; vel met tien ze
gels en vignet. 
2 9 - 3 - ' 9 5 . Vijfentwintigste sterf
dag van generaal de Gaulle. 
1000 F. 
15-4- '95.IUFM (betekenis af
korting niet bekend). 
100 F. 
15-4 - '95 . Fossiele dieren. 
60 F. Sylvionnis. 

NIEUW-ZEELAND 
3 -5 - ' 95 . De taal van de Maori 
(1995 werd uitgeroepen tot het 
jaar van de Maoritaal: 'Te Tau o te 
Reo Maori'). 
45,70,80 c., S I . ,1 .50 ,1 .80 . 
Resp. 'Kohanga Reo Mapihi Pou-
nomu' (kinderen leren spelend en 
zingend de taal van gitaarspelen
de juf), 'Waiota Whakaoho Wai-
rua' (zingende volwassenen), 'He 
Akoranga kei nga Purakau' (moe
der praat tegen kind in draag-
zak), 'Manu Korihi Whokotau Ma-
nuhiri' (twee vrouwen met groen 
takje brengen welkomstgroet), 
'Whakapopa Tuhonohono Tanga-
ta' (jongetje zegt voor opa de fa-
miliestamboom=Whakopapa op), 
'Whaikorero Whakatakoto Tikon-
ga' (de kunst van het mondeling 
overbrengen van tradities); op 
alle zegels een bij de ofbeelding 
behorende inheemse tekening. 
2 1 - 6 - ' 9 5 . Gezondheidskampen 
voor kinderen; driehoekige toe
slagzegels. 

45-f5,80-f5 c. Resp. jongen op 
'skateboard', meisje op fiets. 
2 6 - 7 - ' 9 5 . Honderdste verjaar
dag van de rugbybond. 
45 c . ,$ l . - , 1.50,1.80; blok met 
de zegel van S 1.80. Resp. spel
moment uit de 'Club Rugby 
League', spelmoment uit oe 'Mini 
League', spelers uit vroeger tijd, 
spelmoment uit de 'International 
Rugby League'; spelmoment als 
de zegel van S1.80, op blok: sta
dion, shirts, boeken, kranten, in
signes. 
Postzegelboekje met zegels van 
45 c. 
l - 9 - ' 9 5 . Kerstmis 1995; ge
brandschilderde ramen uit de 'St 
Luke's Anglican Church' in 
Christchurch. 
45,70,80 c S l . - , 1.50,1.80. 
Resp. de aankondiging (aartsen
gel Gabriel), de aankondiging 
(Mario), vier afbeeldingen met 
verschillende details von Jezus' 
Geboorte. 
9 - 1 1 - ' 9 5 . Kerstmis 1995; post
zegelboekje met zegels van 45 c. 
Room uit de 'St John the Evange
list Anglican Church' in Cheviot, 
Noord-Canterbury. 

NIGERIA 
1 -1 - ' 95 . Tiende verjaardag van 
'Nipost/Nitel'. 
1.-, 1.50,5.-, 10.-N. Resp. brie
venbus, luchtpostenvelop, emble
men van Nipost en Nitel, tele
foons. 

PALAU 
2 3 - 1 1 - ' 9 4 . Uitgiftedatum mel
ding 1/63'kerstmis 1994'. 
2 1 - 2 - ' 9 5 . Frankeerzegels; vis-
sen. 
Vijftien waarden o.a. 20 en 32 c. 
Resp. Pseudochromis prophyreys, 
Synodus englemoni. 
3 0 - 3 - ' 9 5 . Operatie 'Desecrate 
One'(30-31 maart 1944), de ver
loren Japanse vloot van de 'Rock 
Islands'; schepen. 
Vel met achttien zegels van 32 c. 
met doorlopend beeld. Resp. Unyu 
Maru 2, Destroyer Wakatalce, Tes-
hio Maru, Raizan Maru, Chuyo 
Maru, Shinsei Maru, Urokomi 
Maru, Ose Maru, Iro, Shosei Maru, 
patrouilleboot 31, Kiri Maru, 
Amatsu Maru, Gozan Maru, Matu-

ei Maru, Nogisan Maru, Akashi, 
Kamikozi Maru. 
3-4- '95 . Drie postzegelboekjes 
met frankeerzegels 'vissen' (21-
2-'95). 

PANAMA 
16-2- '95 . Vijftigste verjaardag 
van oprichting van de 'Comunidod 
Helenica' in Panama. 
0.20 B. Acropolis, Grieks kerkje, 
standbeeld, atleten uit de oud
heid, 'moderne' hardloper, Grieks 
folkloristisch paar, Griekse vaas, 
pope met kinderen. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
Afbeelding melding 4/289. 
12 -4 - ' 95 . Handenarbeid, II. 
1.-, 10.-K. Trommel ('Kundu 
drum') met vorm van zandloper, 
'Molanggon'-houtsnijwerk (mas
ker). 

PITCAIRNEILANDEN 
8-3- '95 . Nieuwe uitgiftedatum 
en aanvulling melding 5/379 'vo
gels' (wetenschappelijke namen). 
Resp. Gygys alba, Phaethon rubri-
couda, Nesophylax ater, Sula sula, 
Procelstema cerulea, Acrocephalus 
vaughani, Anous stolidus, Sula 
doctylotra, Ptilinopus insularis, 
Pterodroma ultimo, Puffinus noti-
vitotis, Phaethon rubricauda. 

SIERRA LEONE 
Mei ' 95 . Tweede Wereldoorlog; 
geallieerde zege in Europa (zie 
Antigua en Barbuda); de oorlog 
ter zee,schepen. 
Vel met acht zegels van 250 Le. 
Resp. U.S.S. 'Idaho', H.M.S. 'Ark 
Royal', 'Admiral Grof Spee', niet 
geïdentificeerde 'Destroyer', 
H.M.S. 'Nelson', patrouilleboot 
'PT-109'van luitenant John F. 
Kennedy, U.S.S. 'Iowa', 'Bis
marck'; tussenveld met laotste 
slag rond 'Convoy RA-66'. 
Blok van 1500 Le.H.M.S. 
'Indomitable'. 
Mei ' 9 5 . Dinosaurussen. 
Vel met twaalf zegels van 200 Le. 
Resp. Ceratosourus, Brachiosau-
rus, Pteranodon, Stegosaurus, 
Saurolophus, Ornithomimus, 
Compsognathus, Deinonuchus, Or-
nitholestes, Archaeopteryx, Hete-
rodontosaurus, Lesothosaurus. 



Strook met 100,250,400,800 
Le. Resp. Triceratops, Prototero-
tops, Monoclonlus, Styracosaurus. 
Twee blokken van 2500 Le. Resp. 
Deinonychus, Rhomphorynchus. 
Mei/juni ' 9 5 . Club 'Celebrate 
tbe Wild'; fauna. 
Twee vellen met elk negen zegels 
van 150 Le. 
I. Resp. drie zegels met 'block-
faced impala', 'bonobo', twee ze
gels van 'black-footed cat', twee 
zegels met 'L'Hoest's guenon', 
mandril. 
II. Resp. 'L'Hoest's quenon', 
'black-footed cat', orie zegels van 
'colobus monkey', twee zegels 
van mandril, twee zegels van 'bo-
nobu'; alle zegels met embleem 
van de Sierra Club. 

SRI LANKA 
2 0 - l - ' 9 5 . Bezoek van paus Jo
hannes Paulus II. 
l.-R. Portretten van de paus en 
vader Jozeph Vaz (zalig verklaard 
op 20 januari 1995). 
22 -2 - ' 95 . Frankeerzegel 'Nil 
Monel'; flora. 
] . - R. Nymphaeo stellata. 
2-3 - '95 . Honderdste verjaardag 
van het 'St Joseph'-college, Co
lombo 10. 
I.- R. Gebouwencomplex. 

STKinS(ST CHRISTOFFEL) 
27-2-'95.WWF*;Cheloniamy-
das (schildpad). 
10,40,50 c . ,$ l . - . Resp. in zee, 
uit zee komend, eieren leggend, 
jonge schildpadden op weg naar 
zee; embleem. 

ST PIERRE ET MIQUELON 
15-5- '95 . Vogels. 
1 ü.- F. 'La Sterne arctique'. 

ST VINCENT 
Wel ' 9 5 . Tweede Wereldoor
log; geallieerde zege in Europa 
(zie Antigua en Barbuda); de 
laatste dogen van 'Nazi Duits
land'. 
Vel met acht zegels van $ 2.-. 
Resp. U.S. oversteek van de Rijn, 
laatste door de Duitsers afgevuur
de Y2-raket op Londen (maart 
1945), bombardement op Duitse 
industrie, Franse leger nadert 
Straatsburg, 'Gloster Meteor' (eer

ste straalvliegtuig), brandend Ber
lijn, Russische tanks bij de 'Bran
denburger Tor', kop van de 'Chi
cago Daily Tribune' op 8 mei 
1945; tussenveld met poort van 
Auschwitz. 
Blok van $ 6.-. Vliegtuig van de 
geallieerden met door een piloot 
aangebrachte bluftekst van Goe-
ring 'No enemy plane will fly over 
the Reich's Territory'. 
Mei ' 9 5 . Gnderwaterleven, 
doorlopend beeld. 
Vel met negen zegels van 90 v. 
met doorlopend beeld. Resp. 
'humpback whole', 'green turtle', 
'bottlenosed dolphin', 'monk 
seal', 'krill', 'blue shark', 'striped 
pork fish', Chaetodon sedenta-
rius', omtrek eiland St Vincent. 
Blok met vier zegels van $ 1 . - . 
Resp. Pomacentrus leucostictus, 
Pomacanthus arcuotus, Microspa-
thodon chrysurus, Chaetodon capi-
stratus. 
Twee blokken von $ 6.-. Resp. 
zeeonemonen, Physalia physalia. 

SURINAME 
31 -3 - ' 95 . Geneeskrachtige 
planten. 
5 /30,50,75,250,600,600. 
Alle tweemaal. Resp. Stochytor-
pheto jomoicensis, Ruellio tubero-
so, Ocimum sanctum, Peperomio 
pellucrda, Phyllanthus omorus, 
Portuloco olerocea, Wulffio bacco-
ta, Sesamum indicum, Asclepias 
curassovico, Heliotropiom indi
cum, Wedelia triloboto, Lantana 
comaro. 

SWAZILAND 
7-4- '95 . Handenarbeid, III. 
35,50 c., 1.-, 2.-E. Resp. houten 
schalen, vogelnestjes, artikelen 
van leer, houtsnijwerk. 

TOKELAU 
19-12-'94.Frankeerzegels; 
handenarbeid. 
5,25,40,50,80 c., S I . - , 2.-, 
5.-. Resp. kano, waaier, manden, 
viskist, waterfles, vishaak, kokos
noten, ketting van schelpen. 
3-2 - '95 . Jaar van het 
vorken/zwijn (Chinese maanko-
lender). 
Blok met zegel van $ 5.- (geen 
afbeelding ontvangen). 

TRINIDAD EN TOBAGO 
6-3 - '95 . 'Conservation'; kunst. 
50 c. Driemaal. Resp. koperen 
sculptuur (Ken Morris), schilderij 
'vissers' (Sybil Atteck), schilderij 
'Snowbollman' (Mohmoud P. Al
lodia). 

TRISTAN DA CUNHA 
27-2 - '95 . Lokaal transport. 
15,20,45,60p.Resp.'pick-up'-
vrachtwagen, 'Leyland Daf Sher
pa', scooter en 'Yomaho'-motor, 
Landrover. 

UGANDA 
Mei ' 9 5 . Tweede Wereldoorlog; 
geallieerde zege in Europa (zie 
Antigua en Barbuda); de vol van 
Berlijn. 
Vel met acht zegels van 500 Sh. 
Resp. Russisch'M 1935 152 mm'-
geweer vuurt op centrum van Ber
lijn, Russen veroveren de 'Molt-
ke'-brug, 'keizer Wilhelm'-kerk, 
verovering van de Brandenburger 
Tor' door de Russen, bombarde
ment op Duitse industrie, 'Joseph 
Stolin'-tonks rijden Berlijn binnen. 
Hitlers kanselarij verwoest, de 
brandende 'Rijksdag'; tussenveld 
met kaart van Russische leger 
over de vorderingen van de inna
me van Berlijn. 
Blok van 2500 Sh. Russische sol
daat beklimt de 'Rijksdag' om 
vlag te planten. 
Mei ' 9 5 . Pre-Olympische spelen 
voor Atlanta 1996. 
50,350,450,500,900,1000 Sh. 
Resp. Peter Rono (goud 1500 me
ter hardlopen, Seoul 1988), Rei
ner Klimke (goud poardendres-
suur. Los Angelesspelen 1985), 
Duitse wielrenploeg (goud, Seoul 
1988), Grace Birungl van Uganda 
(tijdens lAAF* werefdkampioen-
schap voor junioren, Seoul 1992), 
Francis Ogolo van Uganda (tijdens 
lAAF wereldkampioenschap atle
tiek, Duitsland 1993), Nyakana 
Godfrey (winnaar Belgisch kam
pioenschap boksen Weltergewicht 
1991). 
Twee blokken van 2500 Sh. Resp. 
Rolf Dannenberg (goud discuswer
pen. Los Angeles 1984), Sebastian 
Coe (aoud 1500 meter hardlopen 
zowefin Moskou 1980 als Los An
geles 1984). 

VANUATU 
Afbeelding melding 4/290. 
12-4 - '95 . Fauna; hagedissen. 
25,55,70,80,140 vt. Resp. 
Emoio nigromorginota, Noctus 
multicorinotus, Lepidodoctylus, 
Emoio caeruleocaudo, Emoio 
sondfordi. 
l - 6 - ' 95 . Schelpen, III. 
25,55,90,200vt.Resp.Epito-
nium scalare, Strombus lotissimus. 
Conus bullatus, Pterynotus pinna-
tus. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
25-1 - ' 94 . Arabische paarden. 
50f i ls, l . -Dh.,175,250fi ls. 
19-3 - '94 . Tiende kinderfestival; 
kindertekeningen. 
50f i ls, l . -Dh.,175f i ls,2.-Dh. 
3-4 - '94 . Tiende conferentie van 
de organisatie van Arabische ste
den, Dubai april 1994. 
50fils,l.-Dh. 
15-5 - '94 . Pelgrimage. 
50fi ls,2.-Dh. 
18-6-'94.Gedenkjaren. 
l.-Dh.ViermaoLResp.lYF*, 
IOC*, tiende verjaardag van de 
maatschappij van schrijvers uit de 
Emiraten, aag van de Arabische 
woning. 
16-8 - '94 . Archeologie. 
50f i ls, l . -Dh.,175,250f i ls. 
10-10- '94 . Milieubescherming; 
kotochtigen. 
50f i ls, l . - ,2.-Dh.,250fi ls. 
3 - 1 1 - ' 9 4 . Twaalfde voetbal
kampioenschap van de Arobische-
Golfstaten. 
50fils,3.-Dh. 
12 -12- '94 . Vogels. 
50,175fi ls,2.-Dh.,250fi ls. 
Resp. Merops orientolis. Halcyon 
chloris, Dromas ordeolo, Coracos 
benghalensis. 
2 5 - 1 - ' 9 5 . Archeologie. 
50,175fi ls,2.-Dh.,250fi ls. 
Resp. steen met schrift, idem an
dere steen, ronde steen met af
beelding van man met dier (vo
gel?), poardehoofd. 
14-2 - '95 . Folklore; nationale 
dansen. 
50,175fils,2.-Dh.Resp.'Al-
Naoshat', 'Al-Ayaolah', 'Al-Shah-
moh'. 
19-3- '95. ' IDEX'95' ; internatio
nale 'verdedigings'-tentoonstel-

ling en conferentie, Abu Dhabi 
maart 1995. 
50fi ls, l . -Dh.,175fi ls,2.-Dh. 
Resp. helikopters, embleem, oor
logsschepen, ofweergeschut, tank; 
alle zegels met embleem. 
22 -3 - ' 95 . Gedenkjoren. 
l.-,2.-Dh.,250fils.Resp.vijftia-
ste verjaardag van de UNO*, vijf
tigste verjaardag van de FAO*, 
vijftigste verjaardag van de 
Arabische Liga. 
1 - 4 - ' 9 5 . Tiende verjaardag van 
de G.P.A. ('General Postal 
Authority'). 
SOfils. 

VERENIGDE NATIES 
26 -5 - '95 . 'De jeugd: onze toe
komst'. 
USS 0.32,0.55. Resp. op wereld
bol zittend vooruitziend kind, 
fietsende kinderen. 
Zw. Fr. 0.80,1.-. Twee verschil
lende landschappen. 
0. Sh. 6.-, 7.-. Resp. dorpje in de 
sneeuw, korenschoven in land
schap. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
Afbeelding melding 5/379. 
18-10- '94 . Herdruk'Legends 
of the West'(melding 4/328/'94) 
met wijziging; Bill Pickett moet 
zijn Ben of Berry Pickett, de 'on
leesbare' zegel uit melding 
4/328/ '94 met afbeelding van de 
Indiaanse Socogowea (1787-
1812). 
24 -10 - ' 94 . Belangrijke Ameri
kaanse personen. 
20 c. Natuurkundige Virginia Ap
gar (1909-1974). 
3-11 - ' 9 4 . Honderd jaar produk-
tie van Amerikaanse postzegels in 
het 'Bureau of Engraving and 
Printing'. 
Blok met vier dezelfde zegels van 
S 2.-. Portret van James Madison 
(1751-1836), president von 
1809-1817. 
13-12- '94 . Frankeerzegel. 
Zegels zonder waorde-oonduiding 
met tekst 'The G Rote make-up 
stomp' en afbeelding van vredes
duif in licht- en donkerblauw. 
13-12-'94.Dienst(rol)zegel. 
Zegel zonder woarde-oanduiding 
met letter G en afbeelding van 



adelaar, tekst 'For U.S. addresses 
only, Penalty for private use $ 
300'. 

WALLIS EN FUTUNA 
25- l - '95. Voedsel; bereiding 
van traditionele maaltijd. 
13.80 F. 
21-3-'95. Honderdste sterfdog 
von Louis Pasteur. 
24.80 F. 

WEST-SAMOA 
29-3-'95. Frankeerzegels, I. 
5,10,30,50,60,70,80,90, 
95 s., S l . - . Resp.'Lotofago 
Beach'/Aleipata, eiland Nuutele, 
Satuiatua/Savaii, Sinalele/Aleipa-
ta, 'Paradise Beach'/Lefoga, huis
jes bij Piula Cove, 'Togo Bfowho-
les', gezicht vanaf de oostelijke 
kustroute, kano's bij Leulumoega, 
parlementsgebouw. 

ZAMBIA 
3-4-'95. Vijfenzeventigste ver
jaardag van de ILO*. 
100,450 K. Wegherstel door 
vrouwen, stenenfobricoge door 
vrouwen. 

ZIMBABWE 
Afbeelding melding 5/379 (zie 
pagina 451). 

ZUID-AFRIKA 
Aonvulling melding 4/290 'toeris
me lil, KwoZulu/Notal': weten
schappelijke naam van de witte 
rhinoceros is Ceratotherium si-
mum, zegel zonder woorde-oan-

duiding met tekst 'stondordised 
mail' en 'gestandaardiseerde pos'. 
18-1 - '95 . Miniatuurvelletje met 
een verkoopprijs van 3 R. (toeslag 
bestemd voor promotie van natio
nale en internationale postzegel
tentoonstellingen) 
12-5-'95. Toerisme; provincie 
Westkoap. 
Zegel zonder waarde-aanduiding 
met tekst 'standardised mail' en 
'gestandaardiseerde pos'. Water
front in Kaapstad. 

*: Gebruikte afkortingen: 
CEMT Conférence Européenne des 

Ministres de Transport 
FAO Food and Agriculture Orgo-

nizotion 
lAAF International Amateur Ath

letics Federation 
ILO International Labour Orga

nisation 
IOC International Olympic Com

mittee 
lYF International Year of the 

Family 
GMT Organisation Mondiale du 

Tourisme 
UNO United Nations Organization 
WHO World Health Organization 
WTO World Tourism Organization 
WWF World Woldlife Fund (World 

Wide Fund for Noture) 

lUIEUlAIS 
MEMPHIS 
Met inganq van 27 juni 
a.s. onderhoudt de KLM 
viermaal per v/eek een 
verbinding met Memphis 
(VS). Het vluchtnummer 
is KL625. 
Op het oog gaat het om 
een vlucht als zovele an
dere, maar de envelop
pen die op deze eerste 
vlucht worden vervoerd, 
verschillen op een be
langrijk punt van datge
ne wat we tot dusver ge
wend waren. 
Met ingang van deze 
KLM-vfucht zullen de bij
zondere enveloppen na
melijk niet het adres dra
gen van de vertegen
woordiger ter plaatse. 
Het is de bedoeling dat 
de verzamelaar op die 
plaats - dus op de voor
zijde - zijn eigen adres 
vermeldt. De enveloppen 
worden dus op dezelfde 
wijze behandeld als de 
couverts voor een spe
ciale afstempeling, zoals 
eerstedagenveloppen. In 
de Verenigde Staten 
wordt dit systeem - eigen 
adres aan de voorzijde -
al jaren gevolgd. 

PTT heeft deze wijziging 
doorgevoerd omdat de 
terugzending van enve
loppen (onder couvert 
na de vlucht) aan de be
langhebbenden heel ar
beidsintensief en dus 
voor PTT vrij duur is. Een 
ongewenst alternatief 
zou zijn geweest dat PTT 
voor cfe eerste vluchten 
niet langer een speciaal 
stempel ter beschikking 
stelt. 
Als u uw enveloppen 
verzendt is het wel raad
zaam om in het couvert 
een kartonnetje of iets 
dergelijks te steken, want 
na de terugkomst van de 
enveloppen gaan ze met 
de normale postbehan-
deling naar de geadres
seerden. Het te plakken 
portbedrag is voldoende 
voor een gewicht tot en 
met 19 gram, dus enige 
versteviging is wel mo
gelijk. 
V^e wachten nu maar af 
hoe onze post in Neder
land bij de verzamelaars 
arriveert. In de Verenig
de Staten waren hier
over zelden of nooit 
klachten. 

BOEKEN-

Al een aantal malen is in 
dit blad gewag gemaakt 
van de activiteiten van 
de Arbeitsgemeinschaft 
Aerogramme. Een van 
de recente wapenfeiten 
van deze ArGe is het 
boek Katalog der 
Aerogramme von 
Afrika 1995, dat alle 
luchtpostbladen be
schrijft die in Afrika tot 
1994 zijn uitgegeven. 
Oorspronkeli|k versche
nen van dit werelddeel 
drie deelcatalogi, nu zit 
alles dus in één band. 
In de catalogus worden 
de nettoprijzen vermeld 
voor gebruikt en onge
bruikt. Opvallend is dat 
aerogrammen met een 
eerstedagstempel niet 
hoger gewaardeerd 
worden. Voor stukken 
vervoerd met een eerste 
vlucht wordt een toeslag 
op de aangegeven prijs 
van 50 procent geadvi
seerd. (WD) 

Katakj iet Aerogramirm von Afrika 1995 
door Werner WieganI, 192 pp formoat A5, 
geill (z/w) Uitgegeven door de ylrieilsge 
minschalAerogramme Te bestellen bi| 
Werner Wiegond, BurgstraBe 8/2, D 71272 
Renningen (Duitsland) Pri|s DM 32 50 (in
clusief verzending) 

GREAT BRITAIN 
NEW ISSUES 

Op 16 mei en 6 juni herdenkt 
ROYAL MAIL d.m.v. het uitgeven van 
een postzegelboekje en een serie van 4 

zegels respectievelijk, 

Reginald Joseph Mitchell, 
ontwerper van de SPITFIRE 

en 
H.G. Wells, 

de wereld beroemde SCIENCE FICTION 
schrijver. 

De zegels tonen ons vier van zijn boeken 
n.1.: 'The Time Machine', 'The First Men 
On The Moon', 'War Of The Worlds' en 

'The Shape Of Things To Come' 

verkrijgbaar bij uw handelaar 
of voor informatie schrijft U naar 

P.O. Box 184 
NL-3300 AD Dordrecht 



DOOR H. GABRIELS EN T . B . STEINER-SPORK 

Opdrukken die de geschiedenis illusteren. Russische post in het door Turkije bestuurde i 
van Griekenlond (Saloniki 1909), XepuMniSponje no de revolutie van 1930 en Etat Algerien 
no de onofhankelijkbeisverkloring von 1962 

FILATELIE EN 
GESCHIEDENIS 
Wie de filatelistische blo
eden van de afgelopen 
maanden beziet, zal 
weer worden getroffen 
door de mate waarin fila
telie en geschiedenis met 
elkaar zijn verbonden. 
De filatelie weerspiegelt 
niet alleen de huidige en 
oude geschiedenis, maar 
schept ze ook vaak zelf 
met postzegeluitgiften of 
briefstukken die uit de 
nood der contemporaine 
ontwikkelingen geboren 
zijn. Veel opdrukken ge
tuigen daarvan. Omdat 
filatelisten zich vaak met 
deelgebieden bezig hou
den en een oog voor de
tails hebben, worden 
soms historische feiten 
door hen beschreven en 
belicht die anders niet 
gauw naar voren zouden 
komen. 
Dat gebeurt bijvoorbeeld 
in het artikel van Man
fred Schulze en Stefan 
Petriuk in het Duitse 
Bondsblad Philatelie 
van april jl. over de post 

in het getto van Lodz in 
de jaren 1940-1945. 
Nadat aanvankeliik Duit
se postzegels werden ge
bruikt die met eigen 
stempels werden afge
stempeld, werd datlater 
verboden: Duitse postze
gels mochten niet met 
een Judenstempel wor
den ontwaard. Er ver
schenen daarop eigen 
postzegels met de tekst 
Judenpost Getto 
Utzmannstadt, de Duitse 
naam voor Lodz. 
In Nederland werd in het 
doorgangskamp Wester-
bork wel eigen papier
geld gebruikt, maar 
geen eigen postzegels. 
Uitgaande post werd óf 
met de gangbare Neder-
andse zegels gefran-
ceerd óf zelfs en masse 
het ging veelal om 
caartjes met de ont
vangstbevestiging van 
pakketten) als 'franke
ring bij abonnement' 
aangeboden. Deze post 
werd bij het postkantoor 
van Assen afgeleverd en 
daar ontwaard. 

Boven: poststempel Assen op gefrankeerde post en Frankering bij abonnement op koortjes uit 
lager Westerborlc, het kamp had geen eigen postzegels, maar wel eigen kompgeld (onder) 
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AM-POST 
Een ander Duits blad. 
Der Br ie fmarken 
spiegel (april jl.), grijpt 
nog eens terug naar de 
eerste postzegels die in 
het verslagen Duitsland 
onder geallieerd militair 
bestuur mochten worden 
gebruikt. Die AM-Post-
zegels {Allied Military 
Post) zijn in drie verschil
lende series uitgegeven, 
namelijk een Ameri
kaanse, een Britse en 
een Duitse, die ook als 
zodanig apart zijn geca
talogiseerd. De eerste 
reeks verscheen al twee 
maanden vóór de capi
tulatie op 19 maart 
1945. 
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DEÜTSCHIAMO 1̂ DEUTSCHLAND 

Zegels uit de Amerikoanse reeks met de inscriptie AM Post 
(1945) 

MENING VAN DE 
VERZAMELAARS GEPEILD 
Een particulier onderne
mer probeerde tot twee 
keer toe zonder succes 
op lofwaardige wijze 
door middel van een 
jaarlijkse verkiezing van 
de mooiste (Nederlandse) 
postzegel van het jaar, 
de belangstelling voor het 
postzegelverzamelen te 
bevorderen. Nu lijkt het 
wèl te lukken om een der
gelijk evenement op te 
zetten. Er zijn geluiden 
dat een stichting waarin 
de Bond en de grote fila
telistische tijdscririften 
deelnemen, voet aan de 
grond bij PTT Post heeft 
gekregen. PTT Post lijkt 
na aanvankelijke aarze
lingen toch bereid om op 
grotere schaal dan vcxir-
rieen was toegezegd 
steun te verlenen aan een 
nationale verkiezings
campagne. 
Het al eerder geciteerde 
Duitse Bondsblad Phila
telie meldt dat het de 
verkiezingen van de 
overbodigste en lelijkste 
postzegefvan het jaar 
heeft gehouden. 
Er zullen ongetwijfeld 
onder de lezers van 'Phi
latelie' uitgesproken me
ningen bestaan over wat 
de Nederlandse PTT ons 
wat dot betreft zoal 
voorschotelt. 

NEDERLAND IN 
ZWART/WIT 
Nu we het toch over de 
Nederlandse PTT hebben: 
in het Franse blad Le 
M o n d e des Philaté-
listes werd onlangs ver
klaard waarom in de ru
briek 'nieuwe uitgiften' de 
zegels van Nederland zo 
vaak onvermeld blijven. 
Op de vraag van een 
(Nederlandse) briefschrij
ver gaf de redactie een 
duidelijk antwoord: 'We 
ontvangen uit Nederland 
meestaTalleen maar 
zwart-wit foto's van de 
nieuwe zegels en wij wil
len onze lezers ook wat 
dit betreft de kleurige kant 
van de filatelie tonen.' In 

de Monde heb
ben we sindsdien 
nog geen (kleu-
rerijorbeeldingen 
van onze zegels 
aangetroffen, 
maar concurrent 
Timbroscopie had 
Mahler, Mesdag 
en NOVIB keurig 
in kleur afgebeeld 
en de afbeelding 

van de aftreksom van de 
NIVRA-zegel zelfs uitver
groot. 

BELGIË BELOOFT 
BETERSCHAP 
Ons Belgisch zusterblad 
De Postzegel brengt 
in het aprilnummer een 
uitgebreid interview met 
Frank Daniels, onlangs 
benoemd tot directeur 
van de dienst Philapost, 
zoals de filatelistische 
dienst in België nu heet. 
Als we hem goed begrij
pen, gaat de filatelie in 
België een betere tijd te
gemoet. De ook in België 
slinkende belangstelling 
voor de abonnementen 
bij de filatelistische 
dienst zal weer worden 
aangewakkerd en de fi
latelisten krijgen alle 
aandacht die ze verdie
nen. Het gesloten infolo-
ket voor verzamelaars 
wordt heropend en ge
vestigd in het ontvangst
centrum van De Post in 
het Muntcentrum, Bis
schopsstraat 29 in Brus
sel. Ook interessant voor 
Nederlandse verzame
laars die een bezoekje 
brengen aan de Belgi
sche noofdstad. Nieuwe 
uitgiften zullen tijdig 
worden aangekondigd 
en de schoofrilatelieclubs 
krijgen een steuntje in de 
rug. 

KLÜSSENDORF: 
MISGEGOKT 
Tenslotte nog een be
richtje uit het Duitse blad 
Der Br ie fmarken 
spiegel. De firma Klüs-
sendorf heeft zich ge
noodzaakt gezien zelf 
haar faillissement aan te 
vragen. Het bedrijf is al 
een jaar of vier het ei
gendom van een con
cern dat zich met speel
automaten bezighoudt. 
Men heeft dus duidelijk 
misgegokt. Het blijft nu 
afwachten wat er met de 
fabrikant van automaat
stroken en diens Produk
ten zal gebeuren. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
NIP, het blad van de 
vereniging Nederland-
Israël Filatelie, meldt in 
het decembernummer dat 
er Palestijnse postzegels 
komen voor ae Gaza-
strook en Jericho. Ze mo
gen echter niet de naam 
Palestina dragen, maar 
Palestine Authority en ze 
kunnen niet voor het bui
tenland worden gebruikt. 
De buitenlandse post blijft 
onder beheer van de Is
raëlische post. 

Eemvizier van februari 
(postzegelvereniging 
Ëemland, Soest) heeft uit 
een in 1 940 verschenen 
publikatie van de 'Ka
tholieke Illustratie' een 
artikel geput over de 
Kinderzegels uit dat 
jaar. Opgemerkt wordt 
dat de serie van vijf 
waarden van destijds 
twee zegels bevat, waar
aan op dat moment wei
nig behoefte kon zijn. Er 
was een 2' /2 cent-waar
de voor drukwerk buiten
land en een 1 2 ' /2 cent
waarde voor buitenland
se brieven, terwijl het 
postverkeer met net bui
tenland uitermate gering 
was geworden. 

De postzegelvereniging 
Haarlemmermeer 
van februari brengt in 
het blad O n d e r d e 
loupe nog eens de ze
gels van 55 cent in het 
cijfertype-Crouwel uit 
1 988 in herinnering, 
waarbij de groene kleur 
vervaagt. Ook bij de 
Beatrix-inversiezegel van 
75 cent groen blijkt het 
verschijnsel zich voor te 
doen. 
In de januari-editie van 
De V a r i a n t , het blad 
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I 
van de postzegelvereni-

ling De Plaatfout, is een 
ancdig hulpmidcdel bij

gesloten, positiebepaler 
geheten, om plaatfouten 
goed te kunnen lokalise
ren. Het is een transpa
rante film met een ruit
jespatroon, waarmee 
door middel van een 
combinatie van een letter 
en een cijfer de juiste 
plaats van een afwijking 
kan worden aangege
ven. 

De Posthoorn, hiet 
blad dat de Stichting 
Jeugdfilatelie Nederland 
voor de jeugd uitgeeft, 
besteedt in nummer 2 
(februari) aandacht aan 
de dienstzegels van Ne
derland. Daarvan wor
den in dit nummer de 
zogenoemde Armenwet
zegels toegelicht. Er zijn 
ook illustraties bijge
voegd en er worcdt een 
opsomming gegeven 
van de echtheidskenmer-
ken van de opdruk. 
In de editie van maart 
van De Posthoorn wordt, 
sprekend over de aan 
Hendrik Werkman ge
wijde postzegel van 80 
cent, de naam van een 
gedicht genoemd: Prière 
pour nous autres char-
nels van Charles Péguy. 
Maar waarom in geen 
enkele publikatie de 
cryptische uitsnede Heur 
- CeuK - Sont - Pour 
wordt aangevuld en 
voor niet-Fransspreken-
den wordt vertaald blijft 
een raadsel. 

Postzegelboekjes zijn in 
ons land sinds 1 90z uit
gegeven. Het maartnum
mer van De Sleutel-
post (Leidse Vereniging 
van Postzegelverzame
laars) biedt een kort 
overzicht van de tot 
1 952 verschenen boek
jes. De belangstelling 
van het publiek voor 
deze boekjes was des
tijds onvoldoende om ze 
nog langer te verstrek
ken. 

In Donsk Filotelistisk 
Tidsskrift van februari 
is een bijdrage te vinden 
over de in Denemarken 
sedert 1 985 voorkomen
de zelfklevende aante-
kenstrookjes. Niet alleen 
de verschillende typen 
worden beschreven; ook 
wordt een vondst van de 
schrijver uit de doeken 
gedaan die duidelijk 
maakt hoe grote enve
loppen tot een hand
zaam formaat voor een 
albumblad kunnen wor-

Een envelop van A4-formaot (linksboven) kon zodonig worden gevouwen dot machinestem
pel en oantekenstrookje dichter bij elkaar komen te stoon (rechtsboven). Als er daarna langs 
de stippelliinen wordt ofgeknipt bli|lt een stuk over (linksonder) dot in gevouwen vorm veel 
kleiner is, moor uiteraard wel een diagonale vouw vertoont (rechtsonder) 

den verkleind. Een po
ging dit vouwwerk te ko-
pieëren leidde inder
daad tot een envelop 
van bruikbaar formaat, 
maar voor kostbare stuk
ken is deze methode niet 
geschikt. 

De redactie van het blad 
van de filatelistenvereni-

ng Statuut, Het Pool-g' uis, dook voor de fe-
bruari-editie in de eerste 
nummers van Het Phila
telistisch Maandblad. Dit 
blad, dat in oktober 
1911 werd gesticht, 
groeide in de loop der 
jaren uit tot het orgaan 
van een respectabel 
aantal verenigingen, zo
als Hollandia, de 
Utrechtsche Philatelisten-
Vereeniging, de postze-

eelvereniging Breda, De 
ilobe en vervolgens ook 

de Haagsche Philatelis-
ten-Vereeniging en de 
Philatelistenclub Rotter
dam. Het blad fuseerde 
in 1 922 met het Neder-
landsch Tijdschrift voor 
Postzegelkunde en ging 
op in het huidige Neder-
landsch Maandblad 
voor Philatelie. 

De Belgische 'sierstem-
pels' van 1906/08 is de 
titel van een artikel in het 
Gentse blad De Gazet -
te v a n de Filatelie 
(nummer 173, januari). 
Deze stempels doen eni
germate denken aan de 
ib/ffoge-stempels, die iets 
later in de tijd in Neder-
lands-lndië in gebruik 
zijn geweest. 

In het novembernummer 
van Postaumaat , het 
bulletin van de vereni
ging voor automaat-
boekjes en rolzegels, is 
een model afgebeeld van 
een boekje met zelfkle
vende zegels. Het is een 
produkt van Joh. En
schedé Security Printers 
in Haadem. De drukker 

gebruikt het als werving 
voor opdrachten bij post-
administraties. Hoewel er 
bij dergelijke boekjes 
geen perforatie nodig is, 
worden de zegels toen 
getand, waaruit kan 
worden afgeleid, dat de 
mens in algemene zin in 
zijn aanleg taai en be
houdend is. Ook waar
schuwt het blad in het ja
nuarinummer dat pakket
zegels géén postzegels 
zijn 

Een afbeelding van een 
brief met Duitse zegel, 
voorzien van machine
stempel Arnhem met de 
vlag Nederlandse post
zegels, je kunt ze ook 
verzamelen werd door 
de a fde l ing A lmelo 
van de NVPV uit de 
krant gehaald. Een aar
dige vondst; leuk om 
naar zulke toevallighe
den uitte kijken. 

De Studiegroep Postme-
chanisatie geeft in zijn 
blad Ul t ra-Violet 
(nummer 110, februari) 
een verklaring voor het 
besluit van PTT, dat de 
kerstpost niet meer in 
vierkante enveloppen 
mag worden verzonden. 
Bij de automatische ver
werking van de stukken 
worden deze gedraaid 
en gekeerd, tot ze auto

matisch gelezen en ge-
stempela kunnen wor
den. Bij vierkante enve
loppen komen echter 
standen voor, waarbij 
automatisch lezen onmo
gelijk is. 
Over het gebruik om bij 
post naar net buitenland 
vóór de postcode een 
landenkenteken te plaat
sen (bijvoorbeeld B-
1 234 voor een bestem
ming in België), geeft het 
blaa een duideli'JKe uit
eenzetting. Dat gebruik 
berust op bilaterale 
overeenkomsten tussen 
landen, waar de postco
de zuiver numeriek is. 
Nederland en Groot 
Brittannië kunnen er 
daardoor niet aan mee
doen want hier zijn de 
postcodes alfanumeriek 
dat wil zeggen dat ze 

bestaan uit cijfers én let
ters). Vandaar dat op 
buitenlandse post naar 
ons land de postcode 
niet door NL mag wor
den voorafgegaan. 

De vuurtoren Brandaris 
is al eerder aan de orde 
geweest. Het bulletin van 
de Kontak tgroep 
Kind en M a x i m a f i -
lie (februari) heeft, be
halve veel andere infor
matie over het verzamel-
gebied van de leden, 
nog wat meer bijzonder
heden over vuurtoren en 
de heilige St. Brandaan 
te melden. Het blad 
heeft, dit tussen haakjes, 
een bijna complete me
tamorfose ondergaan en 
daar duidelijk door ge
wonnen. 

Le Moni teur du Col-
lectionneur het blad 
van de Luxemburgse 
Bond, trekt in het ja
nuarinummer een verge
lijking tussen de Fepa-
posf-medaille van Frank 
Letterie en een tekening 
van de Luxemburger 
Jean-Pierre Calteux uit 
1951, gemaakt voor een 

jeugdtentoon stel ling in 
dat jaar. De voorstellin
gen lijken wat op elkaar, 
maar daarmee is dan 
ook alles gezegd. 

Dot Oostenrijk ook be
hoort tot de landen waar 
een buizenpoststelsel in 
gebruik is geweest wordt 
uitvoerig beschreven in 
de Schv\^eizer Brief
m a r k e n Zei tung van 
15 februari. Zowel in 
Wenen (sedert 1 875) als 
in Karlsbad (sedert 1 900 
of iets later) werd zo'n 
buizennet aangelegd. 
Tegen de concurrentie 
van telefoon en telex kon 
de buizenpost echter niet 
op, waardoor de dienst 
in 1 956 werd beëin
digd. Voor de buizen
post waren speciale 
postbladen, enveloppen 
en kaarten in gebruik, 
zodat verzamelaars van 
posiwaardestukken hier 
een rijk domein kunnen 
vinden. 

Denemarken is tussen 
1812 en 1865 een ko
gelpostwagen rijk ge
weest. Het was een soort 
van rijdende brandkast, 
met een eivormige kluis, 
ter beveiliging van de 
post. Een gecJeelte van 
zo'n kluis wordt in het 
Deense postmuseum be
waard. Een reconstructie 
van een kogelpostwagen 
heeft Denemarken aan 
de Zweedse post bij hun 
300-jarig bestaan in 
1936 aangeboden. Als 
onderdeel van de ge
schiedenis van het post
vervoer in Skandinavië 
heeft het blad Het 
Noorderl icht in het 
maartnummer deze 
merkwaardige construc
tie beschreven. 
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Links een tekening van Jeon-Pierre Calteux (1951), rechts de fepopos/medoille von Frank Letterie Plogioot' Dot lijkt nogal ver gezocht... 
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VARIA IN VERKEER EN 
VERVOER 
Het is u misschien opge
vallen dat ik de laatste 
tijd veel aandacht schenk 
aan de vormgeving van 
postzegels. Dat is niet 
toevallig. Omdat het 
aantal uitgiften de laatste 
decennia Tors is toegeno
men kunnen thematische 
verzamelaars voor veel 
thema's beschikken over 
een breed aanbod van 
materiaal. Voor sommi
ge thema's is er zelfs 
sprake van een overaan
bod. In het januarinum
mer van Topical Time, 
het blad van de Ameri
can Topical Association 
(ATA), de Amerikaanse 
vereniging van themati
sche verzamelaars, 
wordt de vraag gesteld 
Are Topical Collectors 
Being Exploited? ofv/el 
'worden thematische ver
zamelaars geëxploi
teerd?' Twee vooraan
staande verzamelaars 
geven hun visie op deze 
vraag. Het is een signaal 
dat een al te gretig uit-
giftebeleid ongenoegen 
oproept. 
Uit contacten met verza
melaars valt op te maken 
dat men in ons land het 
juiste antwoord op de 
Amerikaanse vraag weet 
te vinden. Veel themati
sche verzamelaars zien 
of van complete abonne
menten voor hun the
mai's), maar bepalen 
zelf welk materiaal ze 
willen aanschaffen. Ze 
selecteren eigenhandig 
het materiaal voor hun 
collectie. Ook handela
ren spelen op deze trend 
in, door nieuwtjesabon
nementen 'op maat' aan 
te bieden. 
Selectiviteit is dus het 
sleutelwoord voor het 
(luxe) probleem van het 
overaanbod. Voor the
matische verzamelaars 
zou een nieuwtjesru
briek die alle zegels in 
kleur afbeeldt de ideale 
situatie heel dicht bena
deren. Misschien krijgt 
u in het jaar 2005 'Phi
latelie' maandelijks in 
de bus als CD-ROM, 
zodat die droom wer
kelijkheid wordt, maar 
voorlopig kan ik u 
slechts een beetje bij 
uw keuze helpen door 
ook informatie te ver
schaffen over de vorm
geving van de behan
delde uitgiften. 

Trams in Zweedse steden 
Bij sommige landen is 
het nauwelijks nodig iets 
te zeggen over de vorm
geving van de zegels. 
Die van Zweden zijn al 
vele jaren van een con
stante, biina spreek
woordelijke kwaliteit. De 
serie 'Trams in Zweedse 
steden', uitgegeven op 
1 2 mei, is daarvan het 
zoveelste voorbeeld. De 
serie is een vervolg op 
andere transportseries 
(bijvoorbeeld de serie 
Verkeersmiddelen uit 
1 977), die doorgaans 
op dezelfde wijze zijn 
vormgegeven. De eerste 
Zweedse tram werd in 
de jaren zeventig van de 
vorige eeuw op de rails 
gezet. De eerste steden 
waar deze paardetrams 
reden waren Stockholm 
en Gotenburg. In 1 901 
deden de eerste elektri
sche trams in Stockholm 
hun intrede. Er was een 
tijd dat er in twaalf 
Zweedse steden, van 
Malmö in het zuiden tot 
Kiruna in het uiterste 
noorden, trams reden. In 
de jaren vijftig en zestig 
werden de trams in veel 
steden vervangen door 
de stadsbus. Nu onder
houdt men met museale 
trams voor de inwoners 

pij met de exploitatie van 
een tramlijn; de lijn werd 
in 1900 door de ge
meente Gotenburg over
genomen. In 1 902 de
den de elektrische trams 
hun intrede. 
Op de bruine zegel zien 
we een stadsbeela uit 
Norrköping met twee 
elektrische trams van het 
oudste model uit 1905. 
Zo zagen de meeste 
tramwagens er in Zwe
den aan het begin van 
de eeuw uit. 
Op de groene zegel is 
een forenzentram te zien 
uit 1921 in Helsingborg. 
In dat jaar werd het 
tramnet van deze stad 
fors uitgebreid. Al in 
1 906 reden in Helsing
borg de eerste trams. 
Bijzonder interessant is 
de grijze zegel, omdat 
die mijnwerkers toont die 
in 1 958 in Kiruna in de 
sneeuwmodder op weg 
naar huis zijn. De mijn-
bouwonderneming LKAB 
exploiteerde een smal
spoorlijn door de stad 
tussen de ertsbergen 
Luossavaora en Kiruna-
vaara. 
Op de blauwe zegel is 
de Mustang in het stads
beeld van Stockholm af
gebeeld. Deze moderne 
tram van na de oorlog 

van Stockholm en de toe
risten een lijndienst naar 
de dierentuin Skansen en 
naar het Vv'asamuseum. 
Op de vijf nieuwe ze
gels, die in boekjes in 
omloop worden ge
bracht, zijn trams uit ver
schillende perioden af
gebeeld. Een afbeelding 
van het vijftal vindt u in 
de rubriek 'Nieuwe post
zegelboekjes'. 
Op de rode zegel staat 
een paardetram van En
gelse makelij van rond 
de eeuwwisseling in Go
tenburg. In 1879 begon 
een Engelse maatschap

deed zijn intrede in 
1946 en bleef in gebruik 
tot men in 1967 in Zwe
den rechts ging rijden en 
het tramnet in de binnen
stad werd opgeheven. 

100 jaar auto's en trams 
in Portugal 
Ook Portugal besteedt 
aandacht aan de trans
portsector. Op 8 maart 
werden twee eeuwfees
ten met een postzegel 
herdacht. 
In 1895 verraste Graaf 
D'Avillez de bevolking 
van Lissabon en die van 
zijn woonplaats Santia

go do Cacém door de 
eerste auto in Portugal te 
gebruiken. Het was een 
Panhard & Levassor, 
voorzien van een Daim
ler tweecylinder V-mo
tor. De aanblik van het 
gemotoriseerde monster 
veroorzaakte reacties 
van ongeloof en schrik. 
Er wordt beweerd dat de 
graaf een bediende voor 
de auto uit liet lopen om 
de bevolking te waar
schuwen alle vuren te 
doven om een explosie 
van de auto te voorko
men... De bewuste auto 
is afgebeeld op een ze
gel van 130 e. (zie ook 
de rubriek 'Nieuwe uit
giften' van mei, bladzij
de 375). 

De eerste geëlektrificeer-
de tramlijn in Portugal 
werd op 12 september 
1 895 in Oporto in ge
bruik genomen; ze ver
bond Cordoaria met Ar-
róbido. Daarvóór was 
sinds 1 872 een paarde
tram met Amerikaans 

nog eens wat aandacht 
te besteden aan de hier
op betrekking hebbende 
uitgiften. Ook thematisch 
gezien is het namelijk 
een hoogtepunt. 
Voor de al eerder be
handelde Canadese se
rie over de Tweede We
reldoorlog vormt de uit
gifte van 1995 het eind
punt; de laatste serie van 
vier zegels verscheen op 
20 maart. Een van de 
zegels (thema: Liberation 
of civilians,'bevriiding 
van burgers') heeft een 
Nederlands tintje: een 
Canadese infanterietank 
rijdt door een haag van 
juichende Nederlanders. 
De in totaal zeven blokjes 
van vier Canadese zegels 
vormen een indrukwek
kend document van een 
belangrijk stuk moderne 
geschiedenis. De zegels 
zijn door hun vormgeving 
weliswaar niet optimaal 
'toegankelijk', maar dat 
laat de thematische 
waarde onverlet. 
Dat geldt in veel mindere 

materieel in gebruik. 
Omstreeks 1950 werd 
het aantal trams dras
tisch uitgebreid. Geleide
lijk nam ook het aantal 
stadsbussen toe en de 
nauwe straten van Opor
to raakten verstopt door 
het toenemende verkeer. 
De trams verdwenen 
daardoor langzamer
hand uit het stadsbeeld. 
Nu is alleen nog lijn 18 
in gebruik, de verbin
ding tussen Carmo (Cor
doaria) en Boavista. De 
tram volgt nog steeds de
zelfde route als bijna 
honderd jaar geleden. 
Op een zegel van 90 e. 
is elektrische tram no. 22 
afgebeeld. 

VIJFTIG JAAR 
BEVRIJDING (II) 
Gezien het belang van 
de herdenking van de 
vijftigste bevrijdingsdag 
is het niet overdreven. 

mate voor de zegel die 
Roemenië op 24 maart 
uitgaf ter herdenking van 
het feit dat vijftig jaar 
geleden de concentratie
kampen van de nazi's 
werden bevrijd. Het 
grootste deel van de ze
gel bestaat uit een zwar
te ondergrond met daar
op in wit twee lijnen 
prikkeldraad en een 
hond. Deze horde 
zwart-wit tegenstelling -
zo is mijn interpretatie -
accentueert de duisternis 
van het bestaan van de 
gevangenen. 

Overigens kan 'mist de 
verscheidenheid in vorm-
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geving voor thematische 
verzamelaars een be
langrijke overv/eging 
zijn bij hun materiaal
keuze. Zo kunnen twee 
verzamelingen over het
zelfde thema toch geheel 
verschillend zijn. 
De serie van vijf zegels 
die Guernsey op 9 mei 
uitgaf toont tot de ver
beelding sprekende foto
montages met een ty
pisch Engels tintje, terwijl 
het Italiaanse blokje met 
driemaal drie zegels (uit
giftedatum 31 maart) ty
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pisch Italiaanse elemen
ten uit de Tweede We
reldoorlog laat zien. 
De twee zegels die Ne
derland op 3 mei uitgaf 
kunnen niet erg verras
send worden genoemd. 
Ontwerper Jan Bons 
zegt dat de sterk uiteen
lopende gevoelens over 
de ooHog hem inspireer
den tot een zo objectief 
mogelijke uitbeelding 
van de feiten. 
Herdenkingsstempels 
van gemeenten zijn wel
licht vooral van regiona
le betekenis, maar ik 
maak er toch melding 
van. Bekend zijn inmid
dels frankeerstempels 
van Wierden en Win
terswijk. Wierden 
(FR50100) laat zeven fi
guurtjes vergezeld gaan 
van de tekst Wierden 
vijftig jaar vrij en Win
terswiik (FR20308) heeft 
naast net gemeentewa
pen de tekst Winterswijk 
50 jaar bevrijd ]945
y 995 opgenomen. 

ANTIDRUGS 
Het thema 'bestrijding 
van verslavingen' zien 
we geregeld in de emis
sieprogramma's van 
sommige landen terug. 
Door het drugsbeleid in 
ons land hoeven verza
melaars van dit actuele 
thema geen bijdrage van 
de Nederlandse PTT te 
verwachten, maar dit ge
mis wordt door andere 
landen ruimschoots ge

compenseerd. China 
(Taiwan) wijdde twee ze
gels aan een antidrugs
campagne in dat land. 
Vooral jongeren worden 
het slachtoffer van 
drugsmisbruik; het leidt 
vaak  ook in Taiwan 
tot criminaliteit. Uit een 
toelichting blijkt dat de 
campagne op de steun 
van net publiek mag re
kenen. Talrijke organisa
ties zijn opgericht om de 
overheid te nelpen met 
horde hand tegen het 
drugsgebruik op te tre
den. 

GRONINGSE NOSTALGIE 
Sinds half april is het te
lefoonverkeer tussen de 
provincie Groningen en 
de rest van het land  en 
zelfs met het buitenland 
 fors toegenomen. Tal
loze buiten de provincie 
wonende Groningers 

hebben er lucht van ge
kregen dat Streekpost 't 
Hogeland in Uithuizen 
op 7 april twee nieuwe 
zegels van vijftig cent 
heeft uitgegeven. Vooral 
de zegef, gewijd aan het 
1 2y2jarig bestaan van 
de vereniging 'Het Gro
ninger Poarrf zorgde 
voor beroering. De zegel 
toont een schilderij van 
de in Groningen beken
de schilder Otto Eerel
man, voorstellende het 
Gronings paard. En dus 
bellen Groningers fami
lieleden, vrienden en be
kenden in Groningen op 
met het vriendelijke 
maar dringende verzoek 
via de Streekpost een en
velop of kaart met deze 
mooie zegel te willen 
sturen! 

Voor verzamelaars van 
het thema 'Paarden' is 
de zegel een echte aan
winst. Noor de andere 
zegel is minder vraag, 
maar ook die roept bij 
sommige Groningers (en 
bij mij) nostalgische ge
voelens op. De zegef 
toont het in oude stijl ge
restaureerde Zielhoes, 
vlak achter de zeedijk bij 
Noordpolderzijl. Het 
Groninger Wad was in 
mijn jeugd bekend ter
rein voor mijn vrienden 
en mijzelf. De voormali
ge sluis bij Noordpolder
zijl uit 1811 (in 
1980/81 vervangen 
door een gemaal in ver
band met de verhoging 
van de zeedijk in het ka
der van de Deltawet) 
was voor ons zo onge
veer de oostelijke 'grens
paal'. Pure nostalgie 
dus. 

ZWEEDSE BERGBLOEMEN 
Zweden gaf op 12 mei 
drie series uit, waarvan 
er twee een relatie met 
de aanstaande zomer 
hebben, en dan vooral 
de serie van vier zegels 
met Zweedse bergbloe

men. Kleine bloemen en 
bodembedekkers uit de 
Zweedse bergwereld zijn 
afgebeeld; voor een af
beelding verwijs ik u 
naar de rubriek 'Nieuwe 
postzegelboekjes'. Dank
zij de witte achtergrond 
komen de vrij opvallende 
kleuren van de afbeel
dingen goed tot hun 
recrit. Op de zegels (die 
de Zweedse nomen van 
de bloemen vermelden) 
staan de volgende bloe
men. De klipereprijs 
(Veronica fruficans) is 
een helblauwe bloem die 
op klippen en steile hel
lingen groeit. De berg
braombes [Rubus cha
maemorus) komt in veen
streken voor, draagt wit
te bloemen en zorgt voor 
lekkere vruchten die 
eerst roodgeel en later 
honinggeel zijn. De 
blauwe oergheide [Phyl
lodoce caerula) groeit op 
heidevelden en heeft 
mooie klokvormige rood
paarse bloemen. De 
bergdruif (/Arctosfap/i/
los alpinus) is een grond
bedekker met rodeljes
sen, die van groen eerst 
rood en later olauw

(Empefrum hermaphro
ditum), een laag bloeien
de plant met wintergroen 
blad en donkerrode 
bloempjes. 
De zegels zitten in een 
boekje. Het kaft doar/an 
is van een toepasselijke 
illustratie voorzien, na
melijk vier bloemen met 
bergen als achtergrond; 
de Zweedse PTT meldt 
dat Anemone vernalis is 
afgebeeld. De gewone 
pasqueflower ofwel het 
wildemanskruid {Anemo
ne Pulsatilla) bloeit op 
het moment dat ik dit 
schrijf in mijn tuin; het 
gaat hier om een andere 
soort. 

VERDWENEN BEROEPEN 
Portugal brengt vaak 
emissies met een nostal
gisch tintje. Dat kan on
verwachte thematische 
kansen bieden: in zo'n 
serie kan opeens een ze
gel opduiken met een af
beelding van iets waar
van tot dusver niets of 
nauwelijks iets beschik
baar was. 
Onder deze noemer valt 
ook de serie 'Beroepen en 
personages uit de negen

zwart worden. Het berg
valkruid {Arnica angusti
folia) is met zijn felgele 
bloei een zeldzame 
schoonheid. Een vaker 
voorkomende plant op 
de heidevelden van het 
Zweedse hoogland is de 
kraalheide of oesheide 

Eerste dag van uitgifte 
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tiende eeuw', die op 20 
april werd uitgegeven. 
In de negentiende eeuw 
maakte de straathandel 
in Portugal een grote 
bloei door. Later werden 
veel ambachtslieden 
overbodig, overigens 
niet alleen in Portugal. 
Gelukkig herinnert deze 
mooi uitgevoerde serie 
van vijf zegels aan de 
kleurige personages die 
nog niet zo lang geleden 
de Portugese straten be
volkten. 
Op de zegel van 1 e. is 
een padeira (bakkers
vrouw) afgebeeld, zit
tend op hoor ezel; ze is 
vroeg in de morgen op 
weg naar Lissabon om 
daar de broden te verko
pen die haar man ge
bakken heeft. Huisbak
kerijen kwamen voor in 
dorpjes als Mela?as en 
Maf ra. 



Met de padeiras kwa
men ook de vendedoras 
de fruta (fruitverkoop-
sters); er is er een - com
pleet met een mand han
delswaar op het hoofd -
afgebeeld op de zegel 
van 50 e. 
Voor zover dat valt na te 
gaan (de informatie hier
over is nogal summier) is 
op de zegel van 20 e. 
een straatventer uit de 
buitenwijken van Lis
sabon afgebeeld; hij ver
koopt allerlei soorten 
voedsel. Vandaag de 
dag kun ie ze in net 
weekeinde nog wel eens 
tegen komen, als ze 
langs de weg hun 
schaarse oogstopbreng
sten aan de man of 
vrouw proberen te bren-
gen-
De kleurige verschijning 
op de zegel van 45 e. is 
een handelaar in twee
dehands spullen. 
Een bijzonder personage 
is de witter, afgebeeld 
op de zegel van 75 e. 
Dat was meestal een 
zwarte man, die 'stand
plaats' had op het Ros-
sio-plein Huiseigenaren 
die van zijn diensten ge
bruik wilden maken, 
zochten hem daar dan 
op Toen het plein in 
1 836 werd gereconstru
eerd moesten de witwas
sers naar een andere 
plaats uitwijken. In de 
negentiende eeuw waren 
ze nog een alledaagse 
verschijning in Lissabon, 
maar nu zijn ze alleen 
nog in de nauwe straat-
|es van de oudste stads
wijken te vinden. 

FRAAI FOSSIEL UIT 
SLOVENIË 
Het op een Sloveense ze
gel van 29 maart afge
beelde fossiel Karavanki-
na schellwieni zou wel 
eens een interessante 
thematische aanwinst 
kunnen zijn. Uit de toe
lichting blijkt dat het fos
siel afkomstig is uit de 
beroemde fossielenvind
plaats Dolzanova sotes-
ka (Duivelsravijn) ten 
noorden van de stad 
Trzic, die een onuitputte

lijke rijkdom aan fossie
len uit het onder-Perm 
biedt; het Perm is in de 
geologie de jongste pe
riode van het Paleozoï-
cum. Het afgebeelde fos
siel is in 1 966 door prof. 
dr. Anton Ramovs be
schreven. De Karavanki-
na schellwieni was een 
Brachiopod of Armpoti-
ge, een weekdierachtig 
zeedier dat ongeveer 
275 miljoen jaar gele
den voorkwam. De toe
voeging schwellwieni 
slaat waarschijnlijk op E. 
Schellwien, die al in 
1 900 een soortgelijk fos
siel beschreef Geologie-
verzamelaars hebben 
aan het Sloveense 'geo-
logiewandelpad' een 
ideaal vakantiedoel. De 
route is ongeveer 1.500 
kilometer lang en voert 
langs ongeveer negen
honderd waarnemings-
punten. Een goede con
ditie en uithoudingsver
mogen zijn dus vereist! 

TOERISME 
Al vrij snel na de invoe
ring van de postzegel is 
het thema 'Toerisme' 
door de postzegeluitge-
vende landen ontdekt 
Thematisch gezien is het 
niet zo'n interessant on
derwerp, maar veel ze
gels die onder die noe
mer verschenen zijn ook 
bruikbaar voor andere 
thema's. 

San Marino 
Dat geldt bijvoorbeeld 
voor molens, maar ook 
voor een tamelijk realisti
sche afbeelding van het 
menselijk oog, afgebeeld 
op de zegel van 600 I 

nerde me aan een Ne
derlandse zegel met een 
afbeelding van een oog: 
de Bevrijaingszegel uit 
1975. 
De zegel met het oog is 
overigens wel de enige 
zegefin deze Sanmari-
nese reeks die thema
tisch goed bruikbaar is. 
Op twee andere zegels 
overheerst de symboliek. 
Dat het kwartet wordt 
volgemaakt met een ze
gel die het ministaatje 
als toeristische trekpleis
ter in beeld brengt zal 
wel niemand verbazen. 

Een actuele ontwikkeling 
is dat men toerisme 
steeds meer in segmen
ten opdeelt. In mijn 
woonprovincie Fryslan 

ties maar ook de plaat
selijke landeigenaren or
ganiseren dergelijke 
trips. Ter geruststelling 
wijst men er op dat gïï-
slongen, giftige spinnen 
of malariamuggen uw 
pad niet zullen Kruisen! 
Op de aan mountain 
trekking gewijde zegel 
zien we een afbeelding 
van de Fili-boomkikker 
{Platymantis vitiensis). 
In een aantal dorpen in 
het binnenland van Fiji 
worden vlotten gemaakt 

Vanuatu 
Vanuatu gaf op 27 juli 
1994 een toeristische se
rie uit. In aanvulling op 
de informatie in de ru
briek 'Nieuwe uitgjiften' 
(november 1994,TDlad-
zijde 879) kan ik u de 
naam geven van de op 
de zegel van 75 vt. afge
beelde vulkaan; het is de 
'Yasur' op het eiland 
Tanna. Interessant is de 
trommel op de zegel van 
25 vt. De aanwezigheid 
van de gesneden han-
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(sinds kort de officiële 
naam voor de provincie 
Friesland) bevordert men 
bijvoorbeeld het 'cultu
reel gebonden toerisme'. 
Want dat Friesland bij 
uitstek een provincie is 
voor liefhebbers van wa
tersport of vaarrecreatie 

^ ^ ^ ^ ^ weet iedere Ne-
^ ^ 1 ^ 1 ^ derlander. maar 
6 0 0 Friesland heeft 

nog meer te bie
den. 

uit de serie van vier die 
San Marino wijdde aan 
het twintigjarig bestaan 
van de Wereldorganisa
tie voor het Toerisme 
(uitgiftedatum 5 mei). 
Geen uniek zegel, want 
een soortgelijk exem
plaar siert de omslag 
van Das Auge als Motiv, 
een Duits boek uit 1987 
dat een rijk geïllustreer
de beschrijving bevat 
van de gelijknamige the
matische collectie van de 
Roemeen dr. Ladislav 
Berar. Het boek herin-

Ook op de Fiji-ei-
landen doet men 
aan segmente
ring, zo blijkt uit 
de serie van vier 
zegels die is ge

wijd aan riet Ecotoerisme 
(uitgiftedatum 27 maart). 
De zegels laten voor
beelden van ecotoerisme 
zien; bovendien is een 
toepasselijk dier afge
beeld. Het blijkt dat eco
toerisme zich voor een 
belangrijk deel richt op 
actievelingen, die ook 
nog over een goede con
ditie moeten beschikken 
Het landschap van Fiji 
leent zich bij uitstek voor 
het maken van bergtoch-
ten {mountain trekking). 
Niet alleen reisorganisa-

waarmee toeristen snel
stromende rivieren kun
nen afvaren die uitmon
den in de oceaan, men 
noemt dit bilibili river 
trips. Op de zegel die 
aan deze activiteit is ge
wijd zien we de ge
streepte leguaan (Bra-
chylophus fasciatua), die 
ook al werd afgebeeld in 
de derde VN-serie met 
bedreigde diersoorten. 
Op de Fiji-eilanden zijn 
vele oude versterkingen 
{historie sites) te vinden 
De belangrijkste daar
van zijn de Ring Ditch 
Fortification en de 'Hill-
fortification'. Op deze 
zegel is de vliegende 
hond {Pteropus samoen-
sis) afgebeeld. 
De Fiji-eilanden zijn rijk 
aan spectaculaire wa
tervallen. De meeste 
daarvan bevinden zich 
op grond van de in
heemse bevolking, die 
handig inspeelt op de 
groei van het ecotoeris
me door de watervallen 
voor toeristen open te 
stellen. Op deze zegel 
zien we een afbeelding 
van een ijsvogel {Halcy
on chloris). 

den is ongewoon; het 
betekent dat de trommel 
is gesneden door een 
hooggeplaatst stam
hoofd^ De tamtam be
schermt het dorp en 
wordt onder meer ge
bruikt om de bevolking 
bijeen te roepen. 

Angola 
OOK een Afrikaans land 
als Angola tracht het 
toerisme te ontwikkelen, 
omdat dat economisch 
gezien hard nodig is. 
Ondanks die noodzaak 
proberen de Angolezen 
toch het accent te leggen 
op het cultureel gebon
den toerisme en net eco
toerisme. In dat opzicht 
hebben dit soort landen 
ook heel wat te bieden. 
De kennismaking met de 
Afrikaanse cultuur in al 
zijn verscheidenheid is 
voor velen een boeiende 
ervaring. De Angolese 
Toerismeserie die op 27 
september 1 994 werd 
uitgegeven (zie 'Nieuwe 
uitgiften' van april 
1 995, bladzijde 287) 
geeft daarvan treffende 
voorbeelden. 
De in hetzelfde nummer 
vermelde serie van zes 
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zegels die gewijd is aan 
de IKung-stam in Ango
la, vormtéén schril con
trast met onze welvaarts
maatschappij. DeIKung-
stam leeft in net noord
oostelijk deel van de Ka-
lahari-woestijn. De stam
leden leven daar nog in 
volle harmonie met de 
ecologische kenmerken 
van de Kalahari. Specia
le aandacht verdient de 
zegel van 30.000 
Nkz, die een stam-
lid toont dat bezig 
is met het maken 
van een rotsteke
ning. Zegels met dit 
soort afbeeldingen 
zijn vrij schaars. 
Een mooi voorbeeld 
is de zegel van 
20 c. uit de antro
pologische reeks 
die Cuba in 1 967 
uitgaf. 

ONDERGRONDSE 
WETENSCHAP 
Verzamelaars van geo
logische thema's wijs ik 
graag op de mooie ze
gel die Luxemburg op 15 
mei uitgaf, gewijd aan 
het Europees Centrum 
voor Geodynamica en 
Seismologie in Walfer-
dange. In 1 968 werd 
daar begonnen met het 
inrichten van een onder-

10 000 Nkz 15000 Ntó 

Toerisme' kan een aan
trekkelijk filatelistisch the
ma zijn; er is een over
daad aan materiaal voor 
beschikbaar Wel is het 
een vrii moeilijk thema, 
omdat net om een breed 
terrein gaat. Maar wie 
eenmaal een goed be
grensd plan heeft be
dacht kan jaren vooruit. 

gronds laboratorium 
voor geodynamica in 
een zijtak van een gips-
mijn. Voordelen van on-
derbrenging in deze 
mijn zijn de afwezigheid 
van water, de gunstige 
vochtigheidsgraad en de 
constante temperatuur, 
die tot op een honderd
ste graad hetzelfde blijft. 
In de mijn zijn 22 instru

menten opgesteld, die 
onder meer de hoge 
snelheidsgolven, veroor
zaakt door aardbevin
gen kunnen registreren. 

KLEDERDRACHTEN IN 
SOORTEN 
'Klederdrachten in soor
ten' - dat ligt nogal voor 
de hand, zult u wellicht 
denken. Maar 'soorten' 
slaat in dit geval op de 
kwaliteit van zegels met 
afbeeldingen van kleder
drachten, die heel wisse
lend kan zijn. 
Een aantal Oosteuropese 
landen geeft er de voor
keur aan, het 'landseige
ne' op postzegels te la
ten zien; Estland en Li
touwen zijn er voorbeel
den van. 
Een actuele uitgifte is die 
van Estland van 30 
maart, die een vervolg is 
op een soortgelijke emis

sie uit 1994. Niet zozeer 
de afbeelding zelf, maar 
de vormgeving springt in 
het oog. De zegels van 
Estland hebben een 
hoge grafische kwaliteit, 
OOK nu weer. De afge
beelde klederdrachten 
worden gedragen op het 
eiland Muhu. Dankzij de 
witte achtergrond komen 
de fleurige kleuren goed 
tot hun recht en de de
tails zijn goed waar
neembaar - een harmo
nieus geheel. 
Tot op zekere hoogte 
geldt dat oordeel ook voor 
de veertien zegels met 
folkloristische kostuums 
die Cyprus op 27 decem
ber 1994 uitgaf (zie 
'Nieuwe uitgfiten' van ja
nuari 1995, bladzijde 
60). Ook is voor een witte 
achtergrond gekozen, 
maar door de minder pre
cieze weergave van de 
kostuums is er toch van 
een wat fletser beeld spra
ke De expressieloze ge
zichten versterken deze in
druk nog eens. 

VISVANGST IN 
BOTSWANA 
Verzamelaars van het 
thema 'Vissen' schenken 

uiteraard ook aandacht 
aan de visvangst. Ze zul
len niet alleen neden-
daagse vangstmethoden 
belicnten, maar de pri
mitieve van vroeger. 
Bruikbare zegels voor dit 
onderdeel zullen vast wel 
beschikbaar zijn, maar 
ik wil toch de serie 'Tra
ditionele visvangst' van 
Botswana (uitgiftedatum 

rol. Een markant filatelis
tisch voorbeeld daarvan 
is het feit dat een lands-
naam op Engelse postze
gels nog steeds ont
breekt. 
De sterke hang naar tra
ditie doet echter geen af
breuk aan de uiterlijke 
kwaliteit van de Engelse 
zegels. Bovendien dui
ken in het emissiepro-
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3 april) onder de aan
dacht brengen. 
Op de vier zegels zijn de 
vismethoden zó duidelijk 
afgebeeld, dat ze een 
scrioolvoorbeeld zijn van 
de wijze waarop thema
tische zegels er uit moe
ten zien. De afbeeldin
gen spreken bovendien 
voor zich. 

gramma geregeld inte
ressante emissies op. Dat 
geldt zeker ook voor de 
science fiction-sene, die 
de Royal Mail op 6 juni 
uitgaf. De serie is gewijd 
aan de bekende scnrij-
ver Herbert George 
Wells (1866-1946) en 
met name aan de eerste 
periode van zijn werk. 
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De zegel van 15 t. laat 
zien dat men vroeger 
niet alleen met speren 
vissen probeerde te van
gen, maar ook met pijl 
en boog. Het vissen met 
manden, zoals afgebeeld 
op de zegel van 80 t., 
was nieuw voor mij -
maar ik ben don ook een 
leek Voor mij is deze se
rie een 'aanrader'. 

SCIENCE FICTION 
Ons 'overzeese' buur
land Engeland draagt 
nog steeds in belangrijke 
mate het stempel 'con
servatief'. Tradities spe
len er een belangrijke 

waarin hij toekomstro
mans (science fiction) 
schreef Vier van zijn be
kendste boeken zijn met 
op de computer vervaar
digde beelden tot leven 
gebracht. De nogal 
spectaculaire beelden 
zorgen er voor dat be
paalde zegels ook voor 
andere thema's bruik
baar zijn. 
Het boek The Time Ma
chine (1895) is afge
beeld op de zegel van 
25 p. De afbeelding 
toont silhouetten van li
chamen en de woorden 
Time Travel die door de 
ruimte vallen. 



Voor The First Men in The 
yVloon (1901) koos de 
ontwerper voor een raket 
die van de aarde de 
ruimte invliegt, vergezeld 
van de woorden Space 
Trove/(zegel van 30 p.). 
Op de zegel van 35 p. is 
het boek The War Ot 
The Worlds {] 898) ahe-
beeld, waarin de aarde 
wordt aangevallen door 
bewoners van Mars. Af
gebeeld is een gezicht 
met daar overheen de 
woorden Alien Invasion. 

De afbeelding op de ze
gel van 41 p. heeft be
trekking op het boek The 
Shape OFThings To 
Come, dat overigens niet 
in het genre science fic
tion valt. Onderin de ze
gel zien we een gedeelte 
van een gezicht met 
spiedende ogen en daar 
overheen computergra-
fiek en de woorden Futu
ristic Society. 
Op alle vier zegels is de 
naam van de schrijver 
vermeld. De serie is niet 
alleen uitgegeven ter ge
legenheid van het hon
derdjarig bestaan van 
V/ells' eerste boek The 
Time Machine, maar ook 
naar aanleiding van de 
vijftigste sterfdag van de 
schrijver. En dat is merk
waardig, want Wells 

overleed in 1946. 
Belangrijker is dot Herbert 
George Wells aan het 
eind van zijn literaire 
loopbaan een ontwerp 
maakte voor een 'verkla
ring van de rechten van 
de mens'. Dit leidde tot de 
belangrijke Sankey De
claration oféie Rights of 
Man die de weg vrii-
maakte voor de 'Verkla
ring van de Rechten van 
de Mens', vastgesteld 
door de Verenigde Naties 
in 1948. Nu 1995-ook 
filatelistisch - in het teken 
staat van de VN is dit as
pect van Wells's arbeid 
ook thematisch relevant. 

EEN BEETJE APART: 
DRIEHOEKSZEGELS 
Toen u jong was had u 
ongetwijfeld ook een 
zwak voor postzegels 
met aparte vormen. 
Driehoekige zegels zul
len ongetwijfeld extra 
aandacht hebben ge
trokken. Ter gelegenheid 
van de tentoonstelling 
Finlandia 95 gaf Finland 
op 11 mei een drie
hoekszegel uit die de 
blauwzwarte grote mest-
kever (Geotrupes sterco-
rarius) afbeeldt. Dankzij 
de gele achtergrond en 
de in kleur verlopende 
balk voor de dubbele 
landsnaam ontstond een 

harmonieuze kleuren
combinatie. 
Mestkevers zijn de laat
ste decennia steeds zeld
zamer geworden. Ze be
horen tot de grote fami
lie van scarabeeën, die 
door de mens traditio
neel welwillend zijn be
naderd; denkt u maar 
aan de heilige scarabee 
in het oude Egypte. De 
Finse PTT was zo attent 
ook de op 10 mei 1994 
uitgegeven eerste drie
hoekszegel mee te zen
den. Daarop werden te
gen een groene onder
grond drie lieveheers
beestjes [Coccinella sep-
tempunctata) afgebeeld. 
Een charmant zegeltje' 

IN KORT BESTEK 
Helaas kende ik bij het 
schrijven van het artikel 
Een eigen huis: een dier
baar bezit (aprilnummer) 
nog niet het frankeer-
stempel(FMl 2582) van 

de vestiging van Beton-
son in Arkel, want an
ders had ik u dit stempel 
zeker getoond. De tekst 
Bouwen begint bij men

sen is immers op maat 
gesneden voor dit thema. 
Hebt u aan de weer
praatjes van Erwin Kroll 
en andere weermannen 
en -vrouwen niet genoeg, 
dan kunt u ze gewoon 
bellen. Ook het Konink
lijk Nederlands 
Metereologisch Instituut 
(KNMI) in De Bilt doet 
mee met de nieuwe 
mode van 06-nummers, 
zoals blijkt uit een recent 
frankeerstempel 
(HR24025): Zon of re

gen? Bel 06-9775 ± 50 
cent per minuut. Maar 
het blijft een voorspel
ling! 
Producent van sporttoe-
stellen Janssen & Fritsen 
uit Helmond is een vaste 
leverancier van frankeer-
stempels ter g[elegenheid 
van belangri|Ke sporteve
nementen. Ook dit jaar 
wordt het stempel 
(RN2825J met de tekst 
Gymnastik EM Damer 
1994 Stockholm Janssen 
& Fritsen Sport nog ge
bruikt. 
Een aantrekkelijk post
stempel voor het thema 

'Duiven' is tot 22 juli 
1995 in Londen ver
krijgbaar. Naast een 
postduif staat de tekst 
Make Pigeon Racing 
Your Hobby/ RoyafPi-
geon Racing Associa
tion Dept X, The Red-
dings, Nr. Cheltenham, 
Glos. GL51 6RN. 
Niet alleen interessant 

voor de Scheepvaart
verzamelaars, maar ook 
voor de verzamelaars 
van het thema 'Neder
land' is de zegel met het 

MAKE PIGEON _ 
RACING YOUR HOBBY _ 

ROYAL PiCBON RACING — 
. ASSOCIATIOH 

Dept. X, The Beddings, — 
Nr Chellenham, Glos GLSt CRN 

Nederlandse schip De 
Eendracht in de Sche-
penserie van de Mar
shalleilanden, uitgege
ven op 23 april 1994 
(zie 'Nieuwe uitgiften' 
van april, bladzijde 
289) 
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BONDSVOORZIHER IN JAARREDE: 
n 994 EEN VOORSPOEDIG JAAR' 
Tijdens de ledenverga
dering van de Bond in 
Maastricht v/erd door de 
Bondsvoorzitter, de heer 
P.F.A. van de Loo, de 
traditionele Jaarrede uit
gesproken. We laten de 
integrale tekst van deze 
toespraak hieronder vol
gen. 

'Dames en heren, 
U zult het ongetwijfeld 
met mij eens zijn dat 
1994 een voorspoedig 
filatelistisch jaar is ge
weest. De fantastische 
happening Fepapost 94 
ligt u allen zeker nog 
vers in het geheugen. 
Het was goed zo velen 
van u en de door u ver
tegenwoordigde verza
melaars daar te zien 
dwalen te midden van 
de kaders, bij handela
ren danwei onder elkaar 
met daarnaast vele niet -
of beter: nog niet - aan
geslotenen bij de Bond. 
Als wij aan 1994 terug
denken dan mag mijns 
inziens terecht worden 
geconstateerd dat door 
riet uitwerken van vele 
punten uit het beleids-
plan een benadering 
wordt gekozen waar
door cie toekomst ons 
waarschijnlijk een gelijk
waardig of zelfs hoger 
ledentalkan laten zien. 
Zo werd er gewerkt aan 
enkele belangrijke zaken 
zoals een benadering 
via de pers om daarmee 
verzamelaars in de rich
ting van verenigingen te 
verwijzen. 

Ook de cursussen voor 
Beginnende Filatelisten 
die in 1994 werden ge
houden, zijn een onder
deel van ons servicepak
ket. Dankzij de qoede 
samenwerking r^et de 
leiding van de Stichting 
Jeugori latei ie Nederland 
is door uw nieuwe ere-
voorzitter Jan Balkestein, 
te zamen met de heren 
Van Kempen en Loch, 
aanzet gegeven tot de 
opleiding van, nu in 
1995 al functionerende, 
landelijke instructie
teams. De eerste resulta
ten binnen bijvoorbeeld 
de vereniging te Aals
meer laten zien dat het 

nagestreefde zeer bevor
derend is voor de team
geest en nieuwe leden-
opvang in deze vereni-

Zoals u in het jaarver
slag hebt kunnen lezen 
moesten wij het vereni
gingsjaar financieel ge
zien afsluiten met een 
verlies van iets meer dan 
43.000 gulden. Hiervan 
zijn 30.000 gulden ech
ter veroorzaakt door een 
in dat jaar ontvangen re
kening over ] 993, zodat 
de cijfers over 1993 en 
1994 onder correctie 
van het zojuist genoem
de bedrag uitkomen op 
een negatief saldo van 
ca. 9.000 danwei 
13.000 gulden. 
Door de Stichting Filate
lie is een verzoek ge
daan om de subsidiebe
dragen voor onze bond 
en voor de vereniging 
van handelaren de ko
mende jaren te verlagen. 
Hieruit vloeit voort dat 
de Bond voor dezelfde 
of meer service aan u, 
onze leden, meer zelf 
zal moeten bijdragen uit 
eigen inkomsten. Om 
deze reden wil het 
Bondsbestuur de ge
vraagde contributiever
hoging van harte aanbe
velen. 

In 1994 werden over
eenkomsten tot samen
werking met verschillen
de landen vastgelegd. 
Waren er voorheen af
spraken met federaties 
van twee Duitse deelsta
ten, nu is ook op lande
lijk niveau het een en an
der vastgelegd. Deze sa
menwerking is van groot 
belang voor onze hob
by. De hier bedoelde 
landen zijn België en 
Duitsland in de eerste 
overeenkomst. In een 
tweede verdrag met 
Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland en Liechten
stein zijn weer andere 
punten vastgelegd. 
Mede door de organisa
tie van Fepapost 94 wa
ren er vele contacten met 
zowel de wereldorgani
satie FIP als met de 
FEPA, de Europese orga
nisatie van landsbonden. 
In het kader van die 

FEPA wordt nog gezocht 
naar een gezamenlijke 
Europese opzet van de 
'open klasse', een nieu
we benadering van de 
filatelie met weinig re
gels en veel individuele 
vrijheid. Wi j verwachten 
hier veel van. 
De secretariële inspan
ning die geleverd is op 
het Bondsbureau was 
van hoog niveau. Helaas 
is door ziekte van een 
van de dames een ver
traging ontstaan, die ge-
lukkig Kon worden weg
gewerkt door de inzet 
van medebestuurders. 
De uitbreiding van het 
Bondsbureau die begin 
1 994 werd gerealiseerd 
is al van groot belang 
geweest in het beperken 
van externe kosten ten 
behoeve van zaalhuur 
etc. voor de verschillen
de cursussen. Het doet 
ons een groot plezier 
gastheer te zijn voor een 
aantal kleinere landelijke 
verenigingen die in het 
Bondshuis een vergade
ring hebben. 
Met PTT Post Filatelie is 
frequent overleg gevoerd 
om de belangen van de 
verzamelaars niet nog 
meer in de verdrukking 
te laten komen. De aan
stelling van de heer Cees 
Janssen als vast aan
spreekpunt binnen de 
dienst Filatelie is voor 
ons verzamelaars van 
groot belang. 
Verder ondersteunden 
meerdere verzamelaars 
het werk over de post-
waarden van Neder
land. Wi j hopen dat dit 
initiatief, mede met steun 
van de Stichting Filatelie, 
in de toekomst geheel 
kan worden gereali
seerd. 

Ik ben mij bewust van 
omissies in het benoe
men van alle andere za
ken die afgelopen jaar 
zijn gerealiseerd, hiet 
meeste daarvan is echter 
beschreven in de versla
gen van de diverse com
missariaten. Toch wil ik 
niet nalaten enkele groe
pen en commissies te be
danken voor hun inzet 
gedurende het afgelopen 
verenigingsjaar. Laat ik 

beginnen bij de juryle
den, die zoals gebruike
lijk veel tijd en energie !l tijd 

in hu steken in hun werkzaam
heden tijdens tentoon
stellingen in binnen- en 
buitenland. 
Ook de Service-afdeling 
kan terugzien op een 
zeer goed jaar. Fraaie 
omzetcijfers zijn zicht
baar, maar meer nog 
telt de hulp die verscriaft 
Is aan de verzamelaars 
door het beschikbaar 
stellen van literatuur en 
heel veel oude maand
bladen. Een ander bron 
van literatuur die in een 
adem genoemd moet 
worden, is de biblio
theek in Baarn. De hier 
werkzame vrijwilligers 
mogen zeker extra dank 
worden gezegd. 
Veel extra werk is uitge
voerd binnen de werk
groep van het AVC bij 
de vervaardiging van 
cursusmateriaal voor de 
eerder genoemde cursus 
BBF. Ook de vraag naar 
diaseries is fors toegeno
men en ondersteunt 
daarmee het functione
ren binnen de verenigin
gen. 

Ook de Bondskeurings
dienst heeft een zeer 
druk jaar gehad. Veel 
meer vraag dan voor
heen onstond bij keurin
gen omdat ook tijdens 
tentoonstellingen aan in
zenders geacJviseerd is 
om bepaalde zaken te 
laten beoordelen. Deze 
actie is meer en meer 
noodzakelijk vanwege 
de vele vervalste punt
en kleinrondstempels die 
aanwezig blijken te zijn 
in vele verzamelingen. 
Ook de frequentie waar
in vervalste eerstedogen-
veloppen worden aange
troffen is zorgwekkencJ. 
In 1995 hopen wij in sa
menwerking met de 
Stichting Filatelie, de 
NVPH, het PTT Museum 
en uw Bond een nog ver
fijndere methode te in
troduceren om vervalsin
gen te onderkennen. 
Zelf wil ik hierbij mijn 
dank uitspreken voor alle 
hulp en samenwerking 
die van mijn medebe
stuurders heb mogen 
ontvangen het afgelopen 
jaar.' 

Pieter F.A. v a n de 
Loo 
voorzitter NBFV 



NIEUWS OVER KOMENDE INTERNATIONALE 
TENTOONSTELLINGEN 

EUROPHILEX '95 CYPRUS 
In het kader van de Cul
turele Maand, door de 
ministers van Cultuur 
van de Europse Unie 
voor 1 995 toegewezen 
aan Cyprus, wordt er 
van 20 tot en met 28 ok
tober 1995 een interna
tionale filatelistische ten
toonstelling georgani
seerd onder de naam 
Cyprus Europhilex 95 in 
het gemeentelijk cultu
reel centrum van Nico
sia. 
Voor Cyprus is dit de 
eerste internationale ten
toonstelling op basis van 
door de FIP vastgestelde 
regels. De FEPA heeft 
het patronaat verleend. 
Er zijn 500 kaders (250 
douole face), waarin 4 
rijen van 4 bladen kun
nen worden opgehan
gen. 
Vier klassen zullen verte
genwoordigd zijn: 
Traditioneel 
Thematische filatelie 
Maximafilie en 
Filatelistische literatuur 
Inzenders met themati
sche en maximafilie-in-
zendingen, die betrek
king hebben op de Euro
pese Cultuur of de cul
tuur van het eigen land, 
worden speciaal uitge
nodigd om deel te ne
men, terwijl inzendingen 
uit beide genoemde 
klassen betrekking heb
bend op de geschiedenis 
en de cultuur van Cyprus 
bijzonder welkom zijn. 
ofschoon het plan voor 
deze tentoonstelling pas 
medio april bij de Bond 
bekend was, is toch be
sloten hieraan medewer
king te verlenen. Het 

Onder de beroemde Akropolrs rn Athene 
tegen dit decor wordt in 1996 de internatio 
nole tentoonstelling Ahm 96 gehouden 

Bondsbureau is voors
hands cis commissaris 
aangewezen en belang
stellenden kunnen zich 
daar - telefonisch, per 
fox of per brief - melden. 
Zodra nadere informatie 
is ontvangen zullen zij 
die dan ontvangen. 

ESPAMER 96 - AVIACION 
Y ESPACIO 96 
Een sedert 1973 be
staande samenwerking 
tussen de PTT, de natio
nale filatelistische fede
ratie, de organisatie van 
filatelistische handela
ren, de academie voor 
filatelie en het Postmuse-
um van Spanje, Portugal 
en Amerikaanse landen, 
verenigd in de organisa
tie Espamer, houdt sinds 
dat beginjaar geregeld 
tentoonstellingen Nu 
gebeurt dat voor de elf
de keer en ditmaal in 
Sevilla. 2.500 kaders 
zijn er beschikbaar voor 
diverse wedstrijdklassen. 
Inzenders uit landen in 
Europa en Amerika kun
nen hieraan deelnemen, 
uiteraard op basis van 
de FlP-regels. Zowel de 
FEPA als de FIAF heb
ben hun patronaat aan 
de tentoonstelling ver
leend. 
In 2.500 kaders (vier rij
en van vier bladen) wil 
men alle bekende klas
sen tentoonstellen. Deel
neming staat open voor 
inzenders uit Europa en 
Amerika, uiteraard als 
men aan de FlP-kwalifi-
caties hiervoor voldoet. 
Gelijktijdig met 
Esparr)er 96 wordt ook 
Aviacion Y Espada 96 
gehouden. Deze lucht
en ruimtevaarttentoon
stelling is bedoeld om 
een dubbel jubileum te 
herdenken. Enerzijds de 

eerste luchtpostvlucht uit 
Sevilla op 15 oktober 
1 921 en anderzijds het 
feit dat dit de eerste 
maal was dat dit door 
de Spaanse burgerlucht
vaart geschiedde, de 
CETA (Compon/ó Es-
pahiola de Trófico Aé-
reo; een eerdere vlucht 
werd door een Franse 
maatschappij verzorgd. 
Vijftienhonderd kaders 
(vier rijen van vier bla
den) ziin in eerste in
stantie bestemd voor in
zendingen in de lucht
en ruimtevaartklassen, 
maar welkom zijn ook 
inzendingen uit andere 
wedstrijdklassen, die een 
relatie met het onder
werp lucht- en ruimte
vaart hebben. De FIP 
heeft zijn patronaat aan 
deze tentoonstelling ver
leend en deelname is 
mogelijk door inzenders 
uit iïd-landen van de FIP, 
die aan de vereiste kwa
lificaties voldoen. 
Beide tentoonstellingen 
worden gehouden in de 
periode van 4 tot en met 
12 mei 1996. Aanvan
kelijk was de planning 
1 2 tot en met 20 oktober 
van dat jaar, maar op 
verzoek van de FIP is de 
datum herzien. 
Het Bondsbestuur heeft 
de heer P.F.A. van de 
Loo voor deze tentoon
stelling als landscommis-
saris aangewezen. Hoe
wel nog geen verdere 
gegevens bekend zijn -
een eerste bulletin en 
voorlopige aanmeldings
formulieren zijn nog niet 
ontvangen - kunnen be
langstellenden zich nu al 
melden bij het Bondsbu
reau, Postbus 4034, 
3502 HA te Utrecht.* 

ISTANBUL 96 IN TURKIJE 
Als vrucht van de sa
menwerking tussen de 
Turkse PTT en de Turkse 
filatelistische federatie, 
wordt van 27 september 

tot 6 oktober 1996 een 
wereldtentoonstelling ge
organiseerd, onder pa
tronaat van de FIP, die 
wordt gehouden in Istan
bul, onder de naam 
Istanbul 96. De heer J. 
Spijker, lid van het 
Bondsbestuur, is be
noemd tot landscommis-
saris. 
Hoewel nadere informa
tie nog niet is ontvan
gen, kunnen gegadig
den zich nu al opgeven: 
J. Spijker, per adres 
Bondsbureau, Postbus 
4034, 3502 HA te 
Utrecht. Voor telefoni
sche informatie kan men 
met de heer Spijker bel
len: 071-761720. 
Aan deze tentoonstelling 
kan worden deelgeno
men door inzenders, 
aangesloten bij nationa
le federaties die lid zijn 
van de FIP, met inzen
dingen die nationaal mi
nimaal een verguld zil
veren medaille nebben 
verworven (voor jeugd 
verzilverd brons).* 

ATHINA 96 IN 
GRIEKENLAND 
De FlP-kalender voor in
ternationale tentoonstel
ling noemt ook nog een 
tentoonstelling in Athene 
van 25 oktober tot 5 no
vember 1996. Ook aan 
deze tentoonstelling 
heeft de FIP zijn patro
naat verleend. Voors
hands heeft het Bonds
bestuur de heer H.W.M. 
Hopman als landscom-
missaris aangewezen; 
van deze tentoonstelling 
zijn echter verder nog 
geen gegevens bekend. 
Nadere berichten volgen 
derhalve.* 

* noot: 
Voor deze tentoonstel
ling moet rekening wor
den gehouden met het 
feit, dat van de inzen
ders een bijdrage van 
f 10.- per kader wordt 
gevraagd, in de kosten 
van deelname door ons 
land en transport naar 
de plaats van de ten
toonstelling. 

NOGMAALS: INFORMATIE OVER 
HET INZENDERSPASPOORT 

In het bericht over het in
zenderspaspoort op de 
Bondspagina in het 
maartnummer van 'Phi
latelie' (bladzijde 196) is 
vermeld dat het inge
voerde begeleidingsrap-
port van verzamelingen 

voor de duur van vier 
maanden geldig is. Dit is 
onjuist en werkt verwar
ring in de hand. Het is 
uitsluitend geldig voor 
de tentoonstelling waar
voor het werd aange
vraagd. Onze excuses. 

BONDSBUREAU IN VAKANTIEPERIODE 
GESLOTEN OF BEPERKT GEOPEND 

Wegens vakanties zal 
het Bondsbureau in de 
periode van 17 juli tot 
en met 5 augustus 
gesloten zijn. 
In de periode van 6 juli 
tot 17 juli en van 7 
augustus tot en met 20 

augustus is het Bonds
bureau beperkt ge
opend. 
Daarna - als het nieuwe 
filatelistische seizoen 
weer begint - staat het 
Bondsbureau weer 
geheel tot uw dienst. 
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AANGEBODEN 
Noorwegen 2'iO \ ( i s (h M.'SO l'iO 
\frsch 19,50, 250 versch Grf 
17,50 Giro 115S084, G van der 
\ ' en , Gennepei"wcg 7S, 5654 A(i 
Eindho\fn 

SOO Paarden ƒ 22,50, 500 schilde
rijen ƒ 30,-, 500 sport ƒ SO,-, SOO 
uniformen f SS,-, 200 kastelen 
f 26,- , 200 kerken ƒ 42 50, 100 
schaatsen ƒ 36,-, 500 bloemen 
ƒ 37,50 JdC van Welsenis, (.olo-
niastraat 57, S024 TA Roiietdain, 
Gironr 651S551 

Nieuwe prijslijsten Nederland 
automaatboekjes, Frankii|k, Zwit
serland, Canada-USA gebruikt en 
Austiaha gratis op aanvraag J H 
Al kt I mann, Rosendael 2, 1121 
H H I andsmeei 

Verz. Ver. Nat. Zwitserland com
pleet t m 1993 postfris op Davo-
bladen Yv frs SbOO \oor ƒ 385 , -
F H Erdtsitck, tel 010-4228955 

FDC AntiUen onbeschr E33 t / m 
L92 ƒ 90,- , inkl port of ruilen 
A n t / S u r i n a m e PF Tel 02979-
82167 

Gelopen poststukken effecten, 
papieigeld, Duitse Rijk en \ e d e i -
land Documenten, prenten, Bia-
bant Info A N Briggeman \ .d 
Schelde, Kantelenweg 70, 3233 
RD Oostvoornre tel 01815-5036 

ËDK 1-152 en post/egelmapjes 1-
61 Teab L Das, tel 05162-191S 

Gratis elke maand een lijsl met 
nieuwe uitgiften waaruit u kunt 
bestellen Wij leveien mt vooi-
raad Van Dal, Postbus 773, 5700 
AT Helmond, tel 04920-22224 na 
19 00 uur Fax 04920-2986S 

Telefoonkaarten per kilo ± 280 
stuks (ruim 100 verschillende) 
voor slechts ƒ 89,~ 200 verschil
lende wereld voor ƒ 140,- Ook 
300 en 400 leverbaar 100 versch 
Japan ƒ 90 , - J Koning te Mon
ster Giro 6698416, tel 01749-
42731 

BRD 100 \eisch gebi grf+toesl 
J 10,- Giio 97207S, G Schcjne-
wille, Pr Beatrix! 144, 2286 LD 
Ri]swi}k ( Z - H ) 

Bod ge\ iaagd op grote verzamel 
wereld Tel 05610-88809 \ d 
Me ei 

PhUatelie jrgn 196St/mI993 lei 
overname t e a b Info Hi I iian, 
tel 055-788575, Apeldoorn 

Kilowaar, kilowaar, kilowaar. 
\ ' i aag pnjslijst of kom langs M 
lu i jpen , B Moo>str 32A, 1901 
ET C^astricum {winkel en lid 
W P H ) 

Suriname 1898 no 29-1900 no 40 
gespec c w 2414,50 Prijs ƒ 9 7 5 , -
J V d Veer, Dotingastate 5, 8926 
ML I eeuwarden 

Ost-Europa, Neu + Alt \on \ i -
inenicn bis Ueifi-Rusland + Nach
folger (^SSR + Jugoslawien + von 
Albanien bis Lngarn **,o,GS, 
Briefe, Provisor , Lokale, Private 
gratis Liste von Reiher, PF 107, D-
08491 Limbach, Fax 03765-
348S3 

Deutschland + Ost-Europa ^ ^ 
0 Biicfe GS,ETB,Max-K.inen, 
DDR, Bund, WB, DR, Besetzun
gen, Reiher, PF 107, D-08491 
1 imbach 

Studicgioep Polen leveil u alle 
postuitgiften vanaf 1860 tot nu 
vanaf 15-20% Michel 85-816845 
J U Glus/ek, Wijdenespad 11, 
6843AZAinhem 

Veld-censuur-krijgsgev-kamp en 
dienstpost Du oot logt n / lan-
dcn I Hoogakkei Pli 181 7040 
AD s-Heeienbeig Fei 08SU)-
62518 

'Stamp-Aid' Kantoorpost Nederl. 
l kg M i x n i e i 4 0 % G R F ( i n c l toe
slag) j 35 , - , 5 kg ƒ 150,-, 1 kg 
GRF (incl toeslag) ƒ 90,- , 5 kg 
ƒ 150.-. 5 kg K I J ƒ 3 5 , - Prijzen 
excl por to en \erz Meer inio 
SFF/Stamj>Aid, tel 02975-40164, 
giro 4649344 

1 osbladigt catalogi met jaarlijkse 
aanvullingen Faroer ƒ 18,90, 
Aland 14,90, Alderney 14,90, Est
land (va 1991) 18,90 + 7,50 poi-
to M Luijpen, B Mooystr S2A, 
1901 ET Gastncum, giro 
3360508 

Kilowaar Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden. 50% 
heide nkings/tgc Is 7end Hfl 20 , -
111 een lirief of op gi ronummer 
1624853 en ontvang 150 gr fran
co thuis ( oriesptïnd in English 
1 Runfois, Gotlandsgatan 1, S-
602 17 Noirkoping, Zweden 

Partijtjes, restanten, verzamelin
gen Centro Filatelico, Havenstr 
43, Woerden, tel 03480-23885 

Albanië /eei giole voorraad '^** 
Pii]sli|st vooi ƒ 2 - in geldige NI -
postzegels F B Dijkstra, S Valke-
masiij 4, 9088 BD Wirdum 

Polen, Joegeslavie, Roemenie, 
Hongarije, Albanië, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije. PZH Roheit 
Wiktoi, Hodgesstr IS, 6135 CS 
Sittard Te! 046-512751 Ook 
nieuwtjes' 

Gespecialiseerd in motief Pzgh 
I ui |pen, B Mooystr 32A, Castii-
cum Be/oek onze winkel Lid 
W P H 

Prijslijsten N-Korea (ook D ') 
/Mongol ie /Vie lnam/Bulga i ijt / 
Roemenie /Tsj Slow / P o l e n / H o n 
ganje ƒ 2 , - Drs F B Dijkstra, S 
Valkemastrjitte 4, 9088 BD Wir-
dum Tel 05105-5191S, Fax 
51212 

Ierland giole voorraad gebi -on-
ge bi -pf l 'w mankolijst naai Kui-
pei s, Diepenbrockstraat 109, 
7604 ( X Almelo Tel 0546-
852449 

D.D.R., lijstje van toppers Zowel 
0 als XXX O p afspraak kom ik 
gaarne langs m Nrd oi L -Hol
land t n hebt u het vooi het uit
zoeken H Jansen, Rozensii aat 
57, 7601 AM Almelo Tel 0546-
811220 tevens Berlijn en Bundes-
post!!! 

'Kilowaar gratis prijslijst, Enge
land Ikg missieware J 25 , - , 
gl oottoi maat ƒ 45 , - , 100 g man 
/ 45 , - , portovnj, mancohst, giro 
6246177 Bentlev 2, Wmchestei 
RD, Noitharnpion Engeland 

Dne ise partijen, collecties en res
tanten ( e n t r o Filatelico, Ha
venstr 43, 3441 BH Woerden 
Tel 03480-2S885 Vraag gerust 
de lijst op Ook losse zegels (10-
15 ct/Yvfr) leverbaar J D A Ro
smaller, Brigantijn 8, 3448 KB 
Woerden 

Nederland + Ver .-Europa '̂  ^ , © 
V a no 1 V a 25% Stuui uw no s 
ontvang mijn prijs F Ghyben, 
Ztmegge 1916, 690S GV Zeve-
naa i , t e l 08S60-29241 

België Aanbieding De/e m u d 
150 gtst ƒ 15 , - Giro 2300785 
RSD I mdelaan 2S, 1775 GK Mid-
dcnmeei Ook het adres voor uw 
mancohjsten Euiopese landen 

Kilowaar Nederiand 1924-1990 
p / k g j 42,50 + poi to HO-Post. 
(,iio 5118104, Postbus 742, 3800 
\ S Ameisfoort 

D.D.R. nu al vanaf 40 ent de 
Mik zegels blokken, KB's-i-strei-
len ook losse spei'w zowel 0 als 
XXX gl alls lijst Manco's naar H 
lansen Ro/cnstiaat 57, 7601 AM 
Almtio Iclf 054(>811220 

Gratis: Pi i)sl BRD DDR Berlin en 
Dt. Reich. lede ie nieuw geinte-
lesseeido ontvangt tevens een 

phil veirassing Nu ook nieuwtjes 
abo's BRD. CH, FL en A Extra 
aanbied E v d Linden, Postf 
18551, 45205 Essen/Dld Faxnr 
00492054154S9/MobielteInr 
00491714S37549 

Actuele thematische prijslijsten 
(computeruitdraai) sturen wij v 
f 2 . - m NL-postz F Dijkstia, S 
Valkesmastrj 4, 9088 BD Wii 
dum 

Partijen, dozen en / enz geen 
lijst en gewoon komen kijken 
Pzgh M Luijpen, B Moo)str 
S2A, C astncum 

Gratis prijslijst voor kilowaar en 
kleine kavels J Stienstra, Bariet-
g e e l 2 I , 2 7 1 8 B L Z i e t e r m e e r 

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 

Kindervelletjes 1974 t / m 1994 
21 velschillende postfr ƒ 115,-, 
keistboekje + velletjes 8 verschil
lende ƒ 130,- I Toet, tel 070-
3293909 

Ned. luxe pfr nr 5 4 4 / 4 8 / 1 6 , -
588/91 ƒ 9,50, 715/19 ƒ 9 . -
842 /46 ƒ 1,75. 858 ƒ 2.25, 877/81 
ƒ 1 , 5 0 G v Norden, Hamburgei-
weg 92, 3851 EP Ermelo 

GEVRAAGD 
Rest wereld zhkw Japan, Frankr , 
Lngl , Nw Zeel , Italië, Ned 0 
/ l O O , - \ e r z Ned 0 Eenv mat 
goed gevaild ƒ 1S5,- J Veldhuis, 
Esdoornln 38, S88I ES Pulten 

Geviaagd Spania postfns zegels 
of verenigingvan Spania te ruil of 
te kt^op t red prijs Te! 010-
2122177, Hofman 

Verzamelingen FDC frankeerze-
gels partijen C Cruyssen, Ysvo-
gelhoek 6, S201 HR Spijkenisse, 
tel 01880-24635 

PF zegels Indonesië 1970 tot he
den Graag prijslijst EJ Nijhuis, 
V Heekgaarde 8, 7622 KF Borne-
Ov 

Drukdata Ned. postz in blok 60 
F8 1612 II feb 94, 1613 14 
feb '94, 1614 27 apii '94 Arnhem 
2 7 j u n ' 9 4 M Stru>s,J v Dijkstr 
4, 3131 MG\1aa id ingen , tel 010-
4S40293 

Frankeer-geldige post. Nederl. 
onafgew / z gom/Postfris 50-
80% Ook blokken PZM, P7B 
Info brief op aanvTaag Tel 
02975-40164 

Siam/Thailand, postfi i s /p l /ges t 
en Hongkong PFR/Gest en 
Macao Aanbiedingen, M Prins, 
tel 020-6960165 

Postfrisse frankeergeldige post
zegels Nederland. Dooi lopend te 
koop gevraagd Alleen grote pai-
tijen Aanbiedingen aan P J Rot-
gers. Postbus 8177, 3009 AD Rot
terdam Tel 010-4205276 
Fax/anUvapp 010-4552991 

Grootrond st goed leesbaar op 
zegels no 56/80 J Oprel , Grot-
nendaai 165, 3011 SR Rotterdam 
tel 010-4045629 

DIVERSEN 
Ruilen 1 50 veisch Europa gioot-
formaat tegen 150 weield Kop 
Brusselstr 157, 4826 NH Breda 

Vei zamelaars v an Engeland en 
Eng. geb. kent ii de Studiegioep 
Britannia-' Bijeenkomsten 4 keer 
per jaar in Ede, eigen londzen-
ding, veilingen 8x, en eigen club

blad Secretaris l van Dijk, Lek 
54. 170S KI Heerhugowaaid, Tel 
02207-11935. 

Fil ver zuidelijk Afrika Bijeen
komsten, veilingen, rondz tndvt i -
keer Eigen blad en bibliotheek. 
Postbus SS22S, ^005 W Rottei-
dam 

Israel: postfrisse zegels met tab 
te koop, en verzorging \ an abon
nementen Inl A Bouwense, tel 
01100-12762, Goes 

het kost u maar 
een tientje-

Om in 'Philatelie' te adverteren. 

Voor een drieregelige 
advertentie betaalt u slechts 

tien gulden. 

Voor dat geringe bedrag komt 
uw annonce onder de ogen van 

ruim 50.000 mensen. 
Profiteer ervan! 

dJ^ ' 
Bestelling 
Door stort ing op gironummer 4988 t n v 

Bremstraat n 3742 RD Baarn 
Onder vermeld ing van VERZAMELBAND PHILATELIE 

Service aanbieding 
aan de lezers van Philatelie 

PHILATIE 
IN ÉÉN BAND 

Speciale aanbieding 
VERZAMELBANDEN 

waarin 11 nummers of 1 
jaargang van Philatelie 

opgenomen kan worden 

Deze banden zijn 
vervaardigd uit luxe textiel 

en hebben als opdruk 
"PHILATELIE" 

Er staat geen jaargang op 
vermeld 

U betaalt als speciale 
serviceprijs slechts ƒ 24,50 

per band, inclusief 
verpakkings- en 
verzendkosten. 

BON VOOR PO-BEZITTERS 
o stuur mij ter kennismaking de computerprogramma's 

voor postzegels, munten, telefoonkaarten en boeken 
plus veel extra's ƒ 5 

O Stuur mij tiet absolute Nederlandstalige topprogramma 
voor filatelisten FILATELIE ƒ69 

O Stuur mij het schitterende 100+ gamespakket op 
Vieri 3,5 inch HD diskettes voor ƒ 29 

O Bijgesloten postzegels/cheque/betaalkaart 
O 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 

file:///frsch
file:///edei
file:///eisch


LiinnriEiD anrAiriEa^ 
IDlDlEölCimriElElDT 

<01D 5» J L i m i IQQ^ö» 

voor meer informatie kunt U terecht bij 
UAV postzegelhancielaar 

of schrijf naar: 
p.o.box 184 NL-3300AD Dordrecht 



Nu wel h 
■**/ NORGE 550 

M e t PTT Post Filatelie m a a k t u nu een goede start voor u w N o o r w e g e n verzamel ing. 

Ervaar het g e m a k en de voordelen van een abonnement . 

Postzegels verzamelen uit Noorwegen is bijzonder. Want Noorse postzegels staan bekend om hun uiterst 
fraaie vormgeving De onderwerpen vormen een kleurige bloemlezing van de Noorse cultuur, ni jverheid 
en natuurl i jk veel natuur. Wie Noorse postzegels verzamelt maakt vanuit z'n verzamel ing een reis door 
dit unieke, prachtige land PTT Post Filatelie heeft een samenwerk ingsverband met POSTENS FRIMERKET-

JENESTE. Daardoor kunnen wi j u het gemak bieden van o a een voordel ig abonnement op de Noorse Jaar 
co l lec t ies . Zo houdt u uw verzamel ing compleet . Daarbij bieden wi j nog extra voordelen zoals het gratis 
on tvangen van 'Co l lec t ' , het kwar taa lb lad voor postzege lverzamelaars Bovendien maken n ieuwe 
abonnees nu een zéér goede star t Zij on tvangen , ook geheel grat is , de Noorse Jaarcol lect ie 1993 
t w.v ƒ 49,50. Met onders taande bon bent u al op w e g naar een bi jzonder land. bijzonder Noorwegen 

^ -

Ja, ik word verzamelaar van Noorwegen. 
(Deze vak|es met invullen) 

Ik word abonnee op de Noorwegen Jaarcollecties 
Hierbij bestel ik de Jaarcollectie Noorwegen 1994/aantal è ƒ 49,50. 
Als nieuwe abonnee ontvang ik tevens de Jaarcollectie 1993 gratis. 

Naam Voorletter(s) M/V 

Adres 

Postcode 

Geboortedatum 

Woonplaats 

Telefoon 

Na betaling krijgt u de Jaarcollecties 
1993 en 1994, in bewaarmapjes, 
thuisgestuurd De prijzen van de 
volgende collecties zijn afhankelijk 
van de waarde en het aantal uit te 
geven postzegels Bon volledig 
invullen en zonder postzegel 
opsturen (of faxen) naar PTT Post 
Filatelie Verzamelservice Antwoord
nummer 274, 9700 VB Groningen 
Of bel gratis 06-0222321 Maandag 
t/m vrijdag van 08 00-23 00 uur, 
zaterdag van 08 00-17 00 uur 

ptt post 




