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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal iiet best georiënteertl 
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Prachtige Frans/Amerikaanse frankering, per Engels stoomschip met eert Calves Taxatie f 5000,

■ i 

aaj'ï««*4i«ftii«B 

Mauritius nr 7 
cat £5000,
tax f 5000 

6b, If karmijn met 9a 10c bruin cat 
cert Calves cat Yv Fr 240 000,
Yv Fr 70 000, tax f 10 000 
tax ƒ 6000,-
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18a, If karmijn 
met cert Calves 
Cat Yv 
Fr 60 000,-
tax f4 000,-

luchtpost 4 
cat Yv 
Fr 80 000,-
tax f 8 000,-

bestellerstempel 
18 in rood op nr 
4, vigs Dr Louis 
uniek 
tax f 750 -
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49, 25c strip van drie met tetebeche, zeer zeld
zaam cat Yv Fr 85 000,
Tax ƒ 7500,-

59b, 15c tete-beche met cert 
Calves, cat Yv Fr 275 000,-
tax ƒ 12 500,-

6, 15ct oranje pos 2/3 12/13 
in prachtig blok van vier 
cat f 7500,- tax f 2500,-

Uit de belangrijke najaars- ROKIN 
veiling van 19 t/m 26 oktober PLAZA 

Een goede gelegenlieid om ook uw zegels te laten veilen, 
inleveringen nog mogelijk t/m 21 augustus. 
Door overmaking van ƒ 15,00 op giro 461000 ontvangt u de catalogus. 

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



het PHILAPOST 
Mailorder op maat voor de filatelist 

DIT IS HET MOMENT 
D© 

Het 
postzegel

warenhuis uit 
Berkel en Rodenrijs 

0189115099 

5̂  = [PÄ5C5CET 
f 299 , 

Vorige maand heeft u uw maandblad moeten missen. Dat gaafl 

3 DOZEN IN 1 
iiTapi hischoots compenseren. 

De ultieme opruiming. Het ZOMERWONDERDOZENPAKKET brengt het Philapost gevoel nu "3 DUBBEL & DWARS" regelrecht uw 
huiskamer in. 

3 WONDERDOZEN voor de prijs van een CLUBWONDERDOOS. 

PHILAPOST RUIMT NU EENMALIG ÉCHT ALLES OP 
PHILAPOST HEEFT TIJD & RUIMTE nodig voor het nieuwe seizoen en heeft daarom alle planken leeggehaald en alles in drie 

verschillende avontuurlijke dozen verwerkt. U kunt echt van alles aantreffen. Maar u krijgt van ons wel een paar 
KEIHARDE GARANTIES . . .Wat een heerlijkheid. 

Dit is het moment voor al die verzamelaars die Philapost weliswaar OP DE VOET VOLGEN, maar nog nooit tot bestellen zijn 
gekomen. GRIJP DIE KANS, want onze 100% TERUGGAVEGARANTIE is onverkort van kracht. 

U zit er dus nooit ongewenst aan vast. 

VERZAMELAARHANDELAAR 
VOOR IEDEREEN 

■BOEKJESPLAKKERWEDERVERKOPERVERENIGIN" 
Het is ALTIJD RAAK 

DE 3 KEIHARDE GARANTIES 
Minstens 1000 verschillende (!!!) zakjes, kaartjes, envelopjes, albums, collecties, kilowaar, 
samenstellingen, FDC's, brieven, albumbladen en nog veel meer. 
Minstens 10.000 (!!!) schitterende postzegels (vrijwel uitsluitend mooie grootformaat zegels). 
En minstens f 10.000, cataloguswaarde volgens MICHEL en/of YVERT & TELLIER. 

* ™ ' EXTRASUPERBONUS 
4 WAARDECOUPONS van ieder f 25, voor kOrting op de aankoop van de nieuwe september wonderdozen in het najaar van 1995. 

Tot f 700, keiharde Nederlandse guldens supervoordeel bij deze ZOMEROPRUIMING van Philapost. 
Bel snel voor deze 3 in 1 KLAPPER 0189115099 en u ontvangt morgen al de 3 wonderdozen en 4 waardecoupons 

voor slechts f 299,. Zonder verdere kosten. 

Kijk ook snel op de middenpagina's van uw maandblad en u koopt voortaan ook uw insteekboeken bij Philapost. Bestel ze direct 
samen met het ZOMERWONDERDOZENPAKKET. U krijgt onze kwaliteitsinsteekboeken zonder extra kosten thuisbezorgd. 

WACHT NIET TE LANG. WANT OP=OPi 
Wordt het bedrag ineens te hoog. Betaal dan in termijnen. Vraag bij uw bestelling om de voorwaarden. 

PHILAPOST: DE ALLERBESTE KWALITEIT VOOR DE LAAGSTE PRIJS 

BELliiniTBIiTinilot FAX li»:titB>ik«loi SCHRIJF POSTBUS 96 2650 AB 
BERKEL EN RODENRIJS 

Leveringsvoorwaarden: 
Philapost accepteert ook betalingen met creditcards. Geef kaartnummer en vervaldatum door bij uw bestelling. «*! 

Geen verzendkosten. Betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling met de bijgesloten acceptgirokaart. Algemene teruggave 
garantie 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 Telecards en Phila Cards zijn handelsnamen van Phila 
B.V. K.v.K. Delft 35724. 
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De eerste grote herfstveiling HO 557 
wordt gehouden van: maandag 18 september tot en met vrijdag 22 september, 

w.i. onder andere opgenomen het 2e gedeelte van de unieke posthistorische collectie 
van de Noordehjke Nederlanden 

van de heer Rolf P. Salinger te Kassel Duitsland 

Voorts speciaal collectie Nederlands Indië met o.a.: 
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Gemengde frankering 2e en 3e emmissie Nederlands Indië! 

In deze veiling van totaal ruim 3600 kavels komt een zeer groot aanbod van beter ongebruikt 
vooroorlogs materiaal van Nederland en Overzee onder de hamer! Ruim 1300 kavels dozen, 
albums, landen verzamelingen, partijen enz... 
Als klap op de vuurpijl, een vrijwel uitsluitend ongebruikte verzameling Engeland en Koloniën 
in 15 Yvert albums, welke per land verkocht zal worden. Totale cataloguswaarde van deze collec

tie bijna 3 miljoen Francs! 

De catalogus van veiling 557 en 558 wordt u toegezonden na ontvangst van ƒ 20,— 
op onze girono.: 17369. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Prinsessegracht 3 - 2 5 1 4 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S . 

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

Een begrip in de Nederlandse filatelie 



Veiling no. 558 
Donderdag 21 september 1995 

2e gedeelte collectie Dr. Fred L. Reed uit New York 

ruim 1250 kavels uitsluitend emissie 1852 van Nederland, 
w.o. unieke stempels en brieven 
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î ẑĝ  bekende vertikale brugpaar van de 5 cent emissie 1852 op brief. 
Ex. collectie "Comte de Meeus" 

De catalogus van veiling 557 en 558 wordt u toegezonden na ontvangst 
van ƒ 20,- op onze giro no. 17369. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

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

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

Een begrip in de Nederlandse filatelie 



OPRUIMING SKANDINAVIË 
Wij ruimen onze gehele voorraad postzegels en postzegel boekjes 
Denemarken, Faroer, Groenland, Finland, Noonwegen, IJsland en 
Zweden (uitsluitend postfris zonder plakker) op en geven nu grote 
kortingen bij besteding van: 

tenminste ƒ 100,- : 10% KORTING; 
tenminste ƒ 250,- : 20% KORTING; 
tenminste ƒ 500,- : 25% KORTING; 
tenminste ƒ1000,- : 33% KORTING; 

Zolang de voorraad strekt, OP = OP! 
Het is derhalve gewenst reservenummers op te geven! 
Basis IS onze prijslijst FEPAPOST (oktober 1994) en onze juni 1995 
prijslijst Zweden. Aland is van deze korting uitgesloten en blijft in 
ons assortiment. 

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

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

WESI^EUROPA 
POSTFRIS 

WU VERZORGEN AL UW MANCO'S 
TEGEN REDELIJKE PRUZEN. 
VRURLUVEND PRIJSOPGAAF. 

ZEER UITGERREID NEDERLAND -H O.G. 
EN VER. EUROPA. 

POSTÏEGELH \1\DEL ALEXA1\DER C V , 
VREDEM. DE V KIESSTRAAT 96 - 3067 ZL ROTTERDAM 

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

Onze 168ste veiling zal worden 
gehouden op 8 en 9 december 
in hotel IBIS t© Tilburg. 

Deze veiling bevat o.a.: 
1. Uitgebreide afdeling Emissie 1852 
2. Veel brievenmateriaal o.a. enkelfrankeringen 

Nederland 
3. Vele mooie collecties Europa en Overzee 

Nadere bijzonderheden volgen op 'n later tijdstip. 
Tot nader order kan nog uitsluitend kwalitatief goed 
materiaal worden toegevoegd. 

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

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

Beëdigd Makelaar 
en Taxateur 

Verzamel de populaire en geliefde 
uitgiften van de Republiek China 
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Official Philatelic Agent for the R.O.C. 

SCHIEDAMSE POSTZEGELHANDEL 
POSTBUS 471 3100 AL SCHIEDAM 
Tel. 010-4714358 b.g.g. 06-52855831 

Fax: 010-4717947 

Nieuwe uitgiften uit het 
tweede halfjaar van 1995 
Naam: 

East Coast National Scenic 
Areas Postage Stamps 

2. Taiwan Trout Postage Stamps 

3. Ancient Chinese Engraving Art 
Postage Stamps (II) 

4. Oceanic Creatures Postage Stamps 

5. 100th Anniversary of the Passing 
Away of Louis Pasteur 
Commemorative Issue 

6. 70th Anniversary of the 
National Palace Museum 
Commemorative Issue 

7. 50th Anniversary of Victory of the 
Sino-Japanese War and Taiwan 
Retrocession Commemorative Issue 

100th Anniversary of Taiwan 
Agricultural Research Institute 
Commemorative Issue 

9. New Year's Greeting Postage 
Stamps (Issue of 1995) 

datum: 

JuH 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Sept. 

Okt. 

Okt. 

Nov. 

Dec. 
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72e laargang, juli/augustus 1995 
nummer 831 

Het maandblad Philatelie waarin opgenomen 
De Philatelist is een uitgave van de 
onaftiankelijke Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Den Haag 
In dit maandblad zi|n  buiten verantvKOorde

li)kheid van de redactie  de officiële 
mededelingen van de Nederlandse Bond van 
FilatelistenVerenigingen opgenomen 

Philatelie verschiintm de tweede helft 
van elke maand uitgezonderd juli 

Hoofdredacteur. 
Aad Knikman AIJP 
LIS 20 1273 CD Huizen 
Telefoon 02152 54391 
Telefax 0215240926 

Advenentleverkoop 
Bosch & Keuning 
Postbus 1 
3740 AA Baarn 
Janine de Troye 
Telefoon 0215482341 
Telefax 0215482344 

Admmistrateur 
Mevr E Braakensiek 
Postbus 5905 3273 ZG Westmaas 
Telefoon 018641776 

Adreswijzlgmgen 
Adreswijzigingen moeten worden opgegeven 
aan de secretaris van de vereniging of 
afdeling waarvan de ontvanger lid is 
Alleen individuele abonnees (zi| die het blad 
rechtstreeks aan de Stichting betalen) 
zenden een adreswijziging naar de admini

strateur (adres zie boven) 

Abonnementen 
Er zijn twee wijzen van abonneren 
1 een co/tec(iefa6onnemen(voor aangeslo

ten verenigingen het abonnement voor leden 
IS in de contributie inbegrepen 
2 een individueel abonnement Het 
abonnementsgeld moet bij vooruitbetaling 
worden overgemaakt 
a binnen Nederland f 36 op giro 5005485 
van de Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Dordrecht 
b voor België Bfr 750  op giro 000

035088233 van de penningmeester van het 
maandblad Philatelie te Brussel 
c in het buitenland f 62 50 (incl port) op 
dezelfde rekening als vermeld onder 2a 
Als het abonnement op 1 april of 1 juli ingaat 
moet een evenredig bedrag tot het eind van 
het jaar worden gestort Abonnementen per 
1 oktober zijn slechts mogelijk in combinatie 
met een abonnement op de daaropvolgende 
jaargang 

Opzegging abonnement 
Een individueel abonnement kan per 31 
december worden beëindigd door een 
schriftelijke opzegging die uiterlijk op 30 
novemberbf] 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 Oen Haag 
penningmeester H P G van der Lienden 

Erevoorzitter 
Mr A van der Flier AIJP 

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

Oplage ISSNnummer 
53 000 exemplaren 01663437 

Lid van de internationale uitgevers

vereniging van postzegelcatalogi en 
postzegeltijdschrilten ASCA T 

Uit de wereld van de filatelie 

Nederland/Stempels 

Uitslag Mahlerpuzzel 

Nieuwe postzegelboekjes 

Impressies uit Brussel  Bruphila 95 

BosniëHerzegowina als postzegelland 

Postwaardestukken 

472/473 

476/477 

478 

482/483/484 

486/487 

489/490 

491/492 
De Indonesische emissie van 1781950 

494/495/496/497/498/499/500 
Luchtpostnieu^s 

.500 
Bondspagina's 

501/502/503 
Twee exposities in een prachtige stad 

De koers van Coerts 

Boekenplank 

506/507 

508/509/510 

510 
Zeestraat 82 

511 
Frank Daniels: 'Toekomst ligt bij de jeugd' 

^ '....'^..512/513 
Wij lazen voor u 

Filatelistische evenementen/Personalia 

Nieuwe uitgiften 

Thematisch panorama 

514/515 

516/517 

518 t/m 536 

537/538/539/540 

BIJ DE VOORPAGINA: 
O p 17 augustus 1 9 5 0 verscheen in Indonesië een emissie ter 

herdenking van het eerste lustrum van de onafhankelijkheids

proclamatie De heer J H Verschuur uit Roosendaal gaat m 

dit nummer in op de bi|zonderheden van deze emissie Ter 

ere van dit Indonesische onderwerp siert een zonnige foto 

van Ball het omslag van deze editie van 'Philatelie' 

Foto Conen van der Haar, Breda 

Bosnië
Herzegowina 

489/490 
Volop in de schijnwerpers van de actualiteit: 
BosniëHerzegowina. Mr. A. van der Flier neemt 
dit interessante postzegelland nader voor u 
onder de loep 

506/507 
Een duifje dat wereld

beroemd werd  de Bas
Ier Taube  stond in juni 
jl. centraal op de natio
nale Zwitserse expositie 

van die naam Cees 
Janssen doet verslag. 

\ 

1 
jw'i 

.nmsm 

1 
HELVETIA 8030 

Frank Daniels 
512/513 
Het Belgische Philapost heeft een nieuwe 
baas: Frank Daniels Thomas Leeflang voelde 
deze 'postman' in harten nieren (èn striplief
hebber) in Brussel aan de tand. 
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Alexander 470 
Apeldoornse Postz handel 531 
Australia Post 543 
Berm, de 522 
Boeier, de 530 
Booklets International 531 
Boomstamps 470 
Bredenhof 475 
China, Republiek 470 
Dieten, van 468, 4ó9 
Dutchstomp 493 
Frankpost 479 
Friesland, Postz veiling 531 
Gasse, la 527 
Gero Gonser 523 
Globe, de 530 
Great Britain 493 
Haarlem, van 492 
HBA 522 
Hoes 470 

Hollands Glorie 
Hoogvliet 
Houwer, de 
Huls 
Inver 
Isie of Man 
Karssen 
Limburg, Postz veiling 
Lindner 
Lodewiik 
Lokven van 
Memhardt 
Mirko Franke 
Natal Produkties 
Nederlandsche Postz veiling 
Niis, de 
NVPH 
Overi|sselse Postzegelveiling 
Passon 
Philapost 

480, 481 
530 
530 
527 
535 
531 
507 
485 
535 
523 
485 
526 
503 
540 
466 
541 
488 
534 
530 

467, 504, 505 

Philoto 
Phileurope 
Postbeeld 
Posthoorn, de 
Poszegelhoes, 't 
Poveia 
Profil 
?TJ Post 
Quiri|ns 
Rietdijk 
Ruiter, de 
Safe Nederland 
Sandofayre 
Schiedamse Postz handel 
Schominq 
Trefpunt, net 
Venrayse Postz handel, de 
Vliet, van 
Voorstraat, de 
Wien 

523 
542 
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540 
493 
485 
544 
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474 
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470 
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485 
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493 
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UIT DE lAIERELD V A M DE FILATELIE 
HAGEMANS: HET GEZICHT VAN 
FILATELISTISCH NEDERLAND 

4?2 

Een bekend gezicht siert 
de omslag van de Deut
sche Briefmarken-Revue 
(DBR) van juli: dat van 
A.J. ('Bram') Hagemans, 
directeur van het oudste 
postzegelveilinghuis ter 
wereld: Van Dieten in 
Den Haag. Het Duitse 
blad brengt in de be
wuste editie een Nieder
lande Spezial, bestaan
de uit tien pagina's tekst 
en advertenties die het 
verzamelgebied Neder

land in de schijnwerper 
zetten. 
Hegemons zegt in het 
interview dot DBR met 
hem had dot veilinghui
zen een mooie toekomst 
tegemoet kunnen gaan 
als ze zich speciafiseren, 
zich instellen op de be
hoeften van de verzame
laar van vandaag. Als 
voorbeeld wordt ge
noemd de eerste veiling 
van de collectie-Reed, 
die 665 duizend gulden 

[ÏJNNltSG 
Briefin 

N0U lm Juli: 

m^ 
Berlin: 
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A.J. Magemans: Nederlands geziiht op Duits 

opbracht - exclusief op
geld. 

FINLANDIA 95 IN HELSINKI TROK RUIM 
25 DUIZEND BEZOEKERS 

Van 10 tot en met 15 
mei il. werd in de Finse 
hoofdstad Helsinki de 
gespecialiseerde ten
toonstelling Finlandia 95 
gehouden. De expositie, 
die in het teken stond 
van postgeschieden is en 
postwaordestukken, was 
ondergebracht in het 
Helsinki Fair Centre. Het 
was een bijzonder mooi 
tentoonstellingscomplex: 
er waren ruime hallen 
met een heel goede ver
lichting. De ruim drie
duizend kaders van Fin
landia 95 waren in een 
grote hal geplaatst. Te
genover deze kaders 
waren de stands van de 
handelaren en de post-
administraties te vinden. 
In een andere hal was 
de nationale tentoonstel
ling Finposta ?5 onder
gebracht. 
Naar schatting passeer
den ongeveer 25 dui
zend belangstellenden 

de poorten van het Hel
sinki Fair Centre. Naar 
Scandinavische maatsta
ven gerekend was dat 
een hoog aantal; dat de 
toegang gratis was heeft 
daaraan ongetwijfeld 
bijgedragen, net als de 
uitgebreide publiciteit 
die televisie, kranten en 
tijdschriften voor de ten
toonstelling maakten. Er 
waren op de tentoonstel
ling veel schoolklassen te 
zien en ook veel oude
ren werden rondgeleid. 
Desondanks waren de 
handelaren en de post-
administraties niet erg 
tevreden. De postadmi-
nistraties behaalden een 
omzet die slechts een 
kwart tot eenderde van 
die van Finlandia 88 be
droeg. 
Ook op deze tentoon
stelling was weer een 
Team of Experts ingezet. 
Dat had resultaat: er 
werden diverse verval

singen en verfraaiingen 
(bijgewerkte stempels) 
gevonden. Het gevolg 
was dat een aantal ver
zamelingen een lagere 
beoordeling kreeg of 
zelfs out oFcompetition 
werd geplaatst. Helaas 
gold dit ook voor twee 
verzamelingen van Ne
derlandse inzenders. 
Een onplezierige erva
ring, want het waren 
verzamelingen die be
slist Goud of Groot goud 
gekregen zouden heb
ben. (L.M.A. Grondel) 

Nederlandse bekroninqen: 
Groot verguld zilver: LM.A. Crondel (Brief
kaarten Oranje Vriisloat); B. Goofers (Ne
derlandse posigeseniedenisi en M. Vermeer 
(Frankrijk Cerès). 
Verguldlilver: }.0 van As (Luchtpost Poles-
tinal; L.M.A. Grandel (Transvaal) en I.Steyn 
(Siherié 1918-1924). 
6root z//rer; C.Schrumpf (Donzig); S.Tee-
ling (Nederlandse Zeppelinpost) en 
J.Vollmer (Curacao). 
Zilver: W. Bosman (Antwoordkaarten); P.de 
Leeuw van Weenen (Hongarije). 
Verzilverd brom: f. Jacobs (Duitse brief
kaarten) en M Vrijoldenhoven-Oostro 
(Tronsorma) 

LEZING OVER SPOORWEGFILATELIE OP 
2 SEPTEMBER IN UTRECHT 

Op zaterdag 2 septem
ber houdt mr. A. van der 
Flier voor de leden van 
de internationale vereni
ging De Spoorwegmo
tief-filatelist een diale
zing met als titel Spoor
wegen in de Filatelie. 

Deze lezing, die wordt 
gehouden op het Bonds
bureau, Zeelantlaan 11 
in Utrecht, is ook toe
gankelijk voor niet-le-
den. De causerie van de 
heer Van der Flier begint 
om 11.30 uur. 
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DavKJ HaH-Gre«n TRAINS-EN ROUTE 

OMVANGRIJKE MUNTEN- EN 
POSTZEGELDIEFSTAL IN TILBURG 

Bij een inbraak in Til
burg in mei jongstleden 
werd behalve een collec
tie munten ook een post
zegelverzameling ont
vreemd. Onder meer het 
volgende werd gestolen: 
- tien Leuchtturm-insteek-
boeken met daarin post-
fris Nederland uit de pe
riode 1943-1994 (nage
noeg compleet); tot ca. 
1978 steeds één zegel 
per NVPH-nummer, 
daarna meest in veidelen 
van tien zegels; van de 
nummers 1434, 
1466a/1467a, 
1551 a / l 552a, 
1561 a / l 562a hele vel
len; 
- ca. 200 postzegel
boekjes (postfris), vanaf 

nummer 40 in tienvoud; 
Dienst nrs. 41-43 (ge
stempeld) in veidelen 
van tien, nrs. 44-57 

Sjostfrisj eveneens in vel-
elen van tien; 

- ca. dertig postwaorde
stukken; 
- luchtpostzegel nr. 16 in 
veldeel van tien; 
- album met rolzegels in 
strips van 5 en 10 stuks 
van diverse typen bij
zondere zegels; 
Als u over aanwijzingen 
beschikt die verband 
houden met deze diefstal 
kunt u contact opnemen 
met de Regiopolitie Bra
bant Midden en Zuid, te
lefoon 013-328500 (Su
zanne Haspels). 

FRANS IS EEN 
MOEILIJKE TAAL... 

Dat Nederlanders vaak 
moeite hebben met de 

Lh lAPIS L t PLUS 
GR'^ND DU MONDE 
I E l'LUS BEAU SXEM-
PLE DE 1 'ART DE LA 
TAPfiSERIE MODER-
HE QL'l SE T R O U \ E 
DANS 1 ASSE.VtHLEb 
GÉNÉRALE DES NA
TIONS U N i r s SS.M 

LISL Li I R W A l i 
LES i n i Al s n [ s 
TJOSS L -Jll S 

Burundi: ...beheersing officiële landstaal laat te wensen over. 

Franse taal is niet zo op
zienbarend. Moor dot 
de postadmistratie van 
het koninkrijk Burundi 
(ofwel het Royaume du 

Burundi, zoals op de 
postzegels staat) over 
deze officiële landstaal 
struikelt is minder nor
maal. Toch ging de PTT 
op een vignet aan een 

zegel van 4 f. 
uit 1966 
tweemaal in 
de fout. In 
plaats van Le 
plus beau 
example de 
l'art had het 
Le plus bel 
example 

moeten zijn, terwijl les 
ideals des Nations Unies 
vervangen had moeten 
worden door les idéaux 
des Nations Unies. 



HOGE ONDERSCHEIDINGEN BIJ 
JEUGDFILATELIE NEDERLAND 
Op de iaarvergadering 
van Jeugdfilatelie Ne
derland (JFNI op zater
dag 20 mei jl. is een 
aantal hoge onderschei
dingen uitgereikt. Op de 
ochtendvergadering in 
het Bondsbureau te 
Utrecht ontving de heer 
J A. Bouwman uit de 
Domstad uit handen van 
JFN-voorzitter J. de Lan
ge de Busman-medaille 
en de daarbij behoren
de oorkonde. Hij ontving 
het eremetaal voor zijn 
grote inzet voor de 
jeugd in het algemeen 
en in het bijzonder voor 
de bijna dertig jaar lang 
verleende werkzaamhe
den ten behoeve van het 

jeugdpostzegelblad De 
Posthoorn. De onder
scheiding is genoemd 
naar G.J.Busman, actief 
jeugdleider en bestuurs
lid van JFN en initiator 
van het leerboek Hef 
ABC van het postzegels 
verzamelen. De Busman-
medaille werd eerder 
uitgereikt aan verdien
stelijke filatelisten als 
S.J.Busman, J.D.Brandt 
en mevrouw P.A. Schut-
van de Berg. 
Tijdens de middagver
gadering werden enkele 
spelden van verdienste 
uitgereikt. De heer LI . 
Weber werd bij bevor
dering geëerd met de 
speld van verdienste in 

Goud. De heer Weber 
heeft zich lange tijd op 
vrijwel alle geoieden die 
Jeugdfilatelie Nederland 
bestrijkt bijzonder ver
dienstelijk gemaakt. 
De heer C.J. van Kem

pen ontving voor zijn 
grote inzet voor JFN en 
voor zijn stuwend en 
richtinggevend werk de 
zilveren speld van ver
dienste. Ook hij is al een 
groot aantal jaren niet 

JFN-voorzitter J de Lange (links) speldt de heer J A Bouwman de Busmon medaille op, de 
heer C J van Kempen (later die dag begiftigd met de zilveren speld van verdienste van JFN) 
ki|kt toe (foto G de Vries, Eindhoven) 

weg te denken bij 
Jeugdfilatelie Neder
land. De heer Van Kem
pen zet zich nog dage
lijks in voor de postzege-
lende jeugd van Neder
land. (E.W.Boelens) 

De heer l J Weber ontvangt von de heer 
De Lange de gouden speld van verdienste 
van JFN (foto G de Vries, Eindhoven) 

LOTERIJ TEN BATE VAN DAG VAN DE 
JEUGDFILATELIE 1996 
Tijdens een bijeenkomst 
van postzegeljeugdclub 
De Kartelrandjes gaf 
burgemeester B. van 
Wouwe van Katwijk het 
startsein voor een foterij 
ten bate van de Dag van 
de Jeugdfilatelie 1996. 
Op 22 en 23 maart van 
het komend jaar wordt 
dit evenement in sporthal 
Cleijn Duin te Katwijk 
gehouden. 
Het thema voor de natio
nale jeugdpostzegelten-
toonstelling 1996 is 'De 
Noordzee . Er zullen 
postzegelverzamelingen 
worden samengesteld, 
wedstrijden gefiouden, 
artikelen gepubliceerd 
en activiteiten georgani
seerd die verband nou
den met dit thema. 
Aan de tentoonstelling 
zullen jeugdfilatelisten 
van 10 tot 21 jaar uit 
heel Nederland deelne
men. Een deskundige 
jury zal de inzendingen 
beoordelen. Er komen in 
Cleijn Duin ongeveer 
350 kaders te staan. 
Nieuw op de Dag van 
de Jeugdfilatelie is de 
'Slag om de Noordzee-
bokaal', een wedstrijd 
binnen het thema. 
Jeugdfilatelisten uit acht 
landen die aan de 
Noordzee liggen nemen 
aan de slag om de 
Noordzeebokaal deel: 
Engeland, Frankrijk, Bel
gië, Nederland, Duits
land, Denemarken, 
Noorwegen en Zweden. 
Op zaterdag 23 maart 
1996 rijden speciale 
'sterrit'-bussen uit heel 

Nederland de bezoekers 
naar Katwijk. Die dag is 
er van alles te doen: de 
uitslag van de wedstrijd 
'De postzegel van het 
jaar 1995', ciuizzen, 
puzzels, het diabeker
toernooi, postzegels rui
len, de dubbeltjeshoek; 
gelegenheidsenveloppen 
en excursies naar uitkijk
toren, museum, ruimte
vaartcentrum, strand en 
reddingsbrigade. Op de 
expositie worden stands 
ingericht van diverse 
verenigingen en organi
saties, zoals de Red
dingsbrigade, Green
peace, de Directie 
Noordzee van het minis
terie van Verkeer en 
Waterstaat en de Stich
ting Jeugdfilatelie Ne
derland (JFN). 
De organisatie van een 
en ander is nogal kost
baar; vandaar dat een 
loterij is opgezet met 
schitterende hoofdprij
zen zoals een personal 
computer, reischeques 
voor EuroDisney, een 
CD/1-speler en een fiets. 
Lezers die de Dag van 
de Jeugdfilatelie op deze 
wijze willen steunen kun
nen een bedrag (aantal 
loten maal f 2.50) over
maken op Rabobankre-
kening 34.69.77.789 
ten name van de Stich
ting Dag van de Jeugdfi
latelie 1996 Noordwij-
kerhout onder vermel
ding van 'loten'. Het gi
ronummer van de Rabo
bank is 310356 

(Z. van Duyn) 

DAG VAN DE JEUGDFILATELIE IN BREDA: 
EEN GEZELLIGE DRUKTE 

Op 6 en 7 mei jl. brach
ten tussen de 1.000 en 
1.200 mensen een be
zoek aan Breda om 
daar een indruk te krij
gen van de verzamelin
gen die de landelijke 
jeugd bij elkaar had ge
bracht. De Bredase loco
burgemeester, de heer 
W.P. van Dongen, hield 
zijn openingstoespraak 
kort, zodat de jeugdige 
aanwezigen snel aan de 
spelactiviteiten konden 
deelnemen. De heer Van 
Dongen was vol lof over 
de organisatie en over 
de ruime belangstelling 
die bestaat voor het ver
zamelen van postzegels, 
('Ik had niet verwacht 
dat...'). De 60 jaar oude 
jeugdafdeling van Breda 
kreeg voor de organisa

tie een verdiende pluim. 
Juryvoorzitter Cees Jans
sen ging in zijn rapport 
niet in op de kwaliteit 
van de verzamelingen, 
maar wel wees hij er op 
dat de leeftijdscategorie 
20 en 21 jaar niet verte
genwoordigd was; dat 
bemoeilijkt de aanslui
ting met de volwassen 
verzamelaars. Zo'n der
tig jongeren gingen met 
een ereprijs naar huis. 
De oud-Hollandse spel
len bleken een gouden 
greep te zijn' ze zorg
den ervoor dat de jonge
ren - die in groten getale 
met bussen uit het gehele 
land naar Breda waren 
gekomen - de gehele 
dag bezig konden wor
den gehouden. 
Een groot succes was 

De loco burgemeester van 
tentoonstelhng 

I, de heer W P van Dongen opent samen met enkele leugdleden 
(foto 

ook Stampie's Magie 
Bike Shov/, die velen 
aansprak en die aanlei
ding was tot een hilari
teit die in vrijwel alle za
len hoorbaar was. De 
stand van Jeugdfilatelie 
Nederland (JFN) werd 
zoals gebruikelijk heel 
druk bezocht. De JFN-
medewerkers kunnen te
vreden op het weekein
de terugkijken. Het or
ganisatiecomité was 
echter minder te spreken 
over hun nachtelijke es
capades. 
De jeugdafdeling Breda 
was verheugd over de 
grote belangstelling van 
zowel de landelijke fila-
telistische jeugd alsook 
van die uit de regio. 
Veel belangstelling was 
er in hun stand voor de 
enveloppensport en ook 
de mooie catalogus 
vond gretig aftrek. De 
jeugdafdeling kon bo

vendien weer 
enkele nieuwe 
leden inschrij
ven. De orga
nisatoren van 
de eerstvol
gende Dag 
van de jeugd
filatelie, die in 
Katwijk, pre
senteerde zich 
op verrassen
de wijze. Er 
was uit de 
Noordzee vol
doende haring 
gevist om elke 
bezoeker op 
deze lekkernij 
te trakteren. 
Noteer 22 en 
23 maart 
1996 alvast in 

uit Breda de UW agenda! 
J van Hossel) 



1919 ^ i e t d i i k 1995 
u w COLLEaiE (GEDEELTaiJK) VERKOPEN? 

Onze enorme najaarsveiling 
wordt gehouden op 

6, 7, 8 en 9 november 1995 
Een zeer groot en gevarieerd aanbod zal onder de hamer komen. 
Wij ontvingen reeds ruim 2 0 0 inzendingen, waarbij een sinds 
1927 onaangeroerde winkelvoorraad. 
Wij verwachten een grote belangstelling uit binnen- en buitenland. 
Bovendien worden in het begin van een nieuu^ postzegelseizoen 
vaak zéér goede prijzen gerealiseerd. ^^.. 15-09-1995/ 
U kunt hiervan profiteren door voor deze veiling^V^^nateriaal in te 
leveren. 
Bij vroegtijdig inleveren is een renteloos voorsdiot tot 60% van de 
taxatiewaarde mogelijk. 
Bovendien krijgt u een betrouwbare indi<:atie van de opbrengst, 
voordat u een beslissing neemt. 
Bel voor gratis advies of meer informatie vrijblijvend: . ̂  \^^^ 

070-3647957 /. 
Wij zijn er immers^Sf voor u! 

'inietdijk 
POSTZEGELVEILINGEN B.V. 
Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC Den Haag, 
Tel. 070-3647957, Fax 070-3632893 Londen 
Internationale kwaliteitsveilingen sinds 1919 



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 mogeli jk 1/2 kg 1 kg 
AFRIKA I A - div landen - grootform - Motief en H W 37 50 67 50 
AUSTRALIË AU - IA abnornnale grote sortenng - zeer veel gelegen 
heid/gedenkzegels ~ met enige hogere waarden - zeldzaam mooi 45 00 85 00 
AZIË AZ M mooi gesor teerd-vee l grootformaat 40 00 75 00 
BELGIË BE m mooie sortenng metVl inders + H W 35 00 65 00 
BUND BU M veel grootferm - met fiogere waarden 27 50 50 00 
BRITSEGEMENEBEST1Azeldzaammooiek i loveelgroot + H W 49 50 92 50 
CANADA CA M goed gesorteerd met grootformaat 30 00 55 00 
DUITSLAND DU 1 abnormaal veel grootformaat (40%) toeslag en 
hoge waarden 42 50 80 00 
ENGELAND EN M veel g r o o t f o r m a a t - H W en nieuw 1993 2 1 5 0 35 00 
ENGELAND WILDING - geweldig voor specialisten in fosfor 
graf It en watermerken 1 /4 kilo 32 50 62 50 120 00 
FINLAND Fl M veel nieuw pracht sortering met H W 42 50 80 00 
FRANKRIJK FK M enorme sortering - oud en nieuw - met H W 70 00 135 00 
IERLAND IE M pracht kilowaar met veel grootformaat en H W 32 50 57 50 
ISRAEL IS M mooie moderne sortenng - schaars 50 00 95 00 
ITALIË IT M leuke sortering - veel Hogere Waarden 32 50 60 00 
JAPAN JA PM prachtige sortering met grootformaat 45 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 sortenng - veel groot 
LUXEMBURG LU M veel grootfor Toeslag + H W nieuw 1993 
MALTA MA M fantastisch mooi - veel grootformaat 
MIDDEN OOSTEN MO M goede sortenng - veel landen 
NEDERLAND I A veel grootformaat en hogere waarden 
NIEUW ZEELAND NW M grote sortenng met grootform 
NOORWEGEN NO M nieuwe sortering 1993 - met Hogere Waarden 
OOSTENRIJK 0 0 M met zeer veel Hogere Waarden 
SKANDINAVIE SK - I A pracht sortenng - veel groot - HW - nieuw 
TANZANIA IA zeer veel dieren zege l s - vee l groot + H W 
TURKIJE TU M zeer mooie sortering met veel grootform 
U S A AM A - veel grootformaat samendrukzegels 
WERELD WE M veel grootform zeer interessant + Hogere W 
WEST EUROPA I A pracht kilo 1993 - v e e l grootform + H W 
ZIMBABWE Zl M prachtig met veel dieren en H W 
ZUID AFRIKA ZA M veel grootform en hogere waarden 
ZWEDEN SU M het nieuwste + H W compl senes - nieuw 1993 
ZWITSERLAND CH M met grootformaat + toeslag + H W 
ZWITSERLAND CH HW uitsluitend hogere waarden - gelegenheid -
zeer hoge cataioguswaarde - 1/4 kilo 69 50 - kilo 265 00 met toeslag H W 

75 00 
46 50 
45 00 
40 00 
37 50 
35 00 
35 00 
50 00 
5150 
51 50 
50 00 
25 00 
3150 
35 00 
42 50 
29 50 
36 50 
29 50 

145 00 
85 00 
85 00 
75 00 
69 50 
65 00 
65 00 
95 00 
95 00 
95 00 
95 00 
45 00 
55 00 
70 00 
75 00 
50 00 
65 00 
50 00 

dierenriem - post 

395 00 
400 00 

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

LEUCHTTURM INSTEEKBOEKEN DE BESTE KWALITEIT 
REUZEN STOCKBOEK - 64 WITTE bladzijden 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 4 0 -
U betaalt bij afname van 
1 X ƒ 29 — 5 X ƒ 25 75 
3 x / 2 7 5 0 1 0 x / 2 3 5 0 
REUZEN STOCKBOEK - 64 BLADZIJDEN ZWART 
GEWAHEERD - LEUCHTTÜRM PRIJS ƒ 55 50 
U betaalt bij afname van 
l x ƒ45 50 5xƒ4125 
3xƒ4350 10 x ƒ38 — 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK - 1 6 WITTE biz 
LEUCH^URMPRIJSƒ12 75 
U betaalt bij afname van 
1 x / i a 7 5 5 x ƒ 9 50 
3 x ƒ 1 0 — 10xƒ9 — 
GROOTFORMAAT STOCKBOEK - 32 WITTE bIz 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 2 0 -
U betaalt bi| afname van 
1 x ƒ 1 5 7 5 5 x ƒ 1 4 — 
3 x ƒ 1 4 7 5 1 0 x ƒ 1 3 — 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK - 1 6 ZWARTE bIz 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 15 50 
U betaald bij afname van 
1 x ƒ 1 2 5 0 5 x ƒ 1 0 7 5 
3xƒ11 50 10xƒ 975 
GROOTFORMAAT STOCKBOEK - 32 ZWARTE bIz 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 24 50 
U betaalt bij afname van 
1xƒ2150 5 x / 1 9 25 
3 x ƒ 2 0 5 0 10xƒ1775 

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

5% afhaalkorting op Stockboeken - per postorderbetaling 
binnen 10 dagen na ontvangst door bijgesloten accept
girokaart - geen bestellingen onder ƒ 50,- , bij bestellingen 
onder ƒ 150,- half porto - boven ƒ 150,- porto vrij 

KLEMSTROKEN PER KILO - 1ste klas materiaal - geen 

afval - doorzichtige of zwarte achtergrond - 1/4 kilo 

ƒ 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 
AZIË 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 
BOTSWANA BO A prachtige zegels - veel motief 
BUND BU B alleen toeslagzegels met hogere waarden 
BR COMMONWEALTH BR A enorme sortenng met H Waarden 
CANADA CA 3A enorme sortering 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 sortenng 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 iiitzonderii|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 prachbge sortenng - zeer schaars 
FARCER FA 3A geweldig mooie sortering met Hogere waarden 
FINLAND Fl 3A nieuwe en mooie sortering met Hogere waarden 
GRIEKENLAND GR A grote en prachtige sortenng 
GRIEKENLAND GR 3A pracht sortenng met veel Hogere Waarden 
GROENLAND GR 3A - Zeldzaam mooie kilowaar - zeer schaars 
HONG KONG HK A pracht sortenng 
IERLAND IE A mooie sortenng gelegenheid/gedenkzegels 
INDIA IN D zeer mooi uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 
INDONESIA IN 3A - prachtige sortering gelegenheid/gedenkzegels 
me tHW 
IRAN IR A geweldig mooie sortering 
ISRAEL IS A - mooie sortering - zeer schaars met hogere W 
ITALIË mooie sorter ng op kaartresten 
JAMAICA JA A geen grote sortenng met mooie motiefzegels 
JAPAN JA 3A geweldig mooie zegels pracht sortenng 
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 sortenng met de nieuwste 
LUXEMBURG LU B pracht sortering - toeslag - veel H Waarden 

100 gram 

17 50 

1750 
21 00 
32 50 
19 50 
120 00 
30 00 
20 00 
47 50 
2100 
17 50 
18 50 
1750 
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 
2100 

35 00 
32 50 
37 50 
2150 
27 50 
30 00 
18 50 
3150 
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 
2100 
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 
11500 
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 Ml 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 sortering van dit moeiliike gebied 
NEPAL NE A op enkel papier - prachtige en goede sortering 
NIEUW ZEELAND NW 3A pracht sortenng (geen Vogels) met H W 
NIGERIA NI A van dit land nog nooit zo mooi gezien 
NOORWEGEN NO B goede sortering met de nieuwste uitgaven 
NOORWEGEN NO A prachtige nieuwe sortenng met H W 
OOSTENRIJK 00 A goede sortering gelegenheid/gedenkzegels 
OOSTENRIJK 00 3A pracht sortenng - nieuw - met H W 
PORTUGAL PO A geweldig mooie grote sortering - zeer schaars 
SINGAPORE SI A geweldig mooie sortenng 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 sortenng 
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 sortenng 
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 sortenng met betere zegels 
ZUID WEST AFRIKA ZW A (geen Namibië) geweldig mooie 
en veel motiefzegels 
ZWEDEN SU A prachtige sort nieuw met Hogere/topwaarden 
ZWITSERLAND CH A grote sortering met de nieuwste uitgaven 
ZWITSERLAND CH B uitsluitend Juventute/Patria met H Waarden 
ZWITSERLAND CH 3A pracht sortenng met de nieuwste 
met Pro Juventute/Patria en met Hogere Waarden 

ZELDZAME KILOWAAR 

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 
1150 
38 50 
18 50 
18 50 
17 50 
34 50 
1150 
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 

190 00 

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

ZWITSERLAND CH WT uitsluitend Hogere Waarden 
Patria en Juventute 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 ledere dag geopend van 9 tot 6 uur, zat. van 9 tot 5 uur 



HIEDERLAIUD 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 

ONTDEKKING BIJ DE 'BRIEFPOSF-
BLOKKEN (TIENMAAL 80 CENT) 

In het bericht over de 
Sterrenbeeld-postzegels 
van 70 cent in de rubriek 
Verzamelgebied Neder
land van mei 1995 
kwam de volgende pas
sage voor: 
'Alle blokjes, behalve die 
van 80 cent ('Tien voor 
uw brieven') hebben 
scheerperforaat met de 
notatie 13.60:13.89(17 
tanden horizontaal, 25 
tanden verticaal) [...] De 
blokjes van 80 cent zijn 
voorzien van scheerper
foraat 1 2.80:13.89 (16 
tanden horizontaal, 25 
tanden verticaal).' 
De verschillen met de be
gin 1993 uitgegeven 
wenszegels van 70 cent 
vielen meteen op. De 
aandacht, die geduren
de enige tijd gericht was 
op het vinden van twee 
tandingen, verslapte na 
enige tijd. Eind mei werd 
ik er echter door de heer 
Visser uit Rotterdam op 
geattendeerd dat hij een 
blokje had met de tan
ding 13.60:13.89, 
waarschijnlijk aange
schaft in december 
1994. 

Na bestudering van mijn 
eigen materiaal kwam ik 
tot de conclusie dat de 
'Briefpost'-blokken (tien 
zegels van 80 cent) wel 
degelijk met twee ver
schillende tandingen be
stonden. Een bezoek 
aan Zegelwaarden in 
Haarlem leverde het vol
gende resultaat op (zie 
tabel). 
De combinatie 2T21 is 
wel gemeld, maar in 
Haarlem is daarvan 
geen spoor terug te vin
den. Hoogstwaarschijn
lijk zijn de zegels met 
deze combinatie ook 
voorzien van perforaat 
G l 7. 
Kortom, van de 'Brief
post'-blokken komen de 
zegels van 80 cent in 
twee verschillende tan-

dinqen voor; deze twee 
tandingvarianten verdie
nen uiteraard een eigen 
nummering in de catalo-
gi! 

DE GEGRAVEERDE 
ROLZEGELVAN25CENT 
INHETTYPE-CROUWEL 
In de rubriek Verzamel
gebied Nederland war\ 
juni stond een overzicht 
van gegraveerde Crou-
wel-zegels, waarbij van 
de rolzegel van 25 cent 
werd opgemerkt dat 
deze in aantocht was ge
weest maar door mij 
nooit was gezien. 
De heer Boumans uit 
Deventer stuurde mij een 
gebruikt exemplaar op, 
met de opmerking dat hij 
zelf nog een stempelda-
tum van 1 november 
1994 had. 
Onderzoek in Haarlem 
leverde een geperforeer
de drukbaan op zonder 
enige datum of accorde
ring. Uit de administratie 
bleek dat behorend bij 
de levering met order-
nummer 4403 enige (on
gedateerde) vellen zaten 
die ontvangen waren op 
19 november 1992! 
Waren de loketvelzegels 
gedrukt op de Regina-
pers en voorzien van 
kamtanding, de rolze-
gels bleken te zijn ge
drukt op de Goebel-pers 
en te zijn voorzien van 
scheerperforaat met aan 
de gomzijde naar links 
omgeslagen papierres-
tantjes. De drukrichting 
was R(echts). 

NIEUWE 
POSTWAARDESTUKKEN 
OP 18 JUL11995 

Br ie fkaar t 7 0 cent 
De laatste briefkaart die 
met de Crouwel-tekening 
(cijferzegel) verscheen 
was de kaart van 
60 cent uit 1991; deze 
kaart verscheen naar 

1 Briefkaart, Carte postale 
1 Afzender, Expediteur 

^ ^ " ^ ^ 

^n" 
nederlana 

^ " ^ 

aanleiding van de tarief
verhoging van 1 juli van 
dat jaar. De cilinders 
voor de (bleek)okergele 
en groengele drukgan-
gen van de kaart waren 
gegraveerd in plaats van 
geëtst. 
Na de eerste oplage van 
25 april 1991 werd later 
in dat jaar nog een 
tweede gedrukt, maar 
nu met een 'postcodeka
der' (akkoorddatum op 
het modelvel 8 oktober 
1991, eerste melding op 
25 november). Op 25 
februari 1992 versche
nen de briefkaart van 
60 cent met de quizmas
ter in vier kleuren, later 
gevolgd door een brief
kaart van 70 cent in 
1993. 
En nu zijn we dan weer 
terug bij de Crouwel-te
kening: er verscheen op 
18 jufi jl. een briefkaart 
van 70 cent in paars, in 
combinatie met zwarte 
teksten en lijnen. De 
briefkaarten zijn in ras
terdiepdruk gedrukt op 
de Goebel-pers in druk-
vellen van viermaal vijf 
kaarten. Op de velrand 
van de drukvellen staan 
paskruizen in de vier 
hoeken, verticale regis-
terbalken naast rij 3 en 
4 (paars, zwart, paars) 

411 

Order- Akkoord-
nummers datums 
5885 13-07-1993 
6671 17-02-1994 
7398 22-07-1994 
7604 03-11-1994 

*: scheerperforaat is te herkennen aa 
deze restantjes zitten aan de gomzi jd 

Combi
natie 
1111 
2111 
3121 
3121 

1 de restantjes 
3 en zijn steec 

Tanding 

16/25 
17/25 
17/25 
17/25 

papier, afkomstig 
s in een bepaalde 

Scheer
perforaat* 
naar links 
naar rechts 
naar links 
naar rechts 

van de perforatiegaten; 
richting omgeslagen 

en een schuine paarse 
balk naast rij 4. Boven 
kaart 4 staat een zwarte 
horizontale snijlijn. Het 
modelvel (PTT-ordernum-
mer 8628) heeft als ak
koorddatum 16 mei 
1995. 

Het papier van de kaart 
heeft doorzicht lil, pa
pierrichting en drukrich
ting R(echts). De paarse 
cilinder is gerasterd 
10 /7 met een rasterhoek 
van 60 graden, de 
zwarte cilinder 15/12 
met een rasterhoek van 
50 graden. De vijf milli
meter brede fosforbalk 
zit rechts van de zegelte
kening; dit in tegenstel
ling tot de 'quizmaster'-
kaarten, waar de fosfor
balk links zat! Volgens 
het persbericht is dit ge
daan 'om de automati
sche verwerking van de 
briefkaarten in net sor-
teerproces beter te laten 
verlopen'. 

Bij eerdere kaarten in de 
Crouwel-tekening (de 
verhuiskaarten van 45, 
50 en 55 cent en de 
briefkaart van 60 cent) 
gold de gekozen kleur 
ofwel voor de gehele 
kaart, ofwel er werden 
min of meer dezelfde 
kleuren gekozen (kaart 
van 60 cent). Nieuw is 
ditmaal dat bij deze 
kaart van 70 cent de 
kleur van de zegelteke
ning duidelijk verschilt 
van de rest van de be
drukking! 

Luchtpostblad 
Op 8 oktober 1993 ver
scheen een nieuw lucht

postblad van f 1.20. Op 
verzoek van PTT Post In
ternationaal had men 
een luchtpostblad ver
vaardigd naar een 
nieuw ontwerp van Mare 
Terstroet uit Amsterdam; 
het blad verving de vori
ge versie, die van een 
vliegtuigje was voorzien. 
Op net nieuwe blad trof
fen we op de plaats 
waar gewoonlijk een in
gedrukte 'zegel' te vin
den was de teksten Par 
Avion 120 et, Neder
landen Luchtpostblad 
Aerogramme met boven 
en onder twee lijnen. Af
gezien van vier symboli
sche afbeeldingen (een 
rode vogel, een spiraal 
eindigend met een pijl, 
een rood-wifte balk en 
een globe met rode stip-
pen)liad het luchtpost
blad qua tekening veel 
weg van een formulier. 
De postcodekaders bij 
de afzenderskant ont
braken niet. 

De luchtpostbladen wa
ren uitgevoerd in drie
kleuren rasterdiepdruk 
op de Goebel-pers, in 
de kleuren blauw, rood 
en zwart, en op wit pa
pier. De kleuren droegen 
niet bepaald bij aan het 
vermijden van de heel 
fletse indruk die de bla
den maakten. 
Rechts van de ingedrukte 
'zegel' was een 5 milli
meter brede fosforbalk 
aangebracht. 

Op 1 januari jl. werden 
de tarieven voor het bui
tenland verhoogd; dat 
van het luchtpostblad 
ging van f 1.20 naar 
f 1.30. Er verscheen ech-



ter geen nieuw luchtpost
blad. Dat tekort werd 
onlangs goed gemaakt: 
op 18 jufi verscheen een 
nieuw luchtpostblad dot 
evenwel geen waarde
aanduiding meer laat 
zien. Met  mogelijk ge
regelde  tarielverhogin
gen in het verschiet heeft 
men gekozen voor een 
te\is\: PORT BETAALD 
NEDERLAND PORT 
PAYE PAYSBAS. Door 
de tekst in kapitalen te 
plaatsen, is ook het pro
bleem omzeild van de 'e' 
met een accent aigu (é) 
in het woord aérogram
me. Uitgangspunt bij dit 
nieuweluchtpostblad 
was het luchtpostblad 
van f 1.20 naar een ont
werp van Mare Terstroet. 
Bij dit luchtpostblad ont
breken echter de postco
dekaders aan de afzen
derskant. 

De nieuwe luchtpostblo
den zijn gedrukt in ras
terdiepdruk op de Goe
belpers. Het drukvel 
omvat vier bladen, twee 
aan twee en fêtebêche 
geplaatst. De bladen met 
nummers 1 en 2 staan 
met de basis naar rechts 
(deze nummers zijn te
rug te vinden op het 
drukvel, in de hoeken 
die weggestanst wor
den), oebladen met 
nummers 3 en 4 met de 
basis naar links. De 
drukrichting is B(oven) 
voor de nummers 3 en 4, 
en O(nder) voor de num
mers 1 en 2. Bovenaan 
tussen blad 1 en 2 staat 
een zevendelige verticale 
bolk die van boven naar 
beneden lichter wordt. 
De kleur van de balk is 
een combinatie van 
rood, zwart en blauw. 
Onderaan, tussen de 

bladen 3 en 4, bevindt 
zich een schuine rode 
balk, daaronder hori
zontale balken in rood, 
zwart, rood en blauw 
(van boven naar bene
den) en daaronder weer 
een reeks oplopende 
blauwe snijlijntjes. 
De rastering is moeilijk 
vost te stellen. Het blauw 
is zeer fijn met raster
hoeken van 40/40 gra
den, het zwart wat gro
ver: 10/6 rasterpunten 
horizontaal/verticaal 
per mm en onder hoeken 
van 60 /60 graden. 
Voor het rood geldt het
zelfde, maar dan 90 
graden gedraaid. 
iJet model vel is op 23 
mei 1995 voor akkoord 
getekend. Het PTTorder
nummer is 8629. 
De papier richting is I, 
de papierdikte is 
0.09 mm. 

Gelegenheids
stempels 
6 juni: 
Den Haag: eerstedag
stempel voor de emissies 
'Wereldjamboree 1995' 
en 'Sail 95 Amsterdam'. 
Alleen op NVPHenve
loppen. 

18 t / m 2 1 jul i : 
Nijmegen: gelegen
heidsstempel t.g.v. de 
79e KNBLO vierdaagse 
van Nijmegen. 

3 t / m 11 augustus: 
Dronten: gelegenheids
stempel 'Achttiende We
reld Jamboree'. 

(stempel bii hel Ier perse goon 
van 'Pnilalelie' nog mei bekend) 

Bijzondere 
stempelv laggen 

2 1 augustus t / m 
16 september: 
Emmen: bijzondere 
stempelvlag (formaat 
3x3 cm) 'Het nieuwe 
Scheper Ziekenhuis SZE 
is er voor u'. Te stempe
len correspondentie zen

HET NIEUWE 

SCHEPER ZIEKENHUIS 

IS ER VOOR U 

den aan PTT Post bv, 
Bokslootdwarsweg, Post
bus 99200, 7800 NA 
Emmen, onder vermel
ding van 'stempelvlag 
Emmen Scheperzieken
huis'. 
Zwolle: bijzondere stem
pelvlag (formaat 4x2 
cm) 'Het nieuwe Scheper 
Ziekenhuis SZE is er voor 
u'. Te stempelen corres
pondentie zenden aan 
PTT Post bv, Boksloot
dwarsweg, Postbus 
99200, 7800 NA Em
men, onder vermelding 
van 'stempelvlag Zwolle 
Scheperziekenhuis'. 

HET NIEUWE SCHEPER ZIEKENHUIS 

_ . IS ER VOOR U 

Bijzondere vluchten 

2 7 juni : 
Amsterdam: eerste
vluchtstempel Amster
damMem(Dhis (Verenig
de Staten). Zie 'Lucht
postnieuws' in het juni
nummervan 'Philatelie'. 

Veldpoststempels 

8 en 9 juli: 
Den Helder: bijzonder 
dagtekeningstempel 'Ko
ninKlijke Marine Veld
post' ter gelegenheid 
van de Nationale Vloot
dagen 1995. 

iKoninklijke Marine! 

■. 8.VII.9517 ,•■' 



Om predes te zijn 236 

inzendingen kwamen 

binnen op de - beslist niet 

gemakkelijke - Mahler-

puzzel die in 'Philatelie' 

van april jl. was 

opgenomen. Onlangs 

I werden ten overstoan van 

I een driekoppige jury de 

I prijswinnaars van deze 

I puzzel getrokken. 

Dat de Mahler-puzzel -
samengesteld door de 
heer A.T.M. Poos uit 
Nijmegen - bij veel le
zers in de smaak viel was 
wel duidelijk: velen had

den de moeite genomen om 
aan de hand van de beknopte 
biografieën de bijpassende 
postzegels op te zoeken. Voor
dat we de prijswinnaars be
kend maken geven we eerst 
de juiste oplossing (zie tabel). 

Een jury, bestaande uit de he
ren A.T.M. Poos (auteur puz
zel), W. Smith (directeur Wil
lem Smith Productions, Soest) 

VEEL BEIANGSIEIUNG 
VOOR MAHIER-PRUSVRAAG 
Alk inmérs wehm op spedok hing 
en de hoofdredacteur van dit 
blad, trok begin juli de win
naars van de puzzel. De goede 
oplossingen die met een prijs 
beloond werden waren af
komstig van de volgende in
zenders: 
J. de Jong, Fresialaan 10, 5582 
AC Waalre (dubbel-CD van 
Mahlers Symphonie nr. 2, uit
gevoerd door het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest onder 
leiding van Bernard Haitink); 
M. I^erk, Maarnse Grindweg 
25, 3951 LJ Maarn ('Op zoek 
naar Mahler', boek van Hen-
ry-Louis de la Grange en bij
behorende CD); 
/ . Ickenroth, Wildenkamp 14, 
5953 GA Reuver ('Mahler', 
boek van Wolfgang Schrei
ber) 
W.J.E. van Rijn, Joh. Evertsen-
laan 15, 2341 Oegstgeest ('Fi
latelie van A tot Z' van mr. A. 
van der Flier); 
KJ.M. Fleischeuer, Erkelenz-
straat 2, 6132 HG Sittard 
(idem); 
Mr. B.A. Schmitz, Neuhuijsweg 
2a, 1251 LWLaren (idem). 

Nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Zegel 
A 
H 
W 
N 
Q 
M 
F 
P 
Y 
C 
S 
B 
X 
G 
D 
K 
L 
V 
T 
E 
1 
J 
U 
O 
R 
Z 

Persoonlijkheid 
G. Mahler (1860-1911) 
A. Bruckner (1824-1896) 
J. Brahms (1833-1897) 
A. Berg (1885-1935) 
I. Stravinsky (1882-1971) 
G.B.Shaw (1856-1950) 
J. Sibelius (1865-1957) 
RI. Tjsajkovski (1840-1893) 
H. Bahr (1863-1934) 
J.B. Foerster (1859-1951) 
Teresa Carrefio (1853-1917) 
Franz Joseph (1830-1916) 
R. Strauss (1864-1949) 
C.Debussy (1862-1918) 
G. Klimt (1862-1918) 
A. Schönberg (1874-1951) 
O. Kokoschka (1886-1980) 
A. Diepenbrock (1862-1921) 
Koloman Moser (1868-1918) 
E. Destinova (1878-1930) 
S. Freud (1856-1939) 
E.Caruso (1873-1921) 
Th. Mann (1875-1955) 
A. Rodin (1840-1917) 
F Busoni (1866-1924) 
J. Hoffmann (1870-1956) 

Hi 

Een speciale extra prijs ging 
naar de heer J. Winter, Hofste-
denlaan 28, 9301 RX Roden. 
('Das Lied von der Erde', his
torische opname op CD met 
Kathleen Ferrier en Bruno 
Waker). 
De prijzen werden ter be
schikking gesteld door de 
Gustav Mahler Stichting, de 
heren A.T.M. Poos en W. 
Smith en het maandblad 'Phi
latelie'. 
Overigens hebben alle inzen
ders van de puzzel een prijsje 
gewonnen: /e zijn welkom op 
een speciale lezing over Mah
ler, die in de tweede helft van 
mei 1996 in Musis Sacrum 
Arnhem zal worden gehou
den. Deze lezing is gekoppeld 
aan een multi-thematische 
tentoonstelling die dan wordt 
gehouden. In een komende 
editie van 'Philatelie' krijgen 
de 236 prijswinnaars hierover 
nader bericht. Wie zich nu al 
voor deze lezing wil opgeven, 
kan contact opnemen met de 
heer A.T.M. Poos, Weezenhof 
23/27, 6536 JX Nijmegen. 



FRANKPOST B.V. 
Hét CENTRUM voor al uw KILOWAAR 

tevens partijen (elke 6 v̂ êken) en 
fantastische DOZEN 

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

VRAAG ONZE GRATIS PRIJSLIJSTEN EN KOM VRIJBLIJVEND LANGS 
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GÉÉN VERHAAL NODIG, 
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- ƒ 999,-
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POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 
HOOGEWERFSTRAAT18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM 
W I N K E L A A N HET H E N R I D U N A N T P L E I N , V O L O P GRATIS P A R K E E R R U I M T E 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9 18 UUR ZATERDAG VAN 9 UUUR 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
3 3 
29
30
26

269,

FDC 
4 4 
2 9 
3 5 
3 5 
3 9 
3 7 
3 8 
3 8 
3 4 

319,

G RAT IS 
N E D E R L A N 

PRIJSLIJSTEN 
D e n I N D O N E S I Ë 

Nieuw! KOMPLETE JAARGANGEN 1994 postfris 
ALAND 
AMERIKA 
ANDORRA FRANS 
ANDORRA SPAANS 
AUSTRALIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
FINLAND 

28,
192,

2 5 
6 

152
9 8 
75,

137

GIBRALTAR 
GROENLAND 
IERU\ND 
ITALIË 
LUXEMBURG 
MALTA 
MONACO 
NIEUW ZEELJAND 

78,
5 1 , 

108,
93,
53,
47,

2 4 2 
154,

NOORWEGEN 
SAN MARINO 
SLOWAKEIJE 
SPANJE 
TJECHIE 
IJSIJÖ^ND 
ZWEDEN 
 BOEKJES 

104
7 3 
3 6 
6 5 
2 9 
7 6 

122,
145

WERELDNATUURFONDS RUSLAND 
TIJGERVEL 1993 

(MAANDBLAD PHILATELIE JUNI) 
Dit schaarse blokje hebben wij bijtijds kunnen ko 
pen echter toch beperkte voorraad per stuk 13,50 

MOTIEFPAKKETTEN 
10 000 verschillende GEHELE WERELD 249,

1 000 verschillende DIEREN grootformaat 59,

300 verschillende WALT DISNEY grootform 59, 

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

BESTELPREMIE 
Bij bestelling van tenminste 60,

WATERMERKZOEKER 
MORLEYBRIGHT 
INSTATECTOR 

van 59, voor slechts 39,50 

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

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

B A L T I S C H E 
postfris ESTLAND 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
KOMPLEET 

S T A T E N 
LETLAND LITAUEN 

10,
47,
28,
19,
27,

119,

48,
5 1 , 
62 , 
54, 

209,

76,
24 , 
6 1 , 
3 1 , 

198,

ULTRAVIOLETLAMP 
voor postzegels en vals geld 

TAFELMODEL 
POCKETMODEL 

van 56, voor 37,50 
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 series en zegels 
Stuur ons Uw mankolijsten' Tevens leveren wij 
van de Oosteuropese landen alle nieuwtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
84
99
120
137
139
134
92
135
113
111 

0 
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 
6 5 
9 9 
9 5 

118
9 2 
9 6 

7 2 
8 4 
6 5 
7 2 
3 8 
6 2 
5 2 
6 2 
51 
5 9 

925, 609,

RUSLAND 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

8 3 
111 

71 
149
149
129

9 0 

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

70/79 1025, 525,

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

141 
74
71 
81
95
64
63
69
109

98
49
46
46
55
38
38
45
60
58

"gö^g 849,- 519,-

POLEN 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

♦ * 
104
85
62

213
198
52
57
52
41 
41 

0 
52
38
33
179
164
23
23
22
18
17

60/69 895;^ 549;^ 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

38
54
56
73
58
47
29
28
46

17 
25
24

30
35
18
15
12
19
79

70/79 519,- 269,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

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

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

80/89 539, 298,

TJECH.SLOW. 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

** 
89
137
322
82
104
92

200
120
113
74

© 
29
67

275
31 -
48
45

120
63
63
35

60/69 1295,- 759,-

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

65
75
102
75
72

217

82
128
317
166

35
32
55
54
49
195
47
94

274
132

BESTEL PER POST!l 
BRANDKASTEN 

en KLUIZEN 
VRAAG DOCUMENTATIE 

. N I 
KINDERVELLETJES 
jaar 

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

nummer 
854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1150 
1171 
1190 
1214 
1236 
1279 
1299 
1320 
1344 
1366 
1390 
1418 
1438 
1460 
1486 
1541 
1578 
1627 

postfris 

56 25 
6 — 

11 25 
18 75 
20 75 
37 50 
26 25 
16 90 
24 50 
10 25 

6 75 
5 50 
510 
510 
510 
5 1 0 
5 1 0 
5 1 0 
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 -

POSTZEGELMAPJES 
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 -
5 9 -
4 2 -
4 6 -
50,-
62,-
4 4 -
4 4 -
45,-
73,-
7 9 -
84,-

pr i js 

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 

128stuks/675,-

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

6c 
6d 
6e 
teF 
6fF 
6fO 
7a 
7b 
7bF 
3a 
Sb 
8c 
8aF 
8bF 
BcF 
9a 
9b 
9d 
9e 
9f 
9fl 
911 
9aF 
9cF 

65 — 
6 5 -
1 2 -

5 25 
7 50 

8 5 -
7 50 
7 50 

13 25 
17 50 
17 50 
67 SO 
22 50 
37 50 
93 75 
33 75 

2 1 0 -
1 7 5 -
1 2 5 -
1 7 5 -
4 9 -
15 — 
21 — 
77 50 

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

18b 3 75 
19a 4 50 
19b 4 50 
20a 4 50 
21a 4 50 
22a 5 25 
22b 5 25 
22c 5 25 
23a 5 25 
23b 5 25 
24a 
25a 

26a 5 75 
27a 5 25 
27b 
28 
29 
30 
31 
32 

6 — 
5 25 
9 40 
9 40 
13 25 
12 75 

33a 5 25 
33b 5 25 
34a 5 25 
35 14 50 
36 11 25 
37 3 0 -
38 13 25 
39 1125 
40 11 25 
41 1125 
42a 15 — 
43a 5 25 
43b 5 25 
43c 5 25 
43d 
44a 

5 — 
6 — 

44b 6 — 
45 1125 
46 11 25 
47a 5 25 
47b 5 -
48 10 25 
49 9 50 

TELBLOKJES - PRIJS OP AANVRAAG 
KOLLEKTIE BOEKJES 

95 S I . 2875,-

KERSTBOEKJE en 
KERSTVELLETJE 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

boek je 37 
vel 1419 
vel 1439 
vel 1461 
vel 1487 
vel 1542 /3 
vel 1579 /0 
v e i l 628 /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 
2st 
3st 

49 25 
22 25 
3 25 
7 50 

K O M P L E E T 8 2 , -

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

211 
132-
205-
130-
193-
149-
285-
107-
220-
39-

181 -
102-
149-
99-
164-
124-
256-
92-

210-
32-

80/89 1625,- 1375,-

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 ! 
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 72- 72-
1994 85- 85-

1990 100- 47-
1991 35- 35-
1992 97- 65-
1993 93- 50-
1994 45- 39-

1990 34- 19-
1991 44- 26-
1992 59- 39-
1993 72- 52-
1994 48- 29-

1990 29-
1991 29-
1992 34-

23-
19-
24-

KOLLEKTIE 
1971/1994 

postfris 
1170,-

KOLLEKTIE postfris 
1971/1994 1790,-

K O L L E K T I E 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 4 
pos t f r i s 2 5 7 5 , -

g e s t e m p e l d 1 9 7 0 , -

K O L L E K T I E 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 4 
post f r i s 2 1 9 5 , -

g e s t e m p e l d 1 2 6 5 , -

K O L L E K T I E 
1 9 6 0 t / m 1 9 9 4 
p o s t f n s 2 1 3 9 , -

g e s t e m p e l d 1 2 5 0 , -

K O L L E K T I E 
1 9 6 0 t / m 1 9 9 2 

pos t f r i s 4 1 7 5 , -
g e s t e m p e l d 3 2 5 0 , -

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

landen en motieven die U verzamelt 
Vraag inlichtingen 



1 KOMPLETE JAARGANGEN vanaf 50% 
1 I nc lus ie f luchtpost en blokken, echter zonder zegels uit blokken port 
1 dienst etc Deze kunt u extra bestel len Natuurli jk leveren wij ook losse 
1 waarden en series tegen dezel fde lage prijzen 
1 Vraag onze prijslijsten en speciale aanbiedingen. 

1 E | 

1 9 ■■■ 
■ IL o 
1 II ■■ 
1 : 0 1 Cat 

1 1961 
1 1962 
1 1963 
1 1964 
1 1965 
1 1966 
1 1967 
1 1968 
1 1969 
1 1970 
1 61/70 
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 1991 
1 1992 
1 1993 
1 1994 
1 81/94 
161/94 

1 : '© 
1 Gat 

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 1991 
1 1992 
1 1993 
1 1994 

1 81/94 
1 Totaa 

OVERZEE 
u j z : 

z : —1 

3
oc — 
U I 1— 
U I ^ 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,

EC 
UI 

3 
Yvert 

** 
2 6 9 

1 2 7 

389,

9 5 

3 2 

18,

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 

4 5 

7 0 

8 3 

7 0 

7 6 

770,

1425,

U J 

t 

DC 

=> 

• lU 
co 
UJ 

o 
o 

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,

1 t e 
i l 0,
165,
158

1625,

2200,

1 
Yvert 

** 

8 

6 3 

9 2 

21 

4 5 

1 1 

1 0 

1 0 

7 

8 

1 9 

288,

288,

• • 

40,
24,
13,
7,

12,

22,
37,
47,
20,

1 2 1 

339,

121,
85,
62,

147,
80,

123,
171,
62,
66,

182,

1089,

178,
196,
141,
123,
48,

36,
57,

184,
198,
98,

54,
85,

112
103

1595,

2995,

>

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 

51 

5 2 

5 4 

6 5 

7 8 

725

1335,

EU 

oc 

z 

oc 
u . 

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,

1 
UI 

Yvert 

** 

3 9 
2 0 
14
3 6 

9 
3 6 
1 4 
2 4 

185,

4 2 
3 5 
4 6 
4 6 
7 3 
5 2 
5 6 
5 5 
4 7 
65 

5 2 
8 9 
5 1 
9 7 

785,

960,

UJ 

o 
—i 
UJ 
m 

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,

cc 
U I 

U . 
Yvert 

** 

4 5 

1 3 

3 2 

2 0 

1 9 

1 4 

139, 

1 6 

1 8 

5 6 

5 0 

3 9 

5 4 

4 5 

4 8 

4 5 

4 5 

4 0 

5 5 

4 8 

5 0 

600 , 

720 , 

IROPA 1 
oc 

cn 
S 
UJ 
X 
~ J 

Yvert 
* * 
22,
11,
17,
18,
15,

12,

1 1 
16,
21 , 
9 

145,

25,
20,
2 1 
36,
64,

23,
37,
3 7 
37,
24,

319,

45,
31, 
37,
57,
56,

56,
48,
57,
32,
46,

45,
47,
46,
53 

650,

1095,

VERE 

>= 
3Ë 

Yvert 
** 

8 

10

18,

9 
11 
7 

1 1 
1 1 
2 9 
12 
14
16
2 3 

139,

2 9 
3 0 
3 3 
41 
5 0 
54
3 5 
3 5 
30,
17 

2 9 
19
2 1 
2 0 

435,

590,

z 
■< 
—i 
UJ 
o 
UJ 

Yvert 
♦ * 

20,
6,

56,
40,
47,

32,
61, 

103,
16,
43,

419,

73,
45,
47,
38,
25,

53,
70,
3 3 
4 2 
6 2 

465,

7 0 
95,
95,

112
103,

85,
71,

192,
162,
153,

110,
129,
165,
157

1675,

2500,

NIGDE 

U I 
U I 
0 

Yvert 
1 ** 

4 5 

45 , 

2 3 

2 7 

1 9 

2 1 

2 7 

3 7 

2 4 

2 1 

2 7 

1 18

239, 

1 6 

1 8 

21 

21 

2 8 

3 6 

3 0 

3 6 

2 1 

4 1 . 

3 5 

3 8 

3 5 

3 2 

400 , 

675, 

^ 1 > 
I C 
z 
UJ 
1— 
co 
o 

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

15,
17,
17,
20,
2 0 

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 

NATIES 

z 
l i l 
z 

Yvert 

* * 

7 

1 27
34,

14
11 
2 6 
2 6 
2 6 
3 6 
2 7 
3 4 
18

1 3 1 
3 2 

3 5 

3 8 

3 5 

380 , 

1 400,

REUZENINSTEEKBOEKEN 
1 Bekend m e r k / 6 4 b ladz i jden 
1 Bi] grotere aantallen lagere prijzen' 
1 Prijs per stuk l x 5/9x 10/24x +25x 
1 Wit te hlnH7 9Q ?;n 9R  97  9f i 

1Zwarti 3 bladz 39,50 38 . 37, !6 , 

UJ 

UJ 

1— 
o 
UJ 
—■ Vlichel 
* * 
2 9 
27,
19,
17,
16,

12,
23,
13,
18,
19

189,

22,
24,
27,
32,
41, 

38,
30,
37,
47,
27,

319,

34 
35,
39,
43,
44,

40,
42,
48,
43,
54,

48,
51, 
56,
6 7 

635,

125,

o 1 

oc 
U I 
v> 
1 — 

3: 
IM 

Mictie! 

82,
32,
75,
20,
18,

16,
24,
19,
20,
17,

316,

23,
24,
31,
43,

140,

20,
42,
35,
30,
30,

410,

37 
43,
41, 
50,
40,

50,
56,
44,
52,
54,
42,
55 
56,
80 

689,

1400,

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

D U I T S L A N D 
BUNDESPOST 

Michel 
* * 0 
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 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

1 ^ 
JNED 
1BEL( 
|FRA 
IBUN 
IPRIJ 
1 ^ 

RUIM UW RESTANTEN OP 
P r i k n n ha<;ic! van f rankoArwnnrHp 
. . . jw ^^ — . « . . 

=zonder toeslag), v 
ERUND ƒ 0,72 p gulden l 
3IE ƒ 3,50 p 100 Fr 
>JKRIJK 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£ 
VERSTATEN / 1 - p $ 
ARUBA ƒ 0 60 p gid 
ZWITSERL ƒ 0 85 p Franc 

NVRAAG TIP: U KUNT HIER-
tf BESTELLING BETALEN! 

CREDITCARDS 
Geef bij bestelling uw nummer en datum op 

\ VOLKSREPUBLIEK CHINA, postfns reriaagdepriyzen | 
1 1980 598,-
1 1981 294,-
1 1982 179,-
1 1983 186,-

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

1 1987 71 , -

1988 84,-
1989 71 , -
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 

1 voc 

IcRE 

VERENIGD 1 
1 EUROPA 1 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 
ZONNEBLOEM-MICHELEURÜCAT. 

|jaar 

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 

56m 
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6 2 9 

1 5 5 

1 7 

1 8 

3 0 2 

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 

1 1 5 

1 1 0 

9 9 

1 1 4 

1 0 5 

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 

5 7 0 0 

© 
9 5 

7 8 

1 2 

1 0 

2 1 2 

395,

2 9 

4 6 

5 6 

4 1 

4 1 

3 2 

3 7 

4 7 

7 5 

4 5 

435,

6 0 

2 2 0 

5 8 

8 7 

9 2 

7 5 

9 9 

9 1 

7 1 

6 6 

890,

95
134
185
155
183
183
177
192
221
165

1650,

189
289
269
235

4250,
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69

10
55
13

145

6 
10
14
16

6 
15
35
15
49
85

245

13
23
40
13

103
29
54
34
53
4 0 

395
3 9 

4 4 

9 4 

3 8 

8 2 

9 6 

8 3 

1 2 9 

9 5 

8 8 

7 6 5 

3 1 7 

1 6 0 

1 7 9 

103 

2 2 5 0 

1 VOORLOPEF 
1/3 ITALIË 
4/6 TRIEST A 
7/10 TURKIJE 
11/12 SAARLAND 
13/ir BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWITSERU^ND 
40/42 ITALIË 
43/45 TRIEST A 
46/51 GRIEKENLAND 
52/57 LUXEMBURG 
59/59 PORTUGAL 
61 FRANKRIJK 
62/64 BELGIË 
65/66 ITALIÉ 
67/68 TRIEST A 
eg/ro 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 

350 

225 

1 8 

165

4 5 

9 

1 6 

2 7 5 

3 9 

6 5 

1 5 

7 9 

8 

® 1 
3 6  1 

10 1 
5 1  1 
10 1 

104, 1 
3 1 
6 1 

12 1 
15 1 
6 1 
9 1 

24 1 
12 1 
36 1 
62 1 

179, 1 
9 1 

16 1 
23 1 
7 1 

8 7  1 
16 1 
4 1  1 
28 1 
40 1 
32 J 

290, 1 
32 1 
44 1 
77 1 
30 1 
67 1 
69 1 
7 1  1 
97 1 
6 4  1 
7 3  1 

610, 1 
291 1 
1 2 5  1 
1 6 5  1 
1 0 0  1 

825, 1 

i s l 
0 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 
29 1 
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 
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TELLEN PER POST: HOLLANDS GLORIE TELEFOON 0252024352 1 
Hoogewerfstraat 18 of 0252016510 1 
2181 EJ HILLEGOM FAX 0252015422 1 

ERING: NEDERLAND geen portokosten, ectiter bestellingen minder dan ƒ 60,- 1 
eenkleinekostenbi|dragevan 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 slectits ƒ 0,75 U loopt hierdoor geen enkel nsico 1 
ALING: met acceptgiro binnen 8 dagen, of, indien gewenst, automatische 1 

incasso, svp bij bestelling bank- of gironummer opgeven 1 
)RUITBETALING: Bij vooruitbetaling altijd 2% korting, bij 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: bij bestelling s v p vermelden uw kaartnummer de vervaldatum en uw 1 
handtekening | 

1 VRIJBLIJVENDE AANBIEDING | 
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Argentinië 
Zelfklevende boekjes 
In het vorige nummer 
schreef ik over de vier in 
het begin van dit jaar 
verschenen Algerijnse 
zelfklevende boekjes. 
Het ging om boekjes van 
$ 5 , $ 10, $ 2 0 en $ 5 0 . 
Een dure grap voor de 
verzamelaar! Maar om
dat de boekjes van $ 20 
en $ 50 dezelfde velle
tjes bevatten als die van 
$ 5 en $ 10, is het niet 
noodzakelijk de duurste 
twee erbij te nemen. 
Het boekje van $ 5 is in
middels herdrukt. Was 
de eerste druk in licht
groen, de tweede is 
blauwgroen. 

Australië 
Eeuwfeest van de film 
Australië was er met de 
film vroeg bij. Al in 
1896 werd down under 
de eerste rolprent ge
maakt . De eerste film
vertoning was ook in 
1896 een feit, in Mel
bourne Opera House. 
Om het internationaal 
eeuwfeest van de film 
luister bij te zetten, gaf 
de Australische post
dienst op 8 juni een serie 
postzegels uit. Op elke 
zegel zien we een beeld 
uit een beroemde film en 
de naam ervan in de 
oorspronkelijke affiche
belettering. De vijf films 
zijn The Story of the Kel
ly Gang, On our Selec
tion, Jedda, Picnic at 
tianging Rock en Strictly 
Ballroom. De laatste is 
een onlangs verschenen 
succesfilm. 

De zelfklevende zegels 
hebben een waarde van 
45 c. Tien van deze ze
gels zitten ook in een 
postzegelboekje. 

Voor specialisten 
Tijdens de nationale ten
toonstelling Sydney 
1995, die van 19 tot en 
met 22 oktober in Syd
ney wordt gehouden, 
verschijnt het hierboven 
beschreven filmboekje 
met een extra tentoon
stellingsblaadje. Hetzelf
de boekje met een spe
ciale opdruk was al eer
der verkrijgbaar tijdens 
de in juni gehouden 
Queensland Stamp and 
Coin Show. 
Inmiddels verscheen ook 
de tweede herdruk (dus 
met twee koala's op de 
rand) van het boekje van 

$ 4.50 ('inheemse die
ren'). 

Bangladesh 
WoHdCup USA 94 
Een heel late melding 
van een postzegel boek
je uit Bangladesh met 
twee strips voetbalze
gels: elke strip bevat 
twee postzegels van 20 
taka met voetballers in 
actie, gescheiden door 
een zegel zonder waar
de waarop een voetbal
lende mascotte staat af
gebeeld. Het boekje be
vat dus in totaal vier ze
gels. 

Duitsland 
Nieuw automaatboekje 
van 3 DM 
Op 6 juli kwam Deutsche 
Post AG met een geheel 
nieuwe uitvoering van 
het al enige jaren gele
den verschenen boekje 
met twee zegels van 50, 
twee van 80 en vier van 
10 pfennig: de pastel-
kleurige kaftbedrukking 
is nu wat eigentijdser en 
sluit aan op die van het 
in mei verschenen boekje 
van 10 mark. Eén boekje 
op de vijftig - ze worden 
per vijftig in blisters ver
pakt - is voorzien van 

De voorzl|de van het Bengalese boekje laat hel logo van USA 94 zien 

Bosnië-Herzegowina 
Voorlopers 
Vorig jaar ('Philatelie' 
van januari 1994) 
schreef ik al over de lo
kale boekjes van Saraje
wo. Het ging om aan el
kaar geniete strips (vijf
maal 10) van zeven ver
schillende waarden met 
een afbeelding van het 
wapen van Bosnië-Her
zegowina. Ze staan op 
het verlanglijstje van 
menige verzamelaar. 
Dat zal wel zo blijven, 
vrees ik, want ze wor
den nauwelijks aange
boden. 

1995 
De voorlopers van 1994 
zijn dit jaar gevolgd 
door officiële uitgiften. 
Naar verluidt zou daar 
ook een postzegelboekje 
bij zijn. Nadere gege
vens volgen. 

een rood telblok. 
De catalogusnummers 
volgens Michel: het oude 
uit 1993 had nummer 
MH 29; het nieuwe krijgt 
MH 33 (MH staat voor 
Markenheftchen). 

Finland 
Bosonderzoek 
Een boekje met vier post
zegels van 2.80 mark 
verscheen op 8 augustus 
jl. ter gelegenheid van 
het wereldcongres van 
de lUFRO {International 
Union of Forest Research 
Organizations), dat van 
6 tot 12 augustus in Tam
pere werd gehouden. De 
vier zegels tonenn motie
ven op net gebied van 
bos (berk, den en spar) 
en bosonderzoek. 
De verkoopprijs van het 
boekje is 11.20 mark. 
Het heeft een oplage van 
1 miljoen stuks. 

Po$timerkkejä 
Frlmärken 
4x2,80 mk 
Hinta / Pns 
11 20mk 

|j8j^J|B80_ 
s en kall|e von hel Finse bosboek|e 

Groot-Brittannië 
Diefstal Spiffire-boekjes 
Kort nadat ze op 10 
april drukkerij Walsall in 
een beveiligde bestel
auto verlieten, zijn hon
derdduizend boekjes 
van £1 (met het herden-
kingslabel van de ont
werper van het befaam
de Sp/tftre-vliegtuig) 
door gewapende over
vallers buitgemaakt. Ook 
werden aanzienlijke 
hoeveelheden van ande
re boekjes ontvreemd. 
Ondanks dit voorval 
heeft de Engelse post
dienst niet willen tornen 
aan de uitgiftedatum van 
het boekje. Het ver
scheen gewoon op 16 
mei. 

Automaatboekjes 
Op 6 juni zette de Britse 
postdienst eerder gestar
te series postzegefboek-
jes voort: de nummers 
drie uit de reeksen St. 
Davis hlead{50 p., sa
menstelling tweemaal 
25 p.) en Postdistricten' 
(£ 2.-, samenstelling 
achtmaal 25 p.). 
Nummer vier volgt op 5 
september Het gaat dan 
weer om drie boekjes: 
50 p. 'Zeekaarten', £ 1 .-
'Overwinning Wereld
oorlog' en £ 2.- 'Sir 
Rowland Hill'. 

Kaftje van hel Sainsbury promo 

Promotieboekje 
Sinds 26 juni is in de 
winkels van Sainsbury 
een speciaal postzegel
boekje met tien 1st 
C/oss-zegels verkrijg
baar Het boekje bevat 
een bon die recht geeft 
op deelname aan een 
wedstrijd met als hoofd
prijs één jaar gratis win
kelen bij Sainsbury. 
De boekjes zijn niet op 
de postkantoren verkrijg
baar Pas vanaf 5 sep
tember, als de wedstrijd 
achter de rug is, zijn ze 
voor verzamelaars te 
koop bij de filatelistische 
dienst en bij de filatelie-
loketten. 
De actie is gelijk aan die 
van winkelketen W.H. 
Smith. Het daar sinds 24 
april verkrijgbare boekje 

is pas vanaf 3 oktober 
algemeen verkrijgbaar 

Korea (Noord) 
Grote Leider 
Ter gelegenheid van de 
geboortedag van Kim II 
Sung verschenen er op 
15 april in Noord-Korea 
twee postzegels: een van 
10 Jons met een afbeel
ding van het geboorte
huis en een van 40 jons 
met een uit 1982 date
rend monument. Beide 
zegels zijn ook in post
zegelboekjes verkrijg
baar: vijfmaal 10 en vijf
maal 40. 
Amethist 
Een postzegel van 20 
jons met een afbeelding 
van amethist, een kost
bare mineralensoort, 
kwam in omloop op 2 
mei. Amethist wordt op 
diverse plaatsen in 
Noord-Korea gevonden, 
in het bijzonder in het 
mijnengebied bij de 
berg Kumgang. Amethist 
is violetkleurig. Het 
wordt onder meer ge
bruikt in sieraden, in de 
elektronica en voor di
verse industriële Produk
ten. 
Tien postzegels vormen 
de inhoud van een post
zegelboekje. Verkoop
prijs 2 won. 

Volksspelen 
Enkele Koreaanse volks
spelen worden afge
beeld op drie postzegels 
die op 20 mei versche
nen. Het gaat om zegels 
van 30 jons (schaken, 
een in dit land uiterst 
populaire bezigheid), 60 
jons (tae-kwon-do, uit 
korea afkomstige vecht
sport) en 70 jons (Yut-
spel, een spel voor alle 
leeftijden). 
Een boekje bevat zes ze
gels van 30, twee van 
70 en twee van 60 jons, 
samen goed voor een 
nominale waarde van 
4.40 won (verkoopprijs 
4.50 won). 

Paddestoelen 
Al eerder meldde ik 
boekjes met paddestoel
zegels. Ze zouden op 23 
maart verschenen zijn, 
maar ik kreeg ze nog 
niet onder ogen. 
Intussen zouden er op 1 
juli opnieuw drie zegels 
met afbeeldingen van 
eetbare paddestoelen 
uitgekomen zijn. Het be
treft de volgende uit de 



alpinestreken afkomstige 
champignons: Russuia 
citrina (40 jon), Craterel
lus cornucopioides (60 
jon) en Coprinus coma
tus (80 jon). 
Naar verluidt zou elk 
van deze zegels ook in 
een boekje verschijnen. 
Het gaat dan om boekjes 
van tienmaal 40 jon, 
tienmaal 60 jon en tien
maal 80 jon. De ver
koopprijs van de boekjes 
ligt iets boven de nomi
nale waarde: 4 10, 6.10 
en 8.10 won. 

NieuwZeeland 
Nieuwe oplage 
Het toeristenboekje van 
1994 met de tien zegels 
van 45 c. in het type 
'wildwatervaren' is eer
der dit jaar verschenen 
met een Romeinse II op 
de achterzijde. Navraag 
leerde dat het om een 
nieuwe oplage gaat. 
Vorig jaar verscnenen de 
boekjes nog in twee ver
sies: de normale en de 
hangsell (voor weder
verkopers) Beide wer
den herdrukt. 

100 jaar rugby 
Met een serie postzegels 
feliciteert de Nieuwzee
landse postdienst de 
honderdjarige rugby
bond. Op 29 augustus 
1895 verlieten 22 rug
byverenigingen de En
gelse Rugby Football 
Union en stichtten hun 
eigen orginisatie. Hun 
ontevredenheid kwam 
voort uit het feit dat de 
RFU weigerde spelers f i
nancieel te compense

Zegel en (deel vonl koftie van het Nieuw 
zeelondse rugbyboek|e 

ren. Na een tournee van 
de Engelse All Black 
kwam de rugbysport 
ook in NieuwZeeland 
van de grond. De serie 
postzegels verscheen op 
26 juli. Een zegel van 
45 c. is ook in een 
boekje verkrijgbaar, ook 
nu weer in één uitvoe
ring. 
Afgebeeld is een spel
fragment uit de in 
NieuwZeeland erg tot 
de verbeelding spreken
de wedstrijd tussen 
NieuwZeeland en Au
stralië. De rivaliteit tus

sen de Kiwi's en de Kan
goeroes gaat al terug tot 
1908. 

Nigeria 
Orchideeën 
Bijna twee jaar geleden 
(op 28 oktober 1993) 
gaf Nigeria een boekje 
uit met twee velletjes or
chideeënzegels. De vel
letjes zijn in een veel
kleurig kaftje geniet. De 
prijs van het boekje is 
35 n. 

Noorwegen 
Nieffosforescerend pa

De nieuwe drukker van 
de Noorse postzegels. 
Norges Banks Seddelt

langrijke postale dienst
verleningen. Met veelbe
lovende zegelontwerpen 
kennelijk, want de af
beeldingen komen pas 
op 13 september in de 
openbaarheid. 

Pakistan 
Oudie opgedoken 
Meldde ik in december 
wat laat de uitgifte van 
twee Pakistaanse boekjes 
uit 1993 en 1994, nu 
kom ik met een boekje 
uit 1992 op de proppen. 
Tot dusver is het nergens 

I I I ■ ■ I 
gemeld, ook met in de 
alom geprezen nieuwe 
British Commonwealth

catalogus van Stanley 
Gibbons Corresponden

Het eerste boek|e verscheen in Pokiston in 1956 Dit is nummer twee Nodien verschenen nog 
nummer drie (1993) en vier (1994) 

K 

rykkeri, is ertoe overge
gaan postzegels te ver
vaardigen op nietfosfo
rescerend papier 
De laatste postzegels die 
nog door Emil Moestue 
AS op fosforescerend 
papier gedrukt werden, 
waren de zegelvelletjes 
in het toeristenboekje 
van 8 mei met acht ze
lels van 4.50 kronen, 
m technische reden 

bleek het noodzakelijk 
een deel van de oplage 
(88.500 boekjes ofwel 
minder dan tien procent 
van de oplage) te druk
ken op nietfosforesce
rend papier 

Norwex 97 
In 1997 is het 350 jaar 
geleden dat in Noorwe
gen een georganiseerde 
postdienst gevestigd 
werd. Vandaag de dag 
is de Noorse post een 
moderne, op de toe
komst gerichte instelling, 
en met naar 30.000 me
dewerkers een van de 
grootste werkgevers in 
Noorwegen. 
Tussen nu en 1997 wil 
de PTT met drie uitgiften 
aandacht aan het jubi
leum schenken. Om te 
beginnen verschijnt er 
op 22 september (de 
Dag van de Postzegel in 
Noorwegen) een boekje 
met acht postzegels ge
wijd aan het fenomeen 
brief en een aantal be

tie met een Pakistaanse 
handelaar bracht me op 
het spoor van dit boekje. 
Het gaat om een boekje 
dat op 15 april 1992 
werd uitgegeven ter ge
legenheid van het Na
tional Seminar on Phila
tely, dat op 15 en 16 
april te Multan gehou
den werd De binnenzij
den vermelden het pro
gramma en de diverse 
sprekers tijdens het semi
nan Op de voorzijde is 
een aantal van de huidi
ge Pakistaanse perma
nente zegels afgebeeld, 
terwijl op de achterkant 
reclame van de Urgent 
Mail Service te zien is. 
De inhoud omvat zes ze
gels van 2 r. en zes van 
1 r 
Kennelijk waren de boek
jes alleen bestemd voor 
de deelnemers aan het 
seminar, gezien het uit
zonderlijke lage aantal 
boekjes dat zou zijn uit
gegeven, men spreekt van 
in totaal 575 boekjes! 

Singapore 
Zeevissen 
Op 19 juli zag in Singa
pore een serie postze
gels met afbeeldingen 
van zeevissen het ficht. 
Eén waarde daarvan, de 
22c, is ook verkrijgbaar 
in een postzegelboekje. 
Het boekje bevat tien 
van deze zegels. 
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Een van de twee nieuwe Slowaakse boek|es met postzegels waarop bergbloemen staan ofge 

Slowakije 
Bergbloemen 
Op 28 februari van dit 
jaar gaf de Slowaakse 
postdienst drie zegels uit 
ter gelegenheid van het 
Europees Natuurbe
schermingsjaar. Twee 
waarden daarvan ver
schenen ook in een post
zegelboekje: tienmaal 
2 SK. (Ciminalis clusii, 
het kalklokje) en vijfmaal 
3 sk. {Pulsatilla slavica), 
het koeklokie. De oplage 
van elk bedraagt vijfdui
zend stuks. De jonge re
publiek gaf tot dusver 
driemaal eerder een 
postzegelboekje uit. 

Thailand 
Drie nieuwe boekjes 
De afgelopen maanden 
verschenen in Thailand 
weer drie nieuwe boek
jes, ook ditmaal weer 
met vijf zegels van 2 
baht als inhoud. 
Op 5 juni accentueerde 
een postzegel het ASEAN 
Milieujaar 1995. Vier 
dagen later, op 9 juni, 
volgde een boekje gewijd 
aan Thailand Informatie
technologiejaar 1995 en 
op 4 augustus werd de 
Nationale Dag van de 
Communicatie herdacht, 

Vatikaan 
Natuurbeschermingsjaar 
Europa 
Het miniatuurstaatje Va
ticaanstad bezit weinig 
groen. Toch slaagt het 
erin op acht groene ze
gels kijkjes af te beelden 
uit de tuinen van het Va

ticaan en de pontificale 
behuizingen van Castel
gandolfo. De afbeeldin
gen laten zien hoe het 
werk van de mens en de 
natuur harmonieus kun
nen samengaan. 
Tegelijk met de zegels 
verscheen op 8 juni ook 
een postzegelboekje. Het 
bevat twaalf postzegels: 
vier velletjes met elk drie 
zegels (300, 400, 550 
en 750 lire), totale waar
de 6.000 lire. 

Verenigde Naties 
Vijftiq jaar VN 
Het (allereerste officiële 
postzegelboekje van de 
Verenigde Naties ver
schijnt op 24 oktober 
Het bevat twaalf zegels 
van de op dezelfde da
tum uitgekomen waar
den van de VNpostad
ministraties in New York, 
Geneve en Wenen. Een 
curieus boekje, kunnen 
we dus wel zeggen. Het 
boekje bevat verder veel 
informatie over geschie
denis, werk en doel van 
de Verenigde Naties. De 
teksten zijn in het Engels, 
Frans en Duits. 
De prijs van het boekje is 
heel bijzonder: men be
taalt slechts de nominale 
waarde van één velletje 
van twaalf zegels, te we
ten $ 3.84, Fr 3,60 of 
36 schilling. De twee an
dere velletjes zijn dus 
gratis. 
Niet geheel onlogisch 
overigens, want bij het 
kantoor van uitgifte kan 
men immers ook maar 
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De kaft van het boek|e loont een luchtopnome van het door bloemen gevormde wapen van 
paus Johannes Poulus II Op de achlerzi|de stool een foto van een villo in hel pauseliike bui
tenverbli|f te Castelgondollo 



Enkele afbeeldingen uit het eerste boekje van de postdienst(en) van de Verenigde Noties 

één soort zegels gebrui
ken. Maar omdat vrijwel 
alle boekjes in verzame-
laorshanden zullen val
len, is het een toch wel 
vriendelijke geste. Weer 
eens wat anders dan die 
torenhoge toeslagen... 

Verenigde Staten 
Warboel 
De Amerikaanse post 
maakt er soms een potje 
van. Tot aan de dag van 
uitgifte kan er nog van 
alles wijzigen. Aankon
digingen van postzegel
boekjes moet ik dan ook 
geregeld achteraf corri
geren of aanvullen. Zo 
ook nu. 
Neem de zegel van 
32 c. in het type 'Vlag 
boven veranda': aange
kondigd in een zelfkle
vend velletje en een 
boekje van twintig stuks. 
Niettemin kwam er op 
19 mei ook een boekje 
met tien stuks uit. 
Het velletje is trouwens 
wel interessant. Voor het 
eerst zijn de zegels nu 
ook voorzien van een 

Twee perforatievonanten van de zegel van 
32 cent in het type 'Vlog boven veranda' 

nep-perforatie. Andere 
landen waren hier al 
eerder toe overgegaan 
in hun strijd tegen ge
avanceerde kopieertech
nieken. 
Een belangrijke overwe
ging was bovendien dat 
een postzegel zonder 
tanaing door velen niet 
als een postzegel wordt 
beschouwd of nerkendi 
Wat de perforatie betreft 
levert het boekje maar 
liefst drie varianten op: 
vijf zegels midden op het 
velletje zijn vierzijdig ge
tand, vijf zegels zijn 
rechts ongetand, vijf 
links, één alleen boven, 
één alleen onder, terwijl 
ook de drie hoekzegels 
(er is een tekstzegeltje) 
alledrie verschillend ge
tand zijn. 
Het voor 20 mei aange
kondigde boekje 'recre
atiesporten' is vervallen. 
Wel verschenen de ze
gels op die datum in een 
strip van vijf. 
Op 2 juni kwam een vel
letje met twintig zegels 
van 32 cent uit met een 
afbeelding van een roze
rode roos. De rozen in 
het velletje van 1993 
kostten 29 cent en waren 
rood van kleur. 
Op 15 juni volgde een 
boekie met twintig zegels 
van 20 cent (type 'Blau
we gaai'), terwijl het al 
eerder aangekondigde 
vuurtorenboekje twee 
dagen later, op 17 juni, 
verscheen. 
Al gepland waren ver
der: peer en perzik (8 
juli), herfstbloemen (au
gustus), kerstboekjes (19 
oktober) en antieke au
to's (3 november). Maar 
er zal vast nog wel het 
een en ander veranderd 
worden! 

Zelfklevende zegels 
Volgens persberichten 

van de Amerikaanse 
postdienst is het hiervoor 
beschreven velletje 'Vlag 
boven veranda'-zegels 
de eerste zelfklevende 
zegel met een miljoenen-
oplage. De postdienst 
heeft daartoe voor een 
periode van drie jaar 
een contract gesloten 
met de firma Avery Den-
nison. Enkele aantallen; 
er worden 1.9 miljard 
11.900 000.000!) zelf
klevende zegels in het 
type 'Vlag boven veran
da' geproduceerd. Ze 
maken deel uit van de 
6.8 miljard zelfklevende 
zegels die de postdienst 
dit jaar denkt nodiq te 
hebben. De produktie 
ligt daarmee dit jaar 
driemaal zo hoog als in 
1994. Van die bijna ze
ven miljard worden er 
overigens 'slechts' 456 
miljoen via ATM's (Auto
matic Teller Machines] 
verkocht. 

44.4 miljard zegels in 
1995 
We geven nog wat ge-
talletjes. Het totaal van 
44.4 miljard in 1995 te 
produceren Amerikaan
se postzegels is als volgt 
samengesteld (getallen 
in miljarden): 

Gegomde zegels: 
rolzegels: 20.6 
boekjeszegels 7.9 
Love- en kerstzegels 3.3 
Bijzondere zegels: 3.0 
Permanente vefzegels 2.8 

Zelfklevende zegels: 
doe-het-zelf boekjes 6.8 

Men verwacht dat het 
aantal gegomde zegels 
(de naam water-activa
ted doet al wat ouder
wets aan) de komende 
jaren sterk zal dalen. 

IJsland 
Postschepen 
Vóór in 1914 de IJsland-
se Stoombootmaatschap
pij werd opgericht, was 
de postverbinding tussen 
IJsland en de rest van de 
wereld in vreemde han
den. Op een achttal 
postzegels worden post
schepen uit de negen
tiende en twintigste eeuw 
afgebeeld. De acht ze
gels van 30 kronen elk 
zitten in een velletje dat 
op 20 juni verscheen. 
Het velletje is ook in een 
luxe postzegelboekje 
verkrijgbaar. Dit soort 
boekjes noemt men in 
IJsland qiftfolders. De 
prijs van l iet boekje be
draagt 400 kronen. 
Ook in 1991 gaf IJsland 

Inhoud van het IJslondse boekje 'postschepen' 

een boekje uit met post
schepen op de zegels. 

Zweden 
Wenszegels 
Dit jaar ontwierpen jon
ge artiesten van tussen 
de drie en dertien jaar 
de Zweedse wenszegels. 
Vorig jaar zomer werd 
daartoe een wedstrijd 
gehouden. 
De Zweedse postdienst 
koos uit de inzendingen 
vier tekeningen voor de 
postzegels van dit jaar 

H A t S N I N G S F R I M A R K E N 
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De teddybeer op het kaftje van het nieuwe 
Zweedse boekje is getekend door een meis 
|e van 11 joor 

De zegels hebben alle 
een waarde van 3.70 
kronen. Een boekje met 
tien zegels kost 37 kro-

sdiueis dAisdi|pe-^|ds 

You can order a f R f f catalog! 
Stamps etc. 

if you are interested in other 
Stamps Worth Saving 

write for a FREE copy of our 
mail order catalog to: 

Stamps etc. Catalog 
6060 Primacy Pky, Suite 201 

US Postal Service 
Memphis TN 38188-0002 

We look forward to your order! 

0 '156A5I '16673 ' 8 

UNITED STATES 
POSTAL SERVICE. 
We Deliver For You. 

Het nieuwe zelfklevende velletje heeft op de rugzijde op twee plaatsen insnijdingen om het 
gemakkelijk tot een boekje te Icunnen vouwen 



Vc CKVWOl 
postzegelveilingen vof 

Buitenhaven 5, 5211 TP 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073-12 20 33 
Telefax 073-13 67 39 

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

■ Door overmaking van ƒ 15,-
(giro 4600298) ontvangt u 
onze goed verzorgde, 
en rijk geïllustreerde catalogi. 

■ 
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POSTZEGELHANDEL HET T R E F P U N T ] 

Noorwegen 
Postins 
84/87 
160/63 
164/67 
168/72 
173/82 
183/86 
187/89 
190/92 
193/94 
195/98 
199/02 
203/06 
207 
208/11 
212 
220/25 
235Q 
236 
236A 
237/40 
246/48 
254/56 
261/68 
269/72 
285/88 
289/92 
293/03 
306/07 
309/10 
311/13 
314/16 
317/19 
320/21 
322/31 
332/34 
337/39 
344 
345/47 
349/51 
352/54 
358/60 
361/66 
369/70 
371/72 
373/75 
376/78 

18 50 
35 — 
32 50 

5 25 
72 50 
11 50 
15 — 
2 — 

22 50 
3 75 

10 — 
12 50 
2 — 

1 0 
75 — 
23 50 

3 5 0 

6 50 
6 50 
7 75 
5 50 
4 50 
6 
2 75 

67 50 
85 — 
23 50 
3 75 
3 75 
6 — 
175 
2 50 
8 50 

90 — 
7 25 

18 — 
2 50 

4 0 
3 75 
3 25 

45 — 
35 — 

7 25 
2 25 

18 — 
3 75 

Inlichtinc 

S.J.C. 

381/90 
392/93 
394/95 
396/97 
398/99 
400/01 
402/06 
409/12 
419/20 
428/32 
426/27 
435/49 
450/51 
452/55 
456/57 
vani nr 

Nummers volgens Yvert et Tellier 

115 — 
3 75 
3 — 
9 75 
3 75 

16 75 
1150 
6 
3 

30 — 
8 50 

57 50 
2 25 
3 50 
4 75 

458 in 
dien voorradig 
l i e t per 
Yufrs 
Noorwegen 
met plakker 
84/87 
88/90 
92/96 
97/100 
101/07 
108/11 
112/23 
124/26 
128/31 
132/40 
141/44 
147/50 
151/53 
154 
155/58 
164/67 
168/72 
173/82 
183/86 
187/89 
199/02 
208/11 
212 
213/18 
220/35 
249/52 
254/56 

8 50 
12 50 
5 0 
4 5 
40 — 
20 — 

120 — 
2 0 
17 50 
22 50 
10 — 
15 — 
80 — 
11 50 
13 50 
18 50 
4 50 

so
lo— 
1150 
9 — 
8 50 

50 — 
5 — 

20 — 
150 
3 75 

285/88 
293/03 
311/13 
332/34 
337/39 
349/51 
352/54 
361/66 

45 — 
2 0 
5 
6 — 

1 5 
3 — 
2 50 

SO
Gebruikt 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
32/34 
35 
44 
44a 
88/90 
101/07 
108/11 
112/23 
128/31 
141/44 
147/50 
155/58 
160/63 

US— 
1 4 5 

75 — 
11 50 
35 — 

3 7 5 

7 50 
42 50 
95 — 
35 — 
42 50 

6 50 
3 5 
35 — 
6 5 
8 25 

45 — 
42 50 
52 50 
5 25 

2150 
16 50 
8 50 

1150 
8 50 

60 — 
16 50 
8 25 

23 50 
6 50 

42 50 
1 5 
6 50 

1 0 
5 75 
5 25 
4 25 
3 50 

jen verkrijgbaar bij 

den Oudsten 

Frankriik post 
Iris 
183/86 
210/15 
246/48 
292 
295 
307/08 
309 
310 
345/47 
353 
396 
401 
422 
429 
444 
447 
456/57 
461 
553/64 
565/66 
568/71 
strip 
556/80 
strip 
593/98 
606/08 
612/17 
630/48 
763/64 
765/70 
772/76 
792 
795/02 
805 
822 
830/33 
stnp 
844/47 
853/58 
859/62 
867/72 
876/77 
888 
891/96 
899/03 
914/15 

35 — 
3 5 
28 50 
35 — 
4 25 

87 50 
12 50 
25 — 

7 25 
4 75 

16 75 
6 
8 50 

10 — 
3 — 

I S 
IS 25 
12 50 
38 50 
I S 

IS 25 

105 — 
13 25 
4 75 
8 50 

22 75 
4 50 
9 50 

1 0 
4 25 

1 8 
5 — 

1 0 

16 75 
9 25 

26 50 
l o 
os

5 — 
5 50 

51 50 
2 50 
6 50 

923 9 25 
929 8 50 
930/35 42 50 
937/38 9 75 
945/50 55 — 
960/65 69 50 
966/67 15 50 
969 4 50 
976/81 6 50 
986 6 75 
988 9 50 
989/94 132 50 
995 4 75 
998 7 25 
1006/07 17 50 
1012/17 12 50 
1018 5 50 
1033 5 75 
1036/42 6 50 
1048/49 11 50 
1055/58 7 50 
1066/71 45 — 
1072/75 18 50 
1076/77 7 20 
1078/80 18 — 
1082/87 13 25 
1089/90 6 — 
1095/98 4 25 
1100/04 6 — 
1108/13 1925 
1132/38 7 75 
1140/41 6 50 
Gebruikt 
3 3 5 

3a 40 — 
10 37 50 
11 65 — 
12 7 0 

13 6 26 
13a 20 — 
14b 27 50 
15 200 — 
16 1 0 

16a 16 50 
17 45 — 
17a 40 — 
19 30 — 
20 7 50 

21 
23 
24 
25 
27 
28 
28A 
30 
31 
32 
36 
38 
39 
44a 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
74 
76 
81 
82 
86 
91 
92 
93 
95 
99 
104 
105 

3 25 
5 

25 — 
1 0 
37 50 
4 25 
350 

12 50 
8 

15 — 
52 50 
3 50 

70 — 
37 50 
85 — 

2 2 0 

8 60 
850 

27 60 
5 — 
6 50 
2 50 
4 50 
8 50 
7 50 
3 — 

4 0 
35 — 
16 50 
13 50 
12 50 
42 50 

6 — 
23 50 

8 — 
7 50 

13 50 
175 — 
70 — 

4 50 
32 50 
16 50 
3 50 

25 — 
6 5 
22 50 
2 0 
27 50 

Kwangodreef 195 
3564 P D Utrecht 
Tel. 030618720 | 

1 
J 
1 
1 

4 
1 
1 
1 

J 
2 
1 
1 
1 

4 
L 
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Internationale 

POSTZEGELVEILING 
IN DE ZALEN VAN 

"MOTEL EINDHOVEN" 
AALSTERWEG 322  EINDHOVEN  TEL. 040116033 

ZATERDAG 9 SEPTEMBER 
Bezichtiging v a 9 0 0 uur 

1 Aanvang veiling 11 0 0 uur r 
Er worden ca 5000 kavels geveild w o 

VERZAMELINGEN 
N E D E R L A N D 

EN B U I T E N L A N D 
LOSSE N R ' S E N SERIES 

N E D E R L A N D EN BUITENLAND 
Kijkdagen ten kantore 

Z A T E R D A G 2 S E P T E M B E R 
t/m 

D O N D E R D A G 7 S E P T E M B E R 
Belofscl 

veilmgkatalogus 

DEPOSTZE 
Postbus 30715930 ABT 

mjf voor de uitgebreide 1 
Deze wordt U gratis toegestuurd 1 
POSTZEGEL 
v e i l i n g 
1 1 m D u r g 

T E G E L E N 
GEL VEILING LI 
jgelenTel 077 737 

^ P ^ V 

MBURG 
71 Fax 077 736784 

f? TT' T 

Profil 
Postzegelveilingen 

O n z e volgende veiling word t 
m e d i o oktober g e h o u d e n in 
Hote l Keizerskroon te H o o r n . 

U k u n t n o g inleveren voor 
deze veiling. 

* inzenden voor onze veilingen is 
doorlopend mogelijk. 

* gratis katalogus op aanvraag. 

* vrijblijvende taxatie en advies. 

* kijkdagen in Hoorn op ons 
kantoor adres. 

Bel 0229047953  fax 0229047953 
Kantoor adres: 
Mosterdsteeg 1, 1621 HR Hoorn 
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Wie in een tijdsbestek van enkele weken een groot aantal filatelistische evenementen kan 

bezoeken, zal een keuze moeten maken. Tijd, geld, maar ook energie zijn nu eenmaal beperkt. 

Kiezen is dan niet eenvoudig. De keuze tussen Maastricht (12-14 mei) en Brussel (19-21 mei) 

viel voor mij uit ten gunste van Brussel. Het is misschien aardig om eens toe te lichten 

waarom de voorkeur naar België ging. 

De vereniging zonder winst
oogmerk (vzw) Pro-Post ver
enigt de Belgische Post, de fila
telistische organisaties en de 
handelarenorganisatie onder 
haar paraplu. Pro-Post bestaat 
sinds 31 maart 1965 en vierde 
dit jaar dus haar dertigjarig 
bestaan. De Koninklijke 
Landsbond der Belgische 
Postzegelkringen organiseer
de samen met Propostde natio
nale postzegeltentoonstelling 
Bruphila 95.. 

VERZAMELAARS EN DE HANDEL 
PRATEN MEE 
Ook de Belgische Post doet 
aan business units: sinds 1 janu
ari 1995 is de organisatie ver
rijkt met de commerciële 
poot die Directie Postzegels 
en Filatelie Philapost heet. Di
recteur is Frank Daniels, die 
ook hoofd is van de vzw Pro-
Post. Het postzegeluitgiftebe-
leid, de vormgeving, de post-
waardenproduktie (Meche-
len) en de contacten met fila
telisten en handelaren zijn op 
die manier in éën hand. 
Dankzij Pro-Post heeft de geor
ganiseerde filatelie invloed op 
de keuze van de onderwerpen 
en de ontwerpen van postze
gels. Wat dit in concreto voor 
de verzamelaars van zegels 
van België betekent is bijvoor
beeld goed te zien aan de ze

gels van de hand van de bij 
Belgische verzamelaars popu
laire ontwerper André Buzin. 
De vroegere Studiegroep Vogel
tjes heeft zijn naam zelfs veran
derd in Studiegroep Postzegels A. 
Buzin; de groep houdt zich be
zig met alle ontwerpen van 
deze graficus. In Nederland is 
zoiets onvoorstelbaar. Als een 
studiegroep zich al speciaal 
zou richten op één emissie -
bijvoorbeeld op onze huidige 
cijferpostzegels - dan is de 
kans klein dat zo'n groep zijn 
werkterrein zodanig zou uit
breiden dat er soort fanclub 
van Wim Crouwel tot stand 
kwam (om over de creaties 
van Peter Struycken of Marte 
Röling maar niet te spreken). 
In België is dat echter de ge-
wo(5nste zaak van de wereld. 
Zo bestaat er onder meer een 
groep van 'Poortmanisten' 
die het werk van de graveur 
Maurice Poortman bestude
ren. 

PRIJS VOOR ONTWERPERS 
'Dertig jaar Pro-Post' was ook 
de aanleiding voor het instel
len van tweejaarlijkse prijs, die 
wordt toegekend om het oeu
vre te eren van een kunste
naar of een persoon die zich 
verdienstelijk maakt binnen 
de filatelie. O p Bruphila 95 
werd deze prijs voor het eerst 

uitgereikt aan - u raadt het al -
André Buzin. Eervolle vermel
dingen kregen de graveur 
Charles Leclercqz en de ont
werpsters May Néama en 
Anne Velghe-Wisniewska. Bij 
de uitreiking van de prijs was 
ook de weduwe van de on
langs overleden ontwerper 
Oscar Bonnevalle aanwezig. 
Op de tentoonstelling zelf lie
ten graveurs (waaronder Paul 
Huybrechts en Patricia Vou-
ez) aan belangstellenden zien 
op welke wijze ze werken. 

WAARDERING VOOR 
ONTWERPERS 
Op de jeugdafdeling van de 
tentoonstelling bleek dat de 
langlopende emissie 'Vogels' 
niet alleen als thematische 
reeks heel geschikt is, maar 
dat ook de beoefenaren van 
de meer traditionele filatelie 
(druktechniek, papier- en 
gomsoorten, plaatfouten e.d.) 
aan hun trekken kunnen ko
men. 
De Belgische zegels worden 
over het algemeen ontworpen 
door mensen met een goede 
neus voor wat de afnemers 
(verzamelaars èn zegelplak
kers) waarderen. Omgekeerd 
bestaat er grote waardering 
voor degenen die verantwoor
delijk zijn voor zoveel 
schoons. 

Ons land verschilt wezenlijk 
van België: in Nederland is de 
belangrijkste invalshoek ken
nelijk postzegels die een soort 
eeuwigheidswaarde als kunst-
produkt moeten hebben. Bij 
onze Zuiderburen is de waar
dering van het verzamelend 
en het postzegelplakkend pu
bliek belangrijker. 
In Nederland moet het pu
bliek het meestal doen met 
cijfer- en koninginnezegels, 
want iets anders is al snel na 
de dag na uitgifte niet meer 
verkrijgbaar. 

VELGROOHE 
De Nederlandse tegenhanger 
van Pro Post, te weten de Stich
ting Filatelie, zou de evenknie 
kunnen zijn van de Belgische 
organisatie. Gevreesd moet 
worden dat dit doel de eerst
komende jaren wel niet zal 
worden bereiken. Als er in 
Nederland al over het zegel-
uitgiftebeleid wordt gespro
ken, dan gaat het meestal over 
velranden of velgrootten, of 
over de gewraakte combina
ties van enveloppen met ze
gels en munten of telefoon
kaarten. 
De Belgen hebben het dan 
ook wat gemakkelijker: de vel
grootten hebben al jaren een 
veel gemakkelijker te hante
ren formaat (meestal dertig 
zegels per vel) gebracht. Ter 
gelegenheid van de Belgicct 
postzegeltentoonstelling van 
1990 werden de velranden 
van Belgische bijzondere ze
gels een jaar lang voorzien 
van teksten in twee talen (Ne
derlands en Frans) die recla
me maakten voor filatelie èn 
numismatiek. En niemand die 
De Post er ook maar van be
tichtte dat de verzamelaar op 
deze wijze verplicht was om 
complete vellen van dertig te 
kopen! 

y lus »SM (7J Em mifTE'mru*! laMniEricHnmth 

n 

mST£NOY I74S 1995 (7t F? 

B 9 8 O 7 2 

Links de velindeling 
van de Belgische emis 
sies zorgt ervoor dol 
hel verknigen van da 
tumstroken geen on 
mogeh|ke opgave is 
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Gelegenheidsstempels van de posladministrotie van de Verenigde Naties tijdens Bruphilo 95 

IRISH COFFEE 
Tweehonderdvijftig jaar gele
den, in 1745, behaalden de 
Franse troepen tijdens de 
Oostenrijkse Succesieoorlog 
een beslissende overwinning 
op de Oostenrijkers en Hol
landers tijdens de Slag bij 
Fontenoy. Ter gelegenheid 
daarvan werd op 15 mei een 
zegel van 16 f. uitgegeven. De 
Ierse PTT sloot zich daarbij 
aan met een zegel van 32 p. 
met hetzelfde ontwerp, die 
net als de Belgische versie 
werd gedrukt in de Zegel
drukkerij te Mechelen. Het 
was voor het eerst in de ge
schiedenis van de drukkerij 
(als we de zegels voor de Bel
gische koloniën even buiten 
beschouwing laten) dat niet
Belgische zegels daar werden 
gedrukt. De Ierse zegels zijn 
op het punt van de velopmaak 
volledig vergelijkbaar met de 
Belgische (zie afbeeldingen). 
Tijdens de voorverkoop op 15 
mei waren ook de Ierse zegels 
te verkrijgen. 
Zo'n voorverkoop hoort ook 
bij de Belgische traditie: op 
een of meer plaatsen worden 
de zegels dan feestelijk aange
boden, zodat filatelistenver
enigingen de kans hebben 
zich te presenteren en ieder
een op die dag de mogelijk
heid heeft zich van de nieuwe 
zegels te voorzien. Vooirerko
pen worden meestal twee da
gen vóór de officiële uitgifte
datum gehouden. 
Ook hier weer een verschil 
met Nederland, waar postze
gelpresentaties zijn voorbe
houden aan een (soms maar 
ten dele filatelistische) boven

laag van de bevolking. 
De Ierse zegels waren op Bru
phila 95 volop verkrijgbaar. De 
lokettisten deden daarbij niet 
moeilijk als het ging om 'da
tumstroken'. Meer dan één 
vel werd aangebroken voor 
wie ze graag wilde. Met vellen 
van 30 zegels heb je per emis
sie wel meer vellen nodig dan 
in Nederland, waar immers 
gewerkt wordt met vellen van 
honderd. Daar staat tegen
over dat er meer verzamelaars 
met datumstroken gelukkig 
kunnen worden gemaakt! 

PAPIERSOORTEN 
België is het land nd Engeland 
waar filatelisten het meeste aan
dacht besteden aan papier en 
gomsoorten. Hoewel de traditie in 
beide landen verschillend is ge
groeid, zijn er grote overeenkom
sten. Al was het maar dat de laat
ste twintig jaar het Belgische post
zegelpapier overwegend wordt be
trokken van dezelfde papierleve
ranciers als het postzegelpapier 
van het Verenigd Koninkrijk. 
Bovenstaand citaat is binnen
kort te lezen in de editie 1996 
van de OCB ofwel de Officiële 
Catalogus van België, die wordt 
uitgegeven door de Belgische 
Beroepskamer van Handela
ren. Er wordt ingespeeld op 
de belangstelling van Belgi
sche verzamelaars voor de 
dubbel en dwars zichtbare va
riatie in papier en gom. 
Wat hierboven werd geciteerd 
had ook kunnen opgaan voor 
Nederland. Alles klopt wat be
treft de papierleveranties en 
de variatie in papier. Helaas 
houden de Nederlandse ver
zamelaars zich afzijdig van 

zoiets 'nietfilatelistisch' als 
papier of gom. Ze worden in 
die opvatting jammer genoeg 
volledig gesteund door de Ne
derlandse tegenhanger van de 
Beroepskamer van Handela
ren... 

EN DAN NOG DIT 
Eind 1994 was aan de Ant
werpse loketten de zegel van 
13 frank in typeHuismus 
(ontwerp André Buzin) ver
krijgbaar, gedrukt op papier 
dat niet was voorzien van een 
fosforlaag maar van een (geel 
oplichtende) yZworiaag. Deze 
zegels waren bedoeld voor 
een proef waarbij op één de
tectiemachine met twee kop
pen afhankelijk van de lumi
nescentie drukwerken en 
briefpost van elkaar konden 
worden gescheiden. 
Behalve de zegel van 13 frank 
in het typeHuismus (en de 
voorafgestempelde versie of 
préd) verschenen later ook 
nog de zegels van 6.50 frank 
(inclusief de préo) en 8 frank 
(tot nu toe alleen /wsoversie) 
in de yZworvariëteit. Ook de ze
gel van 3 frank is inmiddels 
met fluor aangetroffen. Deze 
f/wozegels zijn meteen geac
cepteerd als volwaardig filate
lisüsch materiaal. En dat bin
nen luttele maanden! 
Nog even terug naar Bruphi
la 95: we mogen niet verzui
men te melden dat het boek 
De Postwaardenproduktie van 
België, uitgegeven door het 
maandblad 'Philatelie en sa
mengesteld door schrijver de
zes werd ingezonden in de li
teratuurklasse. De publikatie 
werd bekroond met een zilve
ren medaille. Een andere Ne
derlandse inzending, die van 
de heer Jacques Dekker uit 
Dordrecht (Ruimtevaart) be
haalde eveneens zilver. Profi
ciat! 

GEEN SPIJT 
Voor elk argument dat viel 
aan te voeren om Brussel ver
kiezen boven Maastricht zal 
ongetwijfeld een tegenargu
ment kunnen worden be
dacht. De Maastrichtgangers 
zullen daarom zeker geen 

'Fluo'vogels. snel erkend in België 

spijt hebben van hun keuze. 
Dat Brussel me meer aantrok 
dan Maastricht heeft echter 
ook te maken met het feit  of 
op z'n minst de indruk  dat 
de filatelie in België over het 
algemeen dichter bij de gewo
ne verzamelaar staat dan in 
Nederland het geval is; het is 
er een hobby not only of Kings. 
R.C. Bakhuizen van den Bruik 
Leiden 

Rechts' dat de Ierse 
'Fontenoy'emissie op 
dezelfde persen wera 
gedrukt als de Belgi
sche (zie linkerpagino) 
is overduideli|k 
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Alle postzegels van Nederland direct op uw beeldscherm! 

DE POSTZEGEL
CATALOGUS OP CD-ROM, 
DAAR HEEFT U PLEZIER 

Em GEMAK V A N ! 

• Postzegels kijken op beeldschermformaat. •Efficiënt beheren: u kunt uw eigen ver-
• Snel selecteren: b.v. alle zomer- of kinder- zameling vastleggende cataloguswaarde 

zegels, koninkrijkseries of alle zegels van één van uw collectie bepalen, uw mancolijst of 
ontwerper. een complete opgave voor uw verzekering 

• Snel zoeken: welke zegels ontbreken er in uitprinten, etc. 
uw collectie? 



Wie op de middelbare school de Duitse 'klassieken' nog heeft moeten lezen herinnert zich misschien het begin 

van Goethe's Faust. Op een mooie zondagmiddag trekken de mensen de stad uit en praten met elkaar. Eén van 

de burgers laat zich als volgt uit: 

Nichts besseres weiss ich mir an Sonn- und Feiertagen /Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei 

Wenn hinten, weit, in der Türkei/Die Völker aufeinander schlagen. 

mëmnGOwm 
\LS POSTZEGEUAND MR A VAN DER FLIER 

I n de tijd dat Goethe dit 
schreef waren zowel Bosnië 
als Servië nog een deel van 
het Ottomaanse of Turkse 
Rijk. De staatkundige toe
stand in dat deel van Euro

pa is sindsdien grondig gewij
zigd, maar de feitelijke toe
stand is nu weer net als het in 
zijn tijd was. 
In het begin van onze jaartel
ling maakte Bosnië - en Her
zegowina rekenen we daar 
meteen maar bij - deel uit van 
het Romeinse Rijk. Bij de Gro
te Volksverhuizing, die sa
menviel met de ondergang 
van dit rijk, vestigden zich Sla
vische stammen in het gebied. 
Uit het Byzantijnse of Oostro-
meinse tójk kwam het chris
tendom onder Justinianus 
(527-565) en later, uit het 
noorden, werd het ook door 
de apostelen Kyrillus en Me-
thodus gebracht. Naar Kyril
lus is het cyrillische of Russi
sche schrift genoemd dat in 
Servië nog steeds gebruikt 
wordt. Voor hun portretten 
zie de Michel-nummers 339-
341 van Tsjechoslowakije. 
Al in 940 was Bosnië een ko
ninkrijk, aanvankelijk onder 
zogenoemde 'Bans', die later 
de koningstitel aannamen. In 
1401 werd Bosnië echter 
schatplichtig aan de opruk
kende Turken en toen sultan 
Soliman II het in 1463 vero
verde, werd Bosnië tot een 
Turkse provincie gemaakt, 
wat het formeel tot 1908 zou 
blijven. Een deel van de bevol
king nam de Mohammedaan
se godsdienst aan om de nieu
we machthebbers te gerieven, 
maar volgens de overlevering 
is er bijna steeds veel verzet te
gen die Turkse overheersing 
geweest. 
E)e Turkse invloed op de Bal
kan - Turkije was de 'Zieke 
man van Europa' - werd ech-

1 Blokje 'postfns gestempeld' van Mi -
chel-nummer 13 uit aan de postzegel-
handel verkochte restvoorraden 

ter steeds minder. Na de Rus-
sisch-Turkse oorlog werd bij 
het Verdrag van Berlijn van 
1878 Bosnië - hoewel formeel 
nog Turks staatsgebied - door 
Oostenrijk-Hongarije bezet. 
Ook tegen deze bezetting 
kwamen de Bosniers in verzet. 
Volgens de cijfers van 1895 
waren er toen in Bosnië 
1.568.000 inwoners. Gesplitst 
naar godsdienst waren er 
670.000 griekskatholieken, 
550.000 moslims, 334.000 
roomskatholieken en 8.000 jo
den. De cijfers natellende vin
den we dan ook nog 6.000 
'anderen'. 

DE OOSTENRIJKSE BEZETTING 
Op 29 juli 1878 trok Oosten
rijk met 73.000 man het land 
binnen en op 19 augustus 
1878 hield opperbevelhebber 
Philippovic zijn intocht in Se-
rajevo. Aanvankelijk was er in 
het bezette gebied alleen veld
post, waarvan sinds 9 januari 
1879 ook particulieren ge
bruik konden maken. Dat ging 
echter nog heel langzaam; het 
transport van de post van Sera-
jevo naar Brod aan de Save 
kostte zeventig uur en tot We
nen deed de post er nog eens 
vijf dagen over. De veiligheid 
in het land was nog niet gioot, 

2 Zegel uit de Landschappenserie met 
tanding 6'A x 9 '/2 x 12'/2, de hierop af
gebeelde antieke brug bi| Mostar is in
middels door de oorlogshandelingen ver
nietigd 
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3 Briefstukje met het stempel 
Pozanc (welwillendheidsar-
stempeling) 

zodat de post alleen onder mi
litair geleide vervoerd kon wor
den. Op 16 november 1879 
werd de veldpost omgezet in 
een 'militaire postdienst' en 
dat zou zo tot het einde toe 
blijven. 

DE EERSTE POSTZEGELS 
Op 1 juli 1879 kwamen de eer
ste aparte postzegels voor Bos-
nië-Herzegowina in omloop. 
Ze vermeldden geen lands-
naam; wèl waarden, maar zon
der muntaanduiding. De des
tijds in Bosnië-Herzegowina 
gebruikte munt was de kreuzer, 
net als in Oostenrijk. Het mid
denstuk beeldt de dubbele 
Oostenrijkse adelaar af, met 
drie kronen gekroond. Van 
het wapen moeten speciaal 
genoemd worden de drie in 
een schuine balk afgebeelde 
alénons (arendvogels), dezelf
de die we bijvoorbeeld ook op 

Michel-nummer 754 van 
Frankrijk (wapen van Lotha
ringen) aantreffen. De alérions 
komen namelijk uit Lotharin
gen en moeten eraan herin
neren dat Godfried van Bouil
lon ooit, bij het beleg van Je
ruzalem ten tijde van de Kruis
tochten, met één pijl drie vo
gels tegelijk neerschoot. 
Van de bewuste Bosnische se
rie zijn verschillende typen en 
tandingen bekend, waarop we 
in dit bestek verder niet willen 
ingaan. De serie bleef in om
loop tot 1900, toen in Oosten
rijk de nieuwe munteenheid 

5 Herdenkingszegels van 28 |uni 1917 
met het eerste- ènlaatstedagstempel in 
rood 

(100 heller = 1 Krone) werd in
gevoerd. Er kwam dus ook 
een nieuwe serie postzegels, 
nu met de waardeaanduiding 
onderaan. Maar nog steeds 
ontbrak de landsnaam, waar
door allerlei gevoeligheden 
omzeild werden. Want in Tur
kije gebruikte men nog de 
Arabische lettertekens, in Ser
vië de cyrillische en in Oosten
rijk de Latijnse. 
De restanten van de eerste 
emissie werden verkocht aan 
de postzegelhandelaar Edu
ard Heim in Wenen. Veel la
ter - in 1911 - werden ook 
nog nadrukken vervaardigd, 
herkenbaar aan de witte gom. 
Van de tweede reeks (de lieller-
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4 Blok|e van negen toeslagzegels met de Michel-nummers 93 
Irondom) en 93F{ in het midden) 

emissie) zijn wel verschillende 
tandingen en papiersoorten 
bekend, maar geen typen. 
Ook van deze emissie werden 
de restanten aan de postzegel-
handel - toen Friedl - ver
kocht, die ze massaal liet af
stempelen. Gehele veldelen, 
'posifris gestempeld', zijn dan 
ook gemakkelijk te vinden. 

DE LANDSCHAPPENSERIE VAN 
1906 
De op 1 november 1906 ver
schenen Landschappenserie 
van Bosnië-Herzegowina (Mi
chel-nummers 29-44) is een 
heel bijzondere reeks postze
gels. Zowel artistiek als filate
listisch valt er veel aan te bele
ven. Wie de zegels goed be
kijkt ziet dat niet alleen alle 
'plaatjes' verschillend zijn, 
maar ook alle omrandingen. 
De ontwerper van deze zegels 
is professor Koloman Moser, 
voor wie Oostenrijk in 1968, 
bij de vijftigste herdenkings
dag van zijn dood, een specia
le herdenkingszegel uitgaf, als 
prominent vertegenwoordi
ger van de Jugendstil. 
Filatelistisch gezien is de serie 

beroemd èn be
rucht door de zond
vloed aan tandin
gen, heel vaak drie 
verschillende aan 
één zegel. Het ver
haal gaat dat een 
hoge officier - het 
was per slot van re
kening de 'militaire 
post', dus officieren 
hadden het voor het 
zeggen - de drukke
rij opdracht gaf een 
aantal zegels met af
wijkende tandingen 
te vervaardigen. 
Maar de drukker 
maakte er toen zó
veel van dat de be
wuste krijgsman dat 
niet betalen kon, zo
dat de kunstmatig 
gecreëerde variëtei
ten voor een groot 

gedeelte gewoon met de nor
male zegels aan de postkanto
ren werden verstrekt. Een feit 
is dat men ze ook wel tegen
komt met op de achterzijde 
een duidelijke afdruk van een 
postformulier, wat wijst op 
'echt gebruik'. Zegels met 
drie verschillende tandingma-
ten zijn minder lastig te vin
den dan die met twee en ze
gels met parallel lopende ge
lijke tandingmaten zijn weer 
heel moeilijk te vinden. Dit is 
echt een gebied waarop je 
niet uitgezocht raakt en waar
mee je nooit compleet raakt. 
Uit ervaring weet ik langza
merhand dat de tanding 
6!4x9'/4xl2'/2 het vaakst voor
komt. Deze tanding is ook af
gebeeld op de eerstedagenve-
lop van de Moser-herden-
kingszegel. 
Nog een bijzonderheid van 
deze serie: voor het eerst 
stond er een landsnaam op ze
gels uit Bosnië-Herzegowina. 
Het gebied was langzamer
hand zó van Turkije onthecht 
geraakt dat men dat wel aan
durfde. In 1908, dus toen de 
serie al twee jaar liep, werd r E r s 1 1 a g 
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Bosnië-Herzegowina zelfs offi
cieel door Oostenrijk gean
nexeerd. Desondanks bleven 
de zegels de aanduiding Mi
litär Post dragen. 
In 1910 verscheen de Land
schappenserie opnieuw, nu 
met een tekstband ter herden
king van de tachtigste verjaar
dag van keizer Frans-Jozef, 
maar filatelistisch gezien is dat 
geen interessante serie meer. 
Na 1910 verschenen er in Bos
nië-Herzegowina nog drie se
ries gewone frankeerzegels: 
twee met het portret van 
Frans-Jozef en eenmaal met 
een afbeelding van keizer Ka-
rel I. Bij de laatste twee emis
sies komen enkele waarden 
voor met een afwijkende tan
ding, maar verder bieden ook 
deze reeksen weinig filatelisti-
sche bijzonderheden. Een se
rie uit 1918, eveneens met het 
portret van Karel, werd niet 
meer uitgegeven (Michel-
nummers I-XrV), maar die 
zult u in de "Wert-catalogus 
vergeefs zoeken. 
De Eerste Wereldoorlog 

moorde gemalin Sofia. De se
rie met een speciaal rood 
stempel werd voor 1 kroon 
verkocht, ook ten bate van 
deze wel op papier gezette, 
maar nooit gebouwde kerk. 

STEMPELS 
Het postverkeer in Bosnië 
heeft nooit een grote omvang 
gehad en echt gebruikte zegels 
- zeker op brief - zijn lastig te 
vinden. Het grootste deel van 
de in onze verzamelingen aan
wezige zegels is dan ook voor
zien van een welwillendheids-
stempel; vaak zijn de zegels 
postfris gestempeld. Ook brief-
stukjes zijn geen garantie voor 
echt gebruik. Er bestaan ver
der treinstempels, die in de re
gel wel op echt gebruik dui
den. Wie daarover meer wil 
weten kan terecht bij de publi-
katie Treinpost in Bosnie-Herzego-
imna; Penontwaardingen als voor
lopers van de treinstempels, die in 
de bundel Op het spoor van Oost-
Europa werd uitgegeven door 
de Filatelistische Contactgroep 
Oost-Europa. 

6 Bosnische zegels met Drzava 5 H S en Krolievstvo S H S voor gebruik i 
we Joegoslavië 

hetr 

7 Eerstedagenvelop van Oostenrijk (18 oktober 1968) met de zegel ter ere van Kolo
man Moser, ontwerper van de Landschappen-reeks van Bosnië O p de envelop is een 
zegel algebeeld met de het vaakst voorkomende tending 6'/2x9'/2xl 2'/2 

bracht een hoop ellende. Er 
verschenen veel toeslagzegels 
die geld moesten opbrengen 
om het lot van invaliden, we
duwen en wezen enigszins te 
verzachten. 
Bij de eerste serie werden ver
schillende cijfertypen '4' uit 
de letterkast gehaald, zodat 
men drie typen kreeg waarvan 
de verdeling over het vel van 
vijftig zegels precies bekend is. 
Maar bij de kopstaande en 
dubbele opdrukken en bij de 
'foutdrukken' van de derde se
rie (Michel-nummers 93F en 
94F) lijkt het er toch veel op 
dat hiermee gemanipuleerd is. 

DE EENDAGSVLIEG UIT 1917 
De directe aanleiding tot de 
Eerste Wereldoorlog was de 
moord op troonopvolger 
Frans Ferdinand in Serajevo 
op 28juni 1914. Driejaar la
ter werd deze gebeurtenis nog 
eens herdacht met een serie 
toeslagzegels, die slechts één 
dag, op 28 juni 1917, geldig 
was. De toeslag was bestemd 
om de bouw mogelijk te ma
ken van een kerk ter nage
dachtenis aan Frans Ferdi
nand en zijn eveneens ver-

1918: STAAT DERSERVEN, 
KROATEN EN SLOVENEN 
In november 1918 was de Eer
ste Wereldoorlog voorbij. Bos
nië werd met Servië, Kroatië 
en Slovenië verenigd tot de 
Drzava Srbija Hrvatska Sbvenya 
(kortweg Drzava S.H.S.). De 
staat bestond onder die naam 
maar heel kort; in december 
1918 werd het Kraljevstvo (ko
ninkrijk) S.H.S. 
We vinden beide termen als 
opdruk op de zegels van Bos
nië, netjes om en om in La
tijnse en cyrillische letters. Al
leen de 'krantenzegels' - die 
geen landsnaam vermeldden 
- werden, getand, nog door-
gebruikt en zelfs nog van 
nieuwe waarden voorzien 
(1919, Michel-nummers 21/22 
en 27-29). Meer gegevens hier
over worden verstrekt in Het 
ontstaan van de staat Joegoslavië, 
een artikel van de hand van 
de heer R.M. Feenstra in de 
jaargang 1982 van het maand
blad 'Philatelie'. Fl. 
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TELECOM-KAART 
We komen nogmaals te
rug op de brierkaart van 
PTT-Telecom (telefoon-
nummerwi|zigmg met 
puzzelmotief) In het 
aprilnummer vroegen we 
of er lezers bereidwaren 
tegen vergoeding enkele 
exemplaren van deze 
briefkaart of te staan 
voor medeverzamelaars 
Tot ons genoegen kun
nen we nu berichten dat 
wi| van een lezer uit 
Eindhoven een aantal 
kaarten hebben ontvan
gen Enkele lezers heb
ben we tevreden kunnen 
stellen 
Er liggen nu nog enkele 
aanvragen van liefheb
bers Als er lezers zi|n die 
een of meer exemplaren 
van deze kaart beschik
baar willen stellen, dan 
kunnen we deze collega
verzamelaars ook nog 
een prettig momenten be
zorgen We wachten met 
spanning afl 

NIEUWE BRIEFKAART 
PTT Post gaf op 18 |uli |l 
een nieuwe briefkaart 
uit. die in de plaats is 
gekomen van de brief
kaart met de afbeelding 
van een quizmaster (de 
zogenoemde puzzel-
briefkaart) Op de nieu
we briefkaart is de zegel-
afdruk iets naar links 
verschoven om de fosfor-
balk aan de rechterzi|de 
te kunnen plaatsen Dat 
IS gedaan om de auto
matische verwerking van 
de briefkaarten in het 
sorteerproces beter te la 
ten verlopen De brief
kaart IS een ontwerp van 
Wim Crouwel uit Am 
sterdam en heeft de be 
kende violetkleurige ze
gel afdruk van 70 cent in 
net ci|fertype, dat even 
eens inderti|d door 
Crouwel is ontworpen 

NIEUW LUCHTPOSTBIAD 
Er IS verder ook een 
nieuw luchtpostblad zon
der waarde aanduiding 
uitgegeven Hiervoor is 
gekozen omdat het dan 
bi| een volgende tarief 
wi|ziging het met meer 
nodig IS, luchtpostbladen 
met een andere waarde
aanduiding te vervaardi 
gen Het luchtpostblad 
kost f 1 30 
Het blad bevat de tekst 
Par Avion - Port Betaald 
~ Nederland en Port 
Pa/e - Pays-Bas De ont 

werper is Mare Terstroet 
uit Amsterdam 

NIEUWE UITGIFTEN 

Duitsland 
In Duitsland worden veel 
particuliere briefkaarten 
en enveloppen vervaar 
digd W i | noemen dit
maal alleen een envelop 
met de tekst '50 |aar 
Verenigde Naties' met 
een afbeelding van een 
wereldbol in twee han
den en een envelop met 
de bedrukking 75 Jahre 
Saargebiet 

Frankrijk 
In de serie Distingo-en-
veloppen verschenen in 
november 1994 drie 
nieuwe exemplaren met 
rechts een rechthoekig 
blauw veld met twee
maal de aanduiding La 
Poste en het postem-
bleem Linksboven staat 
het woord Expediteur en 
linksonder de tekst Prevu 
pour 12 pages Valable 
en France De envelop
pen zi|n zonder waarde 
aanduiding, hebben het 
formaat C5 (229 bii 
162mm) en kosten zO f 
Er zi|n verschillende af 
beeldingen a Portret 
van generaal De Gaulle 
voor de Domkerk van 
Straatsburg met het on 
derschrift 'Viiftiqste ver-
|aardagvan'de%evri|-
ding van Straatsburg', 
het geheel in donker 
blauw, b gestileerde 
kerststal met kerstster en 
het onderschrift 'Straats
burg hoofdstad ti|dens 
Kerstmis', eveneens in 
donkerblauw en c mo
derne tramwagen met 
het onderschrift 'De tram 
in Straatsburg' 
De enveloppen zi|n van 
binnen bedrukt op een 
witte ondergrond Van 
zelfsprekend zi|n alle 
teksten in het Frans 
Verder wordt de uitgifte 
gemeld van een biizon-
dere Distmgo envelop 
voor het verzenden van 
documenten zonder 
waarde-aanduiding, for
maat C5 en een ver-
koopri|s van 20 f De af 
beelding heeft betrek 
king op Franse poststuk
ken in kleur met het em 
bleem van de vereniging 
van poststukkenverzame
laars en de tekst Asso
ciation des collection-
neurs d'entiers-postaux 

Ierland 
Ter gelegenheid van de 
nationale postzegelten
toonstelling Stampa 94, 
die van 20 tot en met 23 
oktober 1994 werd ge
houden, zi|n in Ierland 
vier briefkaarten uitge
geven De uitvoering van 
de kaarten is op een 
aantal punten geli|k, zo
als vier adresli|nen in 
puntjes en aan de onder
rand het postembleem 
met tentoonstellings-
kaart Onder de afbeel
dingen dragen alle kaar
ten de reclamespreuk 
'Postzegels verzamelen -
een hobby voor alle leef-
ti|den' en naast elke af
beelding loodrecht de lu-
bileumspreuk 'Feesteli|ke 
herdenking 100 |aar 
prentbnefkaart' Alle tek
sten zi|n in het Engels 
De zegelafdruk is zonder 
de waarde-aanduiding 
van 32 p Wel is de tekst 
'Port betaald' m het En
gels en Gallisch opgeno
men Dit zi|n de verschil
len per kaart 
o de eerste kaart (zon
der waarde-aanduiding) 
IS gewi|d aan de Nobel-
pri|swinnaar George 
Bernard Shaw Deze 
priis werd hem in 1925 
verleend wegens zi|n 
verdienste op het gebied 
van de literatuur Op de 
kaart een afbeelding van 
een schilderi| met het 
portret van Shaw en het 
onderschrift 'Nobelpri|s-
winnaar' De zegelaf
druk heeft de afbeelding 
van een bestaande zegel 
ter herdenking van 
Shaw 

b de tweede kaart is ter 
herinnering aan de eer
ste zitting - in 1 9 1 9 -
van het Ierse Parlement 
Links een kleurri|ke af
beelding meteen histori
sche foto van de eerste 
parlementsleden Daar
onder de tekst '75ste 
ver|aardag van het eer
ste parlement' 
c kaart nummer 3 heeft 
als thema 'Het Jaar van 
het Gezin' De zegelaf 
druk toont een gezin met 
kinderen in een groene 
appel Dit beeld is geli|k 
aan de uitgegeven post
zegel, behorend bi| dit 
thema De afbeelding op 
de kaart is een vrol|ke 
historische prentbnef
kaart met een gezin aan 
het strand en daaronder 
de tekst 'Jaar van het 
Gezin' 

d de vierde kaart is ge
wild aan de Ierse invloed 
in Groot-Brittannie De 
zegelafdruk toont een 
portret van de publicist 
Edmund Burke Links op 
de kaart een afbeelding 
van een oude foto van 
dr Barnado, in zi|n ka
mer aan het werk 

Israël 
Twee uitgiften van enve 
loppen waarvan de een 
met de afbeelding van 
een boom in kleuren
pracht m de herfst, een 
herfstlandschap met ber
gen, blauwe hemel en 
zon en verder het pos 
tembleem en het op
schrift 'herfst', en de an
der met de afbeelding 
van een kale boom in de 
winter met een regen
boog en een winterzon-
net|e, ook het postem
bleem en het opschrift 
'winter' De opschriften 
zi|n in het Engels en het 
Hebreeuws en de enve
loppen hebben qeen 
waorde-aanduiaing De 
serie bestaat uit deze 
twee exemplaren en de 
twee m het voorpar van 
1994 uitgegeven enve
loppen met thema 'lente' 
en zomer' De vier 
exemplaren hebben een 
identieke uitvoering vier 
adresli|nen waarvan de 
vierde met vi|f postcode-
vak|es, op de keerzi|de 
vier afzenderli|nen, 
waarvan de vierde ook 
door VI |f postcodevak|es 
wordt voorafgegaan Er 
IS geen binnendruk, wel 
een zelfklevende sluit
klep 

Een uitgifte van vier 
briefkaarten, ook gerela
teerd aan de |aargeti| 
den De lente met een 
bloeiende boom, de zo 
mer met een groene 
boom, de herfst met een 
gekleurde boom en de 
winter met een kale 
boom De uitvoering van 
alle kaarten is geli|k, de 
aanwi|zing dat de kaart 
alleen bestemd is voor 
binnenlands gebruik, 
drie adresli|nen met vóór 
de derde zes vakjes voor 
de postcode, verticale 
scheidingslij, drie af 
zenderli|nen met voor de 
derde lijn ook zes vak|es 
voor de postcode Tekst 
in bet Engels en He
breeuws 
Voorts wordt de uitgifte 
gemeld van een lucht 
postkaart zonder waar 

de-aanduiding Afbeel 
ding het onderwaterla-
boratorium in Eilat en 
het opschrift 'Port be
taald' in het Engels en 
Hebreeuws Rechts van 
de scheidingsliin vier 
adresli|nen en links bo
ven het postembleem met 
het blauwe luchtpostkast-
|e, waarin de tekst By 
Airmail/Par Avion staat 
Linksonder een beschri|-
ving het onderwaterla-
boratorium Het formaat 
15 149bi | 105 mm 

Luxemburg 
Ter gelegenheid van het 
feit dat de briefkaart in 
Luxembourg 125 |aar 
bestaat, is een bijzonde
re kaart uitgegeven met 
een zegelindruk van 
16 f (Luxemburgs kas
teel) Afgebeeld is een 
nieuw telefoonsymbool 
met telefoonhoorn en het 
opschrift '125 laar brief
kaart in Luxemburg' De 
druk IS donkergroen 

Polen 
Briefkaart van 2500 z 
met de zegelopdruk van 
de filatelist Zmidinski 
Links op de kaart de af
beelding van een gesti
leerde postzegel met het 
opschrift 'Leszek Zmid
inski - oprichter Bond 
van Postzegelverzame
laars' Voorts IS aange
geven dat de verkoops-
pri|s van de kaart 
3200 z bedraagt 
Briefkaart van 2500 Zl 
met de zegelopdruk van 
een vrolijk lachend meis-
|e De afbeelding toont 
twee vroli|ke kinderen 
vooreen reclamebil|et 
met een lachend gezicht 
en daarboven de tekst 
Dzieciak en linksboven 
naast de tekst'Brief 
kaart' de verkooppriis 
3200 z 
Beide kaarten zi|n ver
vaardigd van wit papier 

Rusland 
In maart van dit |aar is 
een envelop uitgegeven 
ter gelegenheicTvan het 
feit, dat nonderd |aar 
geleden de Duitse na 
tuurkundige W Röntgen 
bepaalde stralingen ont 
dekte, die later 'Röntgen
stralen' werden ge 
noemd Het portret van 
de natuurkundige is m 
de zegelafdruk (250 r) 
opgenomen, evenals een 
afbeelding van een hand 
m een Röntgenstraal Op 
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de envelop een afbeel
ding van een modern 
Röntgenapporaat. 
De internationale postze-
geltentoonstelling Fepa-
post 94 heeft ook Russi
sche aandacht gehad. 
Ter gelegenheid van de 
expositie in 's-Gravenha-
ge in oktober 1994 is 
een speciale briefkaart 
(100 r.) uitgegeven. De 
kaart toont een afbeel
ding van het stadswapen 
van 's-Gravenhage en 
een gestileerde postzegel 
met postiljon te paard. 
Voorts de tekst 'Interna
tionale postzegeltentoon
stelling - Den Haag -
1994'. Dit alles op wit 
papier. 
Envelop voor een aange
tekende zending met 
drie zegelafdrukken, 
eenmaal van 100 r. en 
tweemaal van 45 r. Het 
porto bedraagt 190 n 
Links 'aantekenen' in 
kastje met daaronder 
een afbeelding van een 
envelop met een straal

vliegtuig en een post
koets met postiljon. 
Voorts een enveloppe, 
bestemd voor post naar 
de landen die vroeger tot 
de Sovjetunie behoor
den. Het briefport naar 
deze landen bedraagt 
200 r. en daarom zijn er 
twee zegelafdrukken van 
100 r. opgenomen. Er is 
geen afbeelding op deze 
envelop. 

Tsjechië 
De Tsjechische postadmi-
nistratie heeft 32 brief
kaarten in twee series 
briefkaarten van ieder 
zestien stuks uitgegeven. 
De twee series hebben 
dezelfde uitvoering en 
het verschil zit hem in de 
tekst onder afbeelding 
op het linkergedeelte van 
de kaart. De Kaarten 
hebben een zegelafdruk 
van 2 kr, het groot 
staatswapen van de Tsje
chische Republiek, met 
daarnaast een postem-
bleem en de tekst Ceska 

Posta. De twee series 
hebben beiden dezelfde 
afbeeldingen van Tsje
chische burchten en kas
telen uit verschillende de
len van het land. Onder 
de afbeeldingen bevindt 
zich de Praagse Burcht, 
het Troja-kasteel in 
Praag, het kasteel Cesky 
Krumlov, het kasteel Hlu-
boka Nad Vitavou, het 
kasteel Kromeriz en het 
kasteel Lednice. Eén se
rie heeft onder de af
beeldingen een werven
de tekst staan, die bij de 
andere ontbreekt. De 
eerste serie kaarten kost 
3.50 k. en de tweede 
3.80 k. per stuk; ze zijn 
genummerd van 'A 01 -
9 4 ' t o t ' A l 6-94'. 

postbrief met een zegel-
afdruk van 15 p. van het 
schip 'St. Helena'. Links
boven staan de luchtpos-
taanduidingen By Air-
mail/ Air Letter/ Par 
avion aerogramme in 
donkerblauw. Op de 
keerzijde vijf afzenderlij-
nen en vier regels ge
bruiksaanwijzing in het 
Engels. 

Verenigde Staten 
In de Verenigde Staten 
zijn twintig speciale 
briefkaarten in kleur 
(19 c.) uitgegeven met 
zegelafdrukken van de 
afbeeldingen op de tege
lijkertijd uitgegeven post
zegels Legenas of the 
West. De Kaarten zijn 

Tristan da Cunha 
Tristan da Cunha meldt 
de uitgifte van een lucht-

voorzien van drie adres-
lijnen en een verticale 
scheidingslijn. Links de 

verhelderende teksten bij 
de afbeeldingen van de 
personen, cowboys en 
voorstellingen. 
Tot de afgebeelden be
horen Buffalo Bill Bill 
Picket, Annie Oakley, 
Nellie Cashman en John 
Fremont. Voorstellingen 
van o.a. buffels en ande
re dieren van het Wes
ten, een postkoets, de 
Pony Express en cow
boys te paard maken het 
geheel compleet. 
De verkoopprijs per serie 
(gestoken in een omslag) 
bedroeg bij uitgifte 
$ 7.95. 
Verder melden we de uit
gifte van een briefkaart 
(20 c) met een afdruk 
van een zegel van een 
landschap met een rode 
schuur. Linksonder de 
tekst 'USPS 1994', ver
der geen bedrukking. 
Wegens de portverho-
ging voor binnenlands 
verkeer is een nieuwe 
envelop uitgegeven met 
een zegelafdruk van 
38 c. in plaats van 32 c. 
met een afbeelding van 
vrijheidsklokken; geen 
bedrukking. 
Op de sluitklep staat op 
de keerzijde 'USPS 
1994'. Uitgegeven in 
klein en lang formaat 
met of zonder venster 
De enveloppen zijn ge
maakt van gerecycled 
papier. 

1 s t e K L A S K I L O W A A R veelal met 1995 uitgaven 
GROOTFORMAATZEGELS 

1 WEST-EUROPA prachtige mix met HW's 
2 SCANDINAVIË incl kleine landen 
3 FINLAND met boekieszeqels, zeer nieuw 
4 ZWEDEN met boekieszeqels en HWs 
5 NOORWEGEN veel HW's 
6 DENEMARKEN veel nieuw 
7 FAR OER zeldzaam mooi 
8 IJSLAND schitterend enorme cat waarde 
9 IJSLAND PTT 1995 verzegeld 

10 ENGELAND zonder kersL met HW's 
11 IERLAND zeer mooie sortering 
12 KANAALEILANDEN mooie variatie 
13 BELGIË veel verschillende zegels 
14 LUXEMBURG met HWs en groot assortiment 
15 FRANKRIJK prachtig assortiment 
16 DUITSLAND met toeslag 
17 DUITSLAND zonder toeslag, veel nieuw 
18 NEDERLAND met toeslag 
19 ZWITSERLAND met toeslag en HW s 
20 OOSTENRIJK mooie sortering met HW's 
21 LIECHTENSTEIN prachtige variatie met HWs 
22 MALTA moeili|kverkri|gbaar 
23 AUSTRALIË nieuw en met HW's 
24 NIEUW-ZEELAND met HW's en goed gesorteerd 
25 USA kort gekn'pt en dus zeer veel zegels 
26 JAPAN werkeliik fantastisch assortiment 

100 GR 

f -.-
ƒ — 
ƒ 14,-
ƒ 15,-
ƒ 1 6 -
ƒ 14,-
ƒ120,-
f 65,-
f -,-
ƒ 10,-
f 16,-
ƒ 20,-
ƒ 17,-
ƒ 32,-
ƒ 5 5 -
f 15,-
ƒ 10.-
ƒ 10,-
ƒ 16,-
f 36, -
ƒ 95,-
ƒ 19,-
f 10,-

f 21 r 
ƒ 1 4 -
ƒ 3 0 -

250 GR 

ƒ 40,-
ƒ 55,-
f 30, -
ƒ 3 5 -
ƒ 38,-
ƒ 30,-
ƒ - , -
ƒ150,-
ƒ315,-
ƒ 22,-
ƒ 3 8 -
ƒ 4 8 -
ƒ 40,-
ƒ 7 5 -
ƒ 1 2 5 -
f 35,-
ƒ 24,-
ƒ 2 4 -
ƒ 38,-
ƒ 85,-
ƒ - , -
ƒ 45,-
f 22,-
ƒ 48,-
ƒ 32,-
ƒ 7 0 -

1KG 
ƒ150,-
ƒ195.-
ƒ110, -
ƒ130,-
ƒ150,-
ƒ110,-
ƒ — 
ƒ585,-
f -,-
ƒ 8 5 -
ƒ150,-
ƒ185,-
ƒ155,-
ƒ295,-

ƒ — 
ƒ135,-
ƒ 9 5 -
ƒ 9 5 -
ƒ150,-
ƒ325,-
f -,-
ƒ - , -
f 8 0 -
ƒ185.-
ƒ125,-
ƒ 2 7 5 -

MISSIEWAAR (groot- en kleinformaat) 

Ml FINLAND met veel qroottormaat 
M2 ZWEDEN zeer gevarieerd 
M3 DENEMARKEN met hoqer Kr-waarden 
M4 NOORWEGEN nieuw en met veel HW's 
M5 ENGELAND met buitenland en HWs 
M6 IERLAND prachtig assortiment 
M7 DUITSLAND rechtstreeks van de missie 
M8 BELGIË nieuw in het assortiment 
M9 USA onuitqezochtopcoilnummers 
MIO AUSTRALIË zeer nieuw, veel qroottormaat 
M i l CANADA prachtige variatie 
Ml2 TSJECHIE/rSJECHO-SLOWAKUE voomi geleqenh 
M13 NEDERLAND met toeslag 
M14 OOSTENRIJK nieuw in het assortiment 

500 GR 

f 3 5 , -
ƒ35,-
ƒ35, -
ƒ 3 5 -
ƒ20, -
ƒ35,-
f 2 5 , -
ƒ35 -
ƒ20, -
ƒ35,-
ƒ 3 5 -
ƒ35,-
ƒ20 -
f 3 0 , -

1KG 
f 6 0 , -
f 6 5 , -
ƒ65 , -
f 7 0 , -
f 3 5 , -
ƒ65, -
ƒ50, -
ƒ65, -
ƒ35 , -
ƒ65, -
ƒ 6 5 -
ƒ 6 5 -
ƒ40 , -
ƒ 6 0 -

5 KG 

ƒ295,-
ƒ310,-
ƒ310, -
ƒ325,-
ƒ155,-
ƒ310,-
ƒ235,-
ƒ310,-
ƒ155,-
ƒ310,-
ƒ310,-
ƒ295,-
ƒ175,-
ƒ 2 9 5 -

NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. 
Levering uitsluitend onder rembours of vooruitbetaling op 
gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. 
Prijzen incl. porto, excl. rembours - wijzigingen voorbe
houden. BIJ aankoop van minimaal 3 soorten 5% korting bij 
aankoop boven ƒ 1 0 0 - en 10% boven ƒ 400,-. 
Geen bestelling onder ƒ 75,- . 

Tel. 080-777730 Fax 080-730735 Postbus 330 ,6500 AH NIJMEGEN 
Postzegelhandel J . v AN Hi \AR1 .EM 



Great Britain 
Op 8 augustus wordt er een 

stripje van 5 zegels 
uitgegeven onder 

de naam: 

SW* 
LV>*V e»^^ Deze zegels tonen u een aantal theaters zoals deze vroeger in 

Londen te vinden waren. De ontwerper van deze schitterende 
uitgifte is C.W. Hodges en de zegels zijn door Walsall 

Security Printers in Offset gedrukt. 

Verkrijgbaar bij uw handelaar 
of voor informatie schrijft U naar: 

P.O. Box 184 
NL-3300 AD Dordrecht 

> Gesloten 
I van 
|7 t/m 21 aug. 
I 

MOTIEFZEGELS 
WIJ hebben een uitgebreide voorraad motiefzegels 
Aparte stock, in overzichtelijke boeken, voor de volgende 
thema's 
FLORA EN P A D D E S T O E L E N : 

- Bloemen 
- Bomen, planten en vruchten 
- Paddestoelen 

DIEREN, INSEKTEN, V O G E L S EN VISSEN: 
- Honden 
- Katten 
- Paarden 
- Overige land- en zeedieren 
- Vlinders en insekten 
- Vogels 
- Vissen (inclusief walvisachtige zoogdieren) 
- Schelpen 

DIVERSE O N D E R W E R P E N : 
- Schepen 
- Treinen 
- Vliegtuigen 
- Sport (Onderverdeeld voor diverse sporten en 

sport evenementen) 

Bezoek, of stuur Uw manco lijst aan 

Postzegelhandel "Dutchstamp" 
Maandereind 61 
6711 AB Ede (Centrum) 
(Tel 08380-10334) ^ ^ ^ J ' 

Openingstijden: 
Dinsdag t/m Vrijdag 09 00-17 30 (Vrijdag eveneens van 19 00-21 00) 
Zaterdag 09 00-17 00 

P O S T Z E G E L - P A R T I J E N H A N D E L 

_ _ _ ¥ Ä N VLIET 
Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen- en buitenland Deze 
"kavels", zoals (deel-)verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffel-portij-
en etc bieden w i | onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop 
aan Met ons aanbod van meer aan 500 partijen zijn wi | de grootste 
op dit gebied in Nederland Mede door een hoge omzetsnelneid en 
lage kosten zijn wij in staat maandeli|ks honderden nieuwe partijen aan 
te bieden tegen zeer scherpe pri|zen Uiteraard koopt u bij ons zonder 
enig risico tHeeft u interesse m ons aanbod, vraag dan vri|blijvend onze 
maandelijkse voorraadli|st aan, of breng een bezoek aan. 

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

Geopend do/vr 
zat. 

14 00-17 00 
10 00-16 00 

SCHRIFTELIJKE VEILING POVEIA 
Onze 3-maandeli|kse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevaneerd 
aanbod kavels tegen aantrekkeli|ke inzetten 

Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
w.o. zeer gezochte, hebben wij elke keer een groot aantal brie
ven en postwaardestukken. Overtuig Uzelf van dit schitterende 
aanbod!! 

Uw voordelen 
aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieën 

P O V E I A : Uw vertrouwen meer dan waard. 

Veilingschema 
maart 
juni 
september 
december 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus 

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



J.H. VERSCHUUR 

DE /NDONESfSCHE EAAISSIE VAN 
17AUGUSRJS1950 

Op 17 augustus 1945 riepen 

ir. Achmed Soekarno en drs. 

Mohammad Hotto de 

onafhankelijke Republik 

Indonesia uit. Precies vijf 

jaar later, enkele dagen na 

het ondertekenen van een 

nieuwe constitutie door 

president Soekarno, was de 

eenheidsstaat Republik 

Indonesia een feit. In het nu 

volgende artikel gaat het 

over de eerste zegels die 

door de eenheidsstaat 

werden uitgegeven. 

1 . VAN FEDERALE STAAT NAAR 
EENHEIDSSTAAT 

^ ^ ^ ^ p dinsdag 27 decem
■ ^ b e r 1949 werd om zes 
I B u u r 's avonds Batavia
M Äti jd de soevereiniteit 
^ ■ ^ V van de staat Indonesia 
^ ^ F (het voormalige Ne

derlandsIndië) door de Ne
derlandse regering aan de 
Verenigde Staten van Indone
sia overgedragen. De Indone
sische naam van deze nieuwe 
staat was Republik Indonesia Ser
ikat, of afgekort: RIS. Het 
woord ikat betekent: btindel, 
verenigd, (samen)binding. 
De RIS bestond uit zeven 
deelstaten (negara), negen au
tonome gebieden {daerah) en 
verscheidene gebieden van la
gere rang {daerah isÜTnewa of 
buitengewone gebieden). Tot 
de deelstaten behoorde ook 
de Republik Indonesia met als 
hoofdstad Djokjakarta'. 
Al heel spoedig nam uit vele 
gebieden de wens en de druk 
toe tot de ontbinding van hun 
status en, daaruit voortvloei
end, hun toevoeging aan de 

Vijfjaar (maßmrhEjkhädsprockrmtw herdacht 

deelstaat Republik Indonesia. 
Daarom werd door de RlSre
gering al op 8 maart 1950 een 
noodwet afgekondigd, welke 
die ontbinding, respectievelijk 
toevoeging legaliseerde. Op 9 
maart daarop volgend sloten 
zich al vijf gebieden aan bij de 
deelstaat Republik Indonesia, la
ter gevolgd door andere, zo
dat er omstreeks mei 1950 
nog slechts drie deelstaten 
overbleven. 
Twee van deze drie resterende 
deelstaten, te weten Negara In
donesia Timur (OostIndone
sië) en Negara Sumatra Timur 
(OostSumatra) kozen niet 
voor inlijving. Wel gaven zij te 
kennen bereid te zijn hun lid
maatschap van de RIS op te 
heffen, mits dit zou leiden tot 
de oprichting van een een
heidsstaat. 
Van 3 tot 5 mei 1950 werd 
daartoe een conferentie ge
houden. Voor de Negara Repu
blik Indonesia Timur trad presi
dent Soekawati op, voor de 
Negara Sumatra Timur het 
staatshoofd dr. T. Mansur en 
namens de deelstaat Republik 
Indonesia de eerste minister, 
Mohammad Hatta, die dezelf
de functie in de RISregering 
bekleedde. 
Een Charter of Agreement werd 
op 19 mei 1950 vastgesteld, 
waarin de tot richtsnoer die
nende grondbeginselen voor 
de vorming van een eenheids
staat werden vastgelegd. Het 
ontwerp van deze nieuwe staat 
werd op 20 juni 1950 voltooid. 
Na besprekingen werd het 
door de twee kamers van het 
Federaal Parlement, alsmede 
door het werkcomité van de 
deelstaat Republik Indonesia op 
14 augustus 1950 goedge
keurd. Deze legalisering na
mens de deelstaat Republik In
donesia werd afgekondigd in 
de staatswet 1950/no. 20 van 
gelijke datum. 
Daarna tekende president 
Soekarno deze nieviwe consti
tutie op 15 augustus 1950. Op 
donderdag 17 augustus 1950 
ontstond de Republik Indonesia 

als een eenheidsstaat die de 
jure en de facto de opvolger was 
van de federale staat Republik 
Indonesia Serikat. 

2. BESTELDE DRUKPLATEN 
Het tot stand komen van de 
eenheidsstaat Republik Indone
sia was slechts een kwestie van 
tijd. Door de RISPTT werden 
waarschijnlijk al in april en mei 
1950 de eerste besprekingen 
gevoerd met drukkerij N.V. G. 
Kolff & Co. in Djakarta over 
het drukken van de eerste se
rie postzegels die de aanstaan
de eenheidsstaat zou uitgeven. 
Eind juni 1950 werden drie 
drukplaten bij deze drukkerij 
besteld met als omschrijving: 
'ontwerp/zegel  ontwerp 

Doekoet Hendronoto  her
denkingszegels met Garuda'. 
Verdere details van deze drie 
orders zijn te vinden in tabel A. 
Dat voor een waarde van 
15 sen werd gekozen is begrij
pelijk; dit was immers het ta
rief voor interlokale brieven 
van 5 tot en met 20 gram, welk 
tarief al op 1 oktober 1947 was 
ingegaan. De waarde 25 sen 
komt niet voor bij de tarieven 
voor brieven in het lokale en 
interlokale verkeer. Het was 
wel het tarief voor postwissels 
binnenland van 25 tot en met 
50 rupiah, maar het was bo
venal het tarief voor luchtpost
brieven naar Nederland met 
een gewicht tot en met 5 
gram. Ook het aantekenrecht 

No. 1801/04. 
OaderAerp; drulEplaten. ■"1 i .:AV; BP2.1 

7 Ojnl 1950. 
\ oeix bfll.afd s«,r ocht seiv'plaat te willen doea lanjaicen 
TOOr hat druJcltaa \ .1 da oodtr c.j3o!ireTea frtmKaerzegals. 

Omaohrljving: 
ontwerp 

Ontwerp Doottoet 
Hendroaoto 

Hsrdar.'liigaze
g9l3 met Garuda 

waarde 

' 100 
i sen 
' or 

50 
■ sea 

Grootte 
bbeeld 
zzetiBi 

Ib: i.1 i ' 
' 26.4 

/illea pla t no 
Ten oplaag I t 

100 plaat no 
oplaeg I t 

A 

di'ukprocadé 

dlépdrulc 

Aanten.enln::sn 

j.}Orootte con
, fora in Jaa 

'50 uitse,ever 
tierden.<inädzc 
ßel. 

N.V. G. KOLFF 4 Co 
Djakarta 

Salinaü. PeaariKsa P&n' 
beQda2 P03 
Djak i r ta . 

Pengurus bendaS Pos daa Meter^i, 

. ^ 

1 Orderformulier 1861 / U 4 voor de vervaardiging van een drukplaat {100 of 
50 sen); afbeelding op 50% van de ware grootte 

Vi^itAiff 
Ho. 1855/W. 

Onderwerp: Aanmaak 
postwaarden. 

Bandung, 24 Juni 1950. 

v H '««^lAl.r»*;'^ Wordt beleefd Terzoabt om J.000.000 (vijf millioeB) 
frankeer zege Is te willen doen aanmaken ala onder oiusoiirasea. 

Smaab '1 Jving. 
ontwerp 

Z9«el 
Plaat Bo: Uit t« gaven hoe
Oplaag I t : veelbeid papier 

Controle Aantekenin
knlp no gen 

Doekoet Hendro
noto 15 san Plaat no.^O $1.000 balva vallen 

Herdenklngszeel oplaaglt.A 
nat Garuda ■*"" * 

. (. > 
T M 

*ir 
I 

Deze zegel 
beeft absolu 
te voorrang, 
moet vóór 
15/850 op 
al le kantore 
In voorraad 
zijn. 

K.V. O.KOLFF t Co 
Djakarta. 

SalioaniPemarlkaa Pentjetakan 
bendaS Pos. 
Djakarta. 

Pengurus beada^ Poa dan 'lateral. 

.<#. 

2 Verbeterd orderformulier 1835 /U4 voor de vervaardiging van 5 nnil|oen postzegels 
van 15 sen in de kleur sepia, afbeelding op 50% van de ware grootte 



Tabel A 

Datum 

24650 

27650 

27650 

 Details van de drie drukplatenorders 

Order Waarde Beeld

nummer grootte 

1834/U4 15 sen 21x26 4mm 

1860/U4 25 sen 21x26.4mm 

1861/U4 100 of 21x26 4mm 
50 sen 

VeUen 
van 

100 

100 

100 

van eind juni 

Plaatnummer 
oplaagletter 

plaatnr 30 
oplaagletter A 

plaatiir 31 
oplaagletter A 

plaatnr 32 
oplaagletter A 

1950 

Dnik

procédé 

diepdruk 

diepdruk 

diepdruk 

Aantekeningen 

Grootte conform de m januan 
1950 uitgegeven herdenkingszegel 

Grootte conform de in januan 
1950 uitgegeven herdenkmgszegel 

Grootte conform de m januan 
1950 uitgegeven herdenkingszegel 

voor zowel binnen als buiten
land bedroeg 25 sen. Over de 
derde waarde had men eind 
juni 1950 nog niet kunnen be
slissen. De waarden 50 en 
100 sen (= 1 rupiah) kwamen 
beide niet als enkelfrankenng 
voor brievenpost in aanmer
king. De waarde 50 sen was 
nog wel voor binnenlandse 
postwissels boven 50 en tot en 
met 100 rupiah geschikt, 
maar de waarde 100 sen kwam 
zelfs voor postwissels niet in 
aanmerking. Voor wat betreft 
de bestelling voor de waarde 
50 danwei 100 sen verwijs ik 
naar aßeelding 1. 

3. DE OORSPRONKELIJKE 
BESTELLINGEN 
Tegelijk met de bestelling 
van de drukplaten werden 
ook de opdrachten voor de 
vervaardiging van de postze
gels bij drukkerij N.V. G. 
Kolff geplaatst. Als omschrij
ving geldt dezelfde tekst als 
voor de drukplaten. De ver
dere details van de betreffen
de drie orders vindt u in 
tabel B. 
Enige toelichting op deze or
ders is wel noodzakelijk. Door 
de PTTBandung werd een pa
piervoorraadadministratie 
bijgehouden, waarvoor men 

»o. iBj j /B4. 

poatwuuri)«n. 
iianciuag ^^ 3 uni X9iiO. 

or t boioefX vorïooia CJ 600.000 (zeahonderdiul
zend) frankeerzegela t e wiHon doen BoniDaiteii als onder oa

C^hU.ijtine Plast no; Uit t« gevon noa Coatnl« Asntekénint* 
a | | ï | p . ««'•a« opla«^ i f . veointld p.pler knip no. 

Ooel£0et llendionoto 
Herdeaking3.iegel3 
eet Garuda 

100 8en Plas t no. 
of }Z 6.500 halva TOl

50 sen Oplaag I t leo 

JuJUJl 

?:;t^st^..i^.. 
„\w,.,,U>> ^̂  ' i ' 

w 

N.V. C. KOLF? • Co 

allnvn: Pc^ftrlKsa Pentjetnlcsn 
'^JöKhrt». 

PeniuruB laodüE t̂ os i n Ust4rali 

t 
3 Orderformulier 1859/U4 voor de vervaardiging van 600 CX)0 zeaels, uiteindeii|l< 
voor de v\'aarde 1 rupian in de kleur sepia, afbeelding op 50% van de ware grootte 

Ä0. 1835/TI4. 
: Onderworp: Aanmaan poatwaarden. 

Bpz.5 Jz 
fivndung, 24 funl 1950. 

Hordt Terzool^t oa 3500.000 (drie mlllloea vljfbonderd 
duizend) franlceerzesels t e willen doen aaaiaaKen als onder oa
aohreTen. 

OmsotirljTlng. 
ontwerp• 

Waarde Plaat no: 
Oplaag It: 

'Uit t e geven boe
ireelheld pipler 

Sontrolo 
I knip Aantekanlnge 
I no. 

Doeicoet Heudro 
noto 

herSenklng3^e
gel met Oaruda 
sepia (zie toe
gezonden Ked. 
zegel] . 

Plaetno.^O 
I Oplaaglt A 

56000 halve ve] 
len 

Deze zegel 
beert abaolu 
t e voorrang, 
moet Töör 
15/850 op 
a l l e kantore 
i'n voorraad 
z i jn . 

K,V, O. KOLFF i Co 
OJekarta. 

Salinen: Pemerllcaa Fentjetakaa 
bendB2 Pos 
Djakarta. 

ngi PenguruB bend»? Poa den "'Pterni, 

V 
5 Tweede, verbeterd orderformulier 1835/U4 voor de vervaardiging van 3 5 mil|oen 
postzegels van 15 sen in de kleur sepia op PTTpapier, afbeelding op 50% van de 
ware grootte 

4 Gegomde en geperforeerde proefdrukken 
de waarden 15 sen in gri|sbrum en 1 rupiah 
lila (poors] 

ZO hun eigen omschrijvingen 
gebruikte. Onder 'halve vel
len' moet hier worden ver
staan: vellen waarop of hon
derd zegels in groot formaat 
konden worden gedrukt of 
tweemaal honderd zegels in 
klein formaat. 
Voor de codering van de aan 
te brengen kniptekens verwijs 
ik naar hoofdstuk 12. Ik wil 
hier alvast vermelden dat de 
Indonesische kniptekencode
ring anders is dan die welke 
vroeger m Nederland door 
Joh. Enschedé in Haarlem 
werd toegepast. Qua vorm 
kunnen deze kniptekens wel 
met elkaar worden vergele
ken, hoewel ze enigszins an
ders van formaat zijn. 
Bij iedere order werd een 
'ned zegel' (ned = Nederland
se?) bijgevoegd om de ge
wenste kleur aan te duiden. 
Onbekend is welke zegels dit 
zijn geweest. Normaal gespro
ken zou de waarde 15 sen de 
kleur rood moeten hebben; 
zie de NVPHnummers 372 en 
374, alsmede de RlSnummers 
1 en 2. De kleur groen voor 
de waarde 25 sen werd voor 
de emissies van 1949 (NVPH
nummers 373 en 376) niet ge
bruikt, terwijl voor de waarde 

zijn. 

1 gulden, respectieve
lijk 1 rupiah (= 100 sen) 
wel een paarse kleur 
was gebruikt, zie de 
NVPHnummers 344, 
358, 371 en 383. 
Op het conceptformu
lier voor order 
1835/U4 (15 sen) 
stond aanvankelijk een 
hoeveelheid papier van 
46.000 halve vellen ge
noteerd. Dat zou dan 
voor 4.600.000 zegels 

ofwel ongeveer AV^ mil
joen, misdrukken en dergelij
ke niet meegerekend. Er werd 
evenwel besloten om een half 
miljoen zegels meer uit te ge
ven, ergo 51.000 halve vellen. 
Op het definitieve bestelfor
mulier (zie afbeelding 2) staan 
twee handgeschreven notities: 
'verbeterd' en 'vijfhonderd
duizend'. Beide notities heb
ben betrekking op de veran
derde hoeveelheid te druk
ken zegels. 

4. PROEFDRUKKEN NAAR 
AANLEIDING VAN DE 
OORSPRONKELIJKE 
BESTELLINGEN 
Na het gereedkomen van de 
drukplaten ging Kolff ertoe 
over hiervan proefdrukken te 
maken overeenkomstig de 
ontvangen orders. Inmiddels 
was wel besloten dat de derde 
zegel niet de waarde 50 sen 
zou krijgen en evenmin de 
waarde 100 sen, maar de waar
de 1 rupiah. Wanneer dat be
sluit werd genomen is onbe
kend; in het PTTarchief is 
daarvan niets terug te vinden. 
Wel werd op het orderformu
lier 1859/U4van 27 juni 1950 
(zie aßeelding 3) een notitie 
geschreven: 'uiteindelijk se

Tabel B  Details van de drie postzegelorders van eind juni 1950 

Datum Ordemr. Waarde Heur Plaatnr. 

24650 1835/U4 15 sen sepia 30A 

27650 1858/U4 25 sen groen 31A 

27650 1859/U4 50 of liW 32A 
100 sen paars 

Hoeveelheid 
vellen papier 
51000 

11000 

6 500 

Controle Aantekeningen 
knip 
5 ae afbeelding 2 

10 

dubbel 6 ■ 



10 

6 Ongegomde en ongeperforeerde drukproeven op PTT papier van de waarden 25 sen in groen en 1 rupiah m sepia 

pia' en '1 rupiah', met daar
onder de paraaf van de heer 
M. de Jong, Beheerder der 
Post- en Zegelwaarden. Een 
drukplaat van de waarde 
50 sen zal wel nooit zijn ver
vaardigd en Kolff moet dus 
vroegtijdig de aanwijzing heb
ben gekregen om naar aanlei
ding van order 1861/U4 van 
27 juni 1950 (zie afbeelding 
1) de waarde 1 rupiah als der
de drukplaat te maken. Maar 
ten aanzien van de kleuren 
kreeg Kolff nog geen gewijzig
de instructies, en daaraan is 
het bestaan van twee proef
drukken toe te schrijven, te 
weten: 
a. de waarde 15 sen in grijs-
bruin, of sepia zoals op order 
1835/U4 van 26 juni 1950 
staat vermeld (zie afbeelding 

b. de waarde 1 rupiah in lila 
(paars), conform order 
1859/U4 (zie afbeelding 3). 
Beide proefdrukken zijn ge
gomd en geperfo^reerd in 
kam tanding 123 :12i (15 tan
den horizontaal, 18 tanden 
verticaal). Dus dezelfde tan
ding als voor de nummers 
383/388 A/B. Het papier 
komt overeen met het papier 
dat is gebruikt voor de waar
den 25 sen en 1 rupiah (zie af
beelding 4). Opvallend is dat er 
geen getande/gegomde 
proefdrukken bekend zijn van 
de 25 sen groen. Er is geen 
enkele reden om aan te ne
men dat een proefdruk voor 
deze waarde niet noodzakelijk 
geweest zou zijn. Ik houd het 
erop dat er wèl proefdrukken 
van de waarde 25 sen in groen 
bestaan (danwei bestaan heb
ben) , maar dat deze qua uit
voering en mogelijk ook wat 
kleur betreft volledig identiek 
zijn aan de postzegels (Zonne
bloem-nummer 65); proef
drukken en definitieve zegels 
zouden in dat geval niet van 
elkaar te onderscheiden zijn. 
Het wachten is op een groene 
gegomde en geperforeerde 
25 sen zegel met velrand(en), 
waarop randletter en /of telcij-
fer ontbreken. Pas daarmee 
zou het bestaan van een 
proefdruk van de waarde 

25 sen duidelijk zijn bewezen. 

5. DEFINITIEVE BESTELLINGEN 
Na ontvangst van de twee (of 
drie) proefdrukken besloot 
Bandung nog enkele wijzigin
gen in de bestellingen aan te 
brengen: 

15 sen: 
Hoewel gedateerd op 24 juni 
1950, maar gestempeld H.B.-
FFT/BUR A4 d.d. 27 junt 
1950, werd op die datum de te 
vervaardigen hoeveelheid ze
gels nog eens gewijzigd, en 
wel in 3.5 miljoen stuks, waar
voor 36.000 halve vellen ter 
beschikking aan Kolff werden 
gezonden. Dat zijn dus 1.5 
miljoen exemplaren minder 
dan oorspronkelijk was be
steld (zie afbeelding 2). Daar 
was een bepaalde reden voor; 
ik kom er in hoofdstuk 9 op 
terug. De gereduceerde order 
1835/U4 werd nog verstrekt 
in de kleur sepia (zie aßeel-
ding 5). Op dit formulier werd 
naderhand geschreven 'rood'. 
De datum van deze aanteke
ning is onbekend. 
Het gebruikte stempel moet 
als volgt gelezen worden: 
Hoofdbestuur PTT/Bureau 
A4. De letter 'A' staat voor Al
gemene Postzaken. Deze aan
duiding 'A' werd later veran
derd in 'U', een verwijzing 
naar het Indonesische woord 
Umum, dat eveneens 'alge
meen' betekent. De aandui
ding 'U4' werd in die periode 
inmiddels wel achter de or-
dernummers geplaatst, maar 
het stempel had nog de oude 
Nederlandse tekst. 

25 sen: 
Geen wijziging in kleur en 
hoeveelheid (order 1858/U4 
dd. 27-6-50). 

1 rupiah: 
Geen wijziging in hoeveel
heid, maar nog steeds de 
kleur lila/paars. Later werd 
op orderformulier 1859/U4 
(zie afbeelding 3) met pot
lood genoteerd 'uiteindelijk 
sepia'. De beslissingen over de 
waarde en de kleur werden op 
verschillende data genomen. 

Anders had een paarse proef
druk van de 1 rupiah waarde 
niet hebben kunnen bestaan 
(afbeelding 4). 

6. DRUKPROEVEN DEFINITIEVE 
UITVOERING 
Na ontvangst van de proef
drukken zoals omschreven in 
hoofdstuk 4 en rekening hou
dend met de nieuwe instruc
ties inzake de gewijzigde kleu
ren voor de waarden 15 sen 
en 1 rupiah, zullen door Kolff 
nieuwe drukproeven aan Ban
doeng voorgelegd zijn. 
Hoogstwaarschijnlijk waren 
dit proeven voor alle drie be
stelde waarden, alhoewel mij 
tot nu toe slechts twee waar
den in dit stadium bekend 
zijn (zie afieeldmgó), te weten: 
a. 25 sen groen (Zonnebloem-
nummer 65B) 
b. 1 rupiah sepia (Zonne
bloem-nummer 66B). 
Deze beide drukproeven zijn 
ongetand en ongegomd. Het 
gebruikte papier is hetzelfde 
als voor de beide definitieve 
zegels. De papierdikte (zon
der gom) is 0.08 mm. Het pa
pier is wit en ziet er 'gevuld' 
uit, waardoor het niet 'door
zichtig' is. 
Ook hier moeten we stellen 
dat hoogstwaarschijnlijk ook 
voor de 15 sen in rode kleur 
ongetande/ongegomde druk
proeven moeten bestaan en 
wel gedrukt op bovenom
schreven papiersoort. Het zou 
mij beslist niet verwonderen 
als deze mij onbekende druk
proefvan de 15 sen (rood) bij 
een aantal verzamelaars in de 
collecties te vinden is. Mocht 
dat zo zijn, dan zou ik mel
ding daarvan aan de redactie 
van 'Philatelie' bijzonder op 
prijs stellen. 

7. DE OFFICIËLE DIENSTORDER 
De verschijning van nieuwe 
postzegels wordt in eerste in
stantie per beschikking van 
het Hoofd Dienst Post, Tele
graaf en Telefoon bekend ge
maakt. De PTT-dienst in Indo
nesië ressorteerde tot en met 
27 december 1949 onder het 
departement van Verkeer en 
Waterstaat. Na de soevereini

teitsoverdracht, dus begin
nend met de RIS, viel hij on
der het ministerie van Verbin
dingen, Electriciteit en Pu
blieke Werken (Communica
tions, Energy and Public Worfts). 
In overleg met dit Ministerie 
werd tot de uitgifte van (on
der meer) nieuwe postzegels 
besloten. Per 7 februari 1950 
werd als hoofd van de RIS-
PTT dienst en tevens als 
hoofd van het departement 
van Communications benoemd 
de heer R. Soekardan. Op ge
noemde datum was namelijk 
de samenvoeging een feit van 
de pre-federale (Nederlands-
Indische) PTT-dienst met die 
van de Republik Indonesia 
(Djokjakarta). Per presiden
tieel besluit nummer 19/1950 
gedateerd 7 september 1950 
werd de heer R. Soekardan 
aangesteld als hoofd van de 
PTT-dienst van de Republik In
donesia. Hij bekleedde deze 
functie tot 9 maart 1957, toen 
hij in het kabinet-Karya tot 
minister van Communicaties 
werd benoemd. 
De beschikking om tot uitgifte 
van nieuwe postzegels over te 
gaan is een intern document. 
Het wordt vervolgens per 
dienstorder aan de post-, bij-
post- en hulppostkantoren be
kend gemaakt. Op de dienst
orders staat de nummering 
aan de postkantoren (kpp) 
vermeld, alsmede de numme
ring aan de hulppostkantoren 
(hkkt). De bijpostkantoren 
werden door hun postkantoor 
geïnformeerd. 

De dienstorder bevat de volle
dige tekst van de Beschikking. 
Aan de dienstorders werd te
vens een mededeling gehecht 
voor (gratis!) publikatie in de 
plaatselijke dagbladen, alsme
de voor bevestiging aan het 
mededelingenbord in de hal 
van de (hulp) postkantoren. 
In de dienstorder worden ook 
interne mededelingen inzake 
de administratie van de desbe
treffende postzegels opgeno
men. Afieelding 7 geeft de vol
ledige dienstorder nummer 
29 weer op tweederde van de 
ware grootte. 
De mededeling voor de dag
bladen, respectievelijk voor 
het publiek is gedateerd Ban
dung, 24 juli 1950. Het bevat 
in de Indonesische zowel als 
in de Nederlandse taal de vol
gende punten: 
1. De eerste alinea als in 
dienstorder 29; 
2. De zegelwaarden, om
schrijving van het zegelbeeld 
en de kleuren; 
3. De ontwerper, de drukker, 
het drukprocédé en de zegel
grootte; 
4. Verkoopbegin en geldig-
heidsbegin; 
5. Geen toeslag; geldig voor 
binnenlands en buitenlands 
verkeer. 



Dienstorder 29 en ook de me
dedelingen voor dagbladen 
en publiek vermelden een 
enigszins foutieve tekst van 
het staatswapen, te weten 
IKKA in plaats van het correc
t e / J ^ . 

8. VERKOOP- EN 
VERSCHIJNINGSDATA 
De postzegels konden al op 
woensdag 16 augustus 1950 
gekocht worden. Mits dezelf
de dag gepost, zouden de 
poststukken op donderdag 17 
augustus 1950 worden afge
stempeld. Speciale eerstedag-
stempels werden niet vervaar
digd. De zegels werden met 
de normale dagtekeningstem
pels afgestempeld op de 17e 
augustus 1950, in feite een 
vrije dag, waarop de postkan
toren beperkt geopend waren 
voor expressepost en tele
grammen. 
Van veel plaatsen zijn First Day 
Covers bekend, wat wijst op 
een tijdige distributie van de 
postzegels. De afdeling Ban
doeng van de Algemene Phi-
latelisten-Vereniging en The 
International FDC-Colkdor in 
Soerabaja gaven een bedrukte 
envelop uit. 
Mogelijk zijn er zelfs nog 
meer bedrukte enveloppen, 
want men had ruim voldoen
de tijd om een en ander voor 
te bereiden. Het verdient nog 
vermelding dat in Soerabaja 
de afstempeling in zwart of 
violet werd aangebracht op 17 
augustus 1950. Men hield zich 
strikt aan de bepaling dat de 
postzegels niet al op 16 augus
tus 1950 mochten worden af
gestempeld. Dergelijke post
zegels heb ik (tot nu toe) nog 
niet kunnen vinden. 
De 15 sen werd in twee opla
gen gedrukt, zoals in hoofd
stuk 9 wordt gemeld. De mij 
vroegst-bekende datum van 
afstempeling van de zegels 
van deze tweede oplage (Zon
nebloem-nummer 64A) is Dja
karta, 11 januari 1951. 

9. AANVULLENDE BESTELLING 
VAN DE WAARDE 15 SEN 
In de hoofdstukken 3 en 5 van 
dit artikel zagen we dat ̂  voor 
de waarde 15 sen eerst 4 i mil
joen zegels werden besteld, 
welk aantal later op 5 miljoen 
werd gebracht, om daarna t^ 
worden gereduceerd tot 31 
miljoen. 
Op 6 november 1950 werd 
met order 3261/U4 de op
dracht aan Kolff gegeven voor 
het drukken van 8 miljoen ze
gels van 15 sen in de kleur 
rood. 
Verdere details van deze order 
zijn: 
1. Controleknip: nummer ze
ven 
2. Uit te geven hoeveelheid 
papier: 81.000 halve c.q. 
kwartvellen (afhankelijk van 

P E R A T U R A N P O S No. 29 . x) 
(kpp no . 9 ) . (hkkt n o . 9 ) . 

FERIHAL : Pengeluaran perangko p e r i n g a t a n 
Ulang Tatiun ke 5 Proklainasi Kemer-
dekaan. 

LAMPI-RAN: 1 

PENETAPAN Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan 
Telepon tgl. 25 Djuli 1950, No. 
256ii9/UA. 

ONDERWERP 

BIJLAGE 

Uitgifte van frankeerzegels 
ter tierdenking van "Tatiun ke 5 
Proklaraasi Keraerdekaan". 

BESCHIKKIMG van Kepala Djawatan Pos, Tele
grap dan Telepon ddo. 25 Juli 
1950, No. 25649/U4. 

Untuk meinperingati ulang tatiun ke 5 dari Ter tierdenking van liet feit, dat 5 
Proklainasi Kemerdekaan akan dikeluarkan pe- jaar geleden de "Proklainasi Kemerdekaan" 
rangko peringatan dengan tiarga-tiarga dan war- werd afgekondigd, zullen tierdenkingszegels 
na-warna seperti tertjantuin dalain daftar jang worden uitgegeven in de waarden en kleuren 
berikut als in onderstaand overzicht vermeld: 

Harga2 
Waarden 

15 sen 

25 sen 

1 rupiati 

Gambar dan warna 
Tekening en kleur 

Gambar: 

Warna : 

Gambar: 
Warna : 

Gambar: 
Warna : 

Lambang Negara 
Btiinneka Tunggal 

Merati. 

seperti diatas 
tiidjau. 

seperti diatas 
sepia 

Ukuran gambar 
Afmeting v/d tekening 

20J X 25J m.m. 
Ikka 

seperti diatas 

seperti diatas 

Pendjelasan2 
Toelictitingen 

Gambar dibuat oleti 
tuan Doekoet Hendro-
noto. 
Pentjetakan dilaku-
kan oleti N.V. 
G. Kolff & Co. di 
Djakarta setjara 
rotogravure (diep
druk) 
seperti diatas 

seperti diatas 

Harl pertaina pendjualan perangko2 itu ia-
lati tg. 16 Agustus J.a.d. akan tetapi pennu-
laan berlakunja dltetapkan pada 17 Agustus 
1950, jaitu tiari peringatan Proklamasi; kan-
tor2 Jang karena sesuatu sebab menerima pe-
rangko2itu sesudati tg. 16/8-1950, mulai men-
djualnja selekas mungkin sesudati menerimanja. 
Pendjualan dilakukan dengan tidak memungut 
tiarga tambatian dan sampai tanggal jang akan 
ditetapkan lebiti landjut. Perangko2 peringat
an itu dapat dipergunakan dalam perhubungan 
baik dalam maupun luar negeri untuk memenutii 
semua porto2 dan bea2, jang harus dibajar di-
muka. 

Dalam buku2 persediaan dan daftar G2 pe-
rangko2 peringatan itu tiarus ditjatat ter-
sendiri. 

Kepada kantor2 akan dikiriia persediaan 
pertama, bila perlu dengan pos udara. Pe-
ngirlman kepada kkt pembantu tiendaklati di-
usatiakan selekas-lekasnja. 

Selembar dari pemberitatiuan jang dilam-
pirkan dengan ini harap supaja dikirim ke
pada harian ditempat tuan untuk dimuatnja 
dengan pertjuma karena penting bagi umum, 
dan selembar digantungkan dikantor tuan di-
dalam ruangan untuk uinum. 

x) Untuk diberikan kepada kt2 pbt/tainbahan, 
1 peraturan pos kt2 pbt dengan 1 pemberi
tatiuan extra. 

De eerste dag van verkoop van deze 
frankeerzegels is gesteld op 15 Augustus 
a.s.; zij zijn ectiter voor de frankering 
eerst geldig op 17 Augustus 1950, zijnde 
de tierdenkingsdag van de proclamatie; op 
kantoren, waar deze frankeerzegels door 
omstandigtieden eerst na 16 Augustus 1950 
worden ontvangen, dient zo spoedig moge
lijk na ontvangst met de verkoop te wor
den begonnen. De zegels worden zonder toe
slag verkocht en zijn, tot een nader te 
bepalen tijdstip, zowel in het binnenlands-
als buitenlands verkeer geldig voor de 
kwijting van alle bij vooruitbetaling ver
schuldigde porten en rechten. 

De herdenkingszegels moeten in het 
afschrijvingsboek en op de staat G2 af
zonderlijk worden vermeld. 

Aan de kkt zal, zonodig per lucht
post, een eerste voorraad worden toege
zonden. Verzocht wordt voor spoedigste 
verstrekking aan de hkkt zorg te dragen. 

Een exemplaar van bijgaande medede
ling is aan de plaatselijke dagbladen toe 
te zenden met verzoek om daarvan uit een 
oogpunt van publiek belang kosteloos in 
het blad melding te maken; voorts is ook 
in de vestibule een exemplaar uit te 
hangen. 

Lihat sebelah 

7. Peraturan Pos (Dienstorder) nummer 29 van 25 juli 1950 voor de herdenkingszegels 'Vijf jaar onafhankelijkheidsproclamatie op 
17-8-1945'; afbeelding op 2/3 van de ware grootte 

de afmetin
gen) Kolff-
papien 
Men kan 
zich afvra
gen waar
om eerst 
werd beslo
ten de opla
ge van 5 tot 
31/2 miljoen 
zegels terug 
te brengen, 
om vervol
gens later 

10 

A 
8. Ongegomde en ongeperforeerde drukproef op Kolff-papier van de waarde 15 sen in rood 



9 De waarde 25 sen met 'kleurbalk' op de Imkervelrand 

een aanvulling van zelfs 8 mil
joen zegels te bestellen. In het 
Jaarverslag van de PTT over 
1950 werd al vermeld dat de 
inkomsten niet parallel liepen 
met de uitgaven, die in de 
loop van 1950 door velerlei re
denen sterk stegen. Een ver
hoging van de posttarieven 
werd aangevraagd, maar de 
desbetreffende goedkeuring 
werd in 1950 nog niet verkre
gen. Het boekjaar 1950 gaf 
voor de PTT-dienst een verlies 
te zien van 8.364.100.- rupiah. 
Een devaluatie en een daar
mee gepaard gaande koerswij
ziging werd in september 
1950 doorgevoerd, waardoor 
vooral veel vrachttarieven 
naar het buitenland voor post
verzending aanzienlijk duur
der werden. Als enige verho
ging in de loop van 1950 zien 
we dat per 16 mei 1950 de 
prijs voor ongezegelde brief
kaarten van 1 naar 2'-4 sen 
werd gebracht, en die voor 
luchtpostbladen van 2V2 naar 
5 sen. Voor gezegelde brief
kaarten en luchtpostbladen 
moest ook die nieuwe prijs be
taald worden boven de zegel
waarde. Kennelijk behoefde 
de PTT voor deze (papier-
prijs) verhoging niet de goed
keuring bij de ministeriele au
toriteiten aan te vragen. 
Door het uitblijven van de ver
gunning voor tariefverhogin
gen moest men wel ertoe 
overgaan een nieuwe oplage 
postzegels van 15 sen te laten 
drukken. We mogen aanne
men dat men deze bestelling 
zo lang mogelijk heeft uitge
steld, in de hoop toch nog de 
toestemming voor een tarief
verhoging te ontvangen. 
In het gecombineerde Jaar
verslag 1951/1952 staat op pa
gina 11 dat de in 1950 aange
vraagde tariefsverhoging per 
Noodwet nummer 3/1951 
werd goedgekeurd. De afkon
diging had plaats in de 
Lembaran Negara (het Staats
blad) nummer 3758/K-pos 
dd. 22 januari 1951. De nieu
we tarieven, ingaande per 1 
februari 1951, zouden gemid
deld zestig procent stijgen. 
Voor interlokale brieven tot 
en met 20 gram werd het 

nieuwe tarief 30 sen, dus een 
verhoging van honderd pro
cent. 

10.DRUKPROEF VAN DE 
AANVULLENDE ORDER VOOR DE 
WAARDE 15 SEN 
Voor de in het vorige hoofd
stuk beschreven aanvullende 
order leverde de PTT ditmaal 
niet het papier aan Kolff voor 
het bedrukken ervan. Uit de 
omschrijving van de order 
blijkt dat voor de bestelde 8 
miljoen postzegels door de fir
ma Kolff papier uit eigen 
voorraad mocht worden ge
bruikt, en dienovereenkom
stig in rekening gebracht 

10 Herdenkingszegel van 35 sen uit de 
serie 'Herdenking 10 |aar onaftiankeli|k 
heidsproclamatie', uitgegeven op 17 au
gustus 1955 (voor een beschri|ving van 
net zeqelbeeld zie de tekst van het arti
kel) 

mocht worden. 
Dit Kolff-papier wordt meestal 
aangeduid als 'dun, transpa
rant' papier. De papierdikte 
zonder gom bedraagt 0.07 
mm., dus nauwelijks een ver
schil in dikte met het PTT-pa-
pier zoals dat gebruikt werd 
voor de eerste order. Dit 
'Kolff-papier is 'minder ge

vuld' en daardoor grauwer en 
het lijkt transparanter. Door
dat het transparant aanziet, 
geeft dit de indruk van 'dun
ner' papier, terwijl het verschil 
slechts 0.01 mm bedraagt. 
Alle drukproeven die ik tot nu 
toe van de waarde 15 sen zag, 
waren gedrukt op dit Kolff-pa
pier (zie afbeelding 8). De aan
duiding in de Zonnebloem
catalogus zou in dit geval 
64AB moeten luiden. Voor 
drukproef 64B verwijs ik naar 
hoofdstuk 6. 

I I . G R O O H E VAN DE OPLAGEN 
In de loop \an de peiiode van 
1948 tot 1957 veranderden in 
Bandoeng het bestelsysteem 
en de papieradministratie en
kele malen. Maar voor de vier 
orders voor de postzegels van 
17 augustus 1950 werd nog 
het systeem toegepast waarbij 
een hoeveelheid papier be
schikbaar werd gesteld, dan-
wel van Kolff werd aange
kocht, die ruim voldoende 
was om het aantal benodigde 
zegels te ontvangen. Daarbij 
werd rekening gehouden met 
misdrukken en twee andere 
bestemmingen, te weten het 
PTT-archief en drukkerij 
Kolff. 
Bij de orders van juni 1950 
werd nog geen verantwoor
ding gegeven voor het aantal 
niet ontvangen postzegels. Bij 
de bestelling van november 
1950 (15 sen) is al wel een ver
antwoording te vinden. Uit de 
administratie gedurende de 
periode 1951-1957 blijkt dat 
exclusief misdrukken voor ie
dere order 2 tot 8 vel buiten 
de levering werden gehou
den; deze vellen waren voor 
de archieven bij PTT en Kolff 
bestemd. Ik ben er nooit in 
geslaagd deze PTT-archiefVel-
len terug te vinden, maar ik 
neem aan dat het hier vellen 
betreft die gegomd en geper
foreerd waren. 
In het pand van de firma Kolff 
had de PTT de beschikking 
over afzonderlijke ruimten 
voor opslag en kantoordoel
einden. De toegang tot deze 
ruimten kon uitsluitend door 
het PTT-personeel worden ge
opend of gesloten. De PTT-
controleur die toezicht hield 

op de vervaardiging van post-
waarden {Pemenksa Pentjetakan 
benda^ Pos) ontving het papier 
van Bandung. Deze contro
leur was dankzij kopieën van 
de orderformulieren op de 
hoogte van het doel van het 
door hem te ontvangen pa
pier en van he t /de knipte-
ken(s) die hij moest aanbren
gen. Uit de inventarislijsten 
van deze controle-afdeling 
blijkt dat men over een pons
machine beschikte met tien 
verschillende matrijzen voor 
het aanbrengen van de knip-
tekens; elk van deze matrijzen 
had zijn eigen nummer. 
Nadat de postzegels gedrukt 
en aan de Controleur overge
dragen waren, werden ze be-

11 Het Indonesische dundoek, een 
rood/witte vlag, afgebeeld op de zegel 
van 20-f20 sen van 12 |anuari 1946 en 
de zegel van 15 sen van 17 lonuari 
1950 

geleid door een vrachtnota 
{surat antar) naar Bandoeng 
getransporteerd. Daar werden 
de postzegels m ontvangst ge
nomen, waarvoor een proces
verbaal voor ontvangst werd 
uitgeschreven. De datering 
van het proces-verbaal kan 
twee tot veertien dagen na de 
datum van de desbetreffende 
vrachtbrief liggen. De proces
sen-verbaal werden in de or
derboeken doorgaans zonder 
datum genoteerd, maar de da
tering kan tamelijk exact wor
den teruggerekend, omdat bij 
het begin van elk kalenderjaar 
de nummering weer met ' 1 ' 
begon. 
De specificatie van de afleve
ringen van de emissie van 17 
augustus 1950 wordt weerge
geven in tabel C. 
Van de 163.900 niet-geleverde 
zegels weten we uit PTT-noti-
ties dat dit aantal bestond uit 
163.700 stuks misdrukken, 
terwijl 200 zegels bij Kolff ach-

Tabel C 

Waarde 

15 sen 

25 sen 

Irph 

15 sen 

- Specificatie van de afleveringen van de emissie van 17 augustus 1950 

Order- Papier voor 
nummer aantal zegels 

1835/U4 3 600 000 

1858/U4 1 100000 

1859/U4 650000 

3261/U4 8100000 

Misdrukken/ 
archiefzegels 

38800 

20 700 

14 200 

163 900 

Geleverde goed- Leve-
gekeurde zegels ranties 

3 561 200 8 

1079 300 2 

635 800 3 

7 936 100 3 
12 

Proces-verbaal-
nummers 

269/293 

276 & 278 

278,280,286 

541/3/4 '50 
2-31 '51 

Data processen-
verbaal (ca.) 

meèojuli 1950 

meèojuli 1950 

medio juli 1950 

eind december 1950 
eerste helft januari 1951 



terbleven. 
De zegels van deze tweede or
der van de waarde 15 sen wer
den tegen eind december 
1950 door Bandoeng voor 
een gedeelte ontvangen. De 
rest volgde in de eerste helft 
van januari 1951. Men is di
rect met de distributie van 
deze zegels begonnen. De 
vroegst bekende afstempeling 
die ik ken is Djakarta, 11-1-
1951. Stempelingen uit de 
maand januari 1951 zijn be
kend van Bandung (20/1), 
Soerabaja (22/1), Semarang 
(31/1), alsmede Medan en 
Tjirebon. Deze lijst kan onge
twijfeld uitgebreid worden 
met al dan niet vroegere data. 
Voor enkelfrankering van bin
nenlandse brieven konden de 
zegels die afkomstig waren uit 
de tweede order minder dan 
één maand gebruikt worden. 
Daarna werd het porto 30 sen, 
en moesten er dus twee zegels 
worden gebruikt; dit verklaart 
het veelvuldig voorkomen van 
paartjes. 

12. PERFORATIE-, VEL-EN 
VELRANDDETAILS 
De velafmeting voor de zegels 
gedrukt op het PTT-papier is 
ca. 312 ä 315 bij 500 ä 502 mil
limeter. Het formaat kan dus 
in breedte of hoogte 1 ä 3 mil
limeter verschillen. Bij de ze
gel van 15 sen (Zonnebloem-
nummer 64) is tegen de bo-
venrand van het vel, boven de 
/egels 4 tot en met 7, een rode 
streep te zien. Dit kan mijns 
inziens niet wijzen op een snij-
lijn, want er werd op vellen ge
drukt, en niet van de rol. Bij 
de andere waarden komt deze 
kleurlijn niet voor, mogelijk 
omdat de bovenvelranden 1 ä 
2 millimeter korter zijn en de 
gekleurde streep dus kan zijn 
afgesneden. 
De velafmeting van de op 
Kolff-papier gedrukte zegels 
(Zonnebloem-nummer 64A) 
is iets anders, te weten onge
veer 320 bij 500 millimeter. 
Ook bij deze druk is sprake 
van de rode streep tegen de 
rand van de bovenvelrand. 
Het velformaat is ca. 157 cm'-, 
terwijl het bedrukte gedeelte 
slechts 68 cm- (234 bij 291 
millimeter) 
bedraagt, 
ongeveer 43 
procent van 
het velfor
maat. Dit 
verklaart 
waarom de 
boven- en 
ondervel-
randen zo 
groot zijn: 
die meten 
104 ä 105 
millimeter, 
gerekend 
\an zegel
beeld tot 

12 Het symbool voor sociale 
rechtvaardigheid in het Indo
nesische staatsv/apen - een 
ri|sthalm en een katoentak - i: 
ook afgebeeld op de zegels 
van de zogenoemde /rot- of 
cijferserie van 1951 /57 

velrand. 
De vellen bestaan uit honderd 
zegels, te weten tien rijen van 
tien zegels. O p de linkervel
rand staan de randtelnum-
mers 1 tot en met 10 van bo
ven naar beneden. Op de 
rechtervelrand staan de rand-
telnummers 10 tot en met 1, 
eveneens van boven naar be
neden gelezen. Alle drukken 
hebben boven en onder tien
maal de randletter 'A'. H^t 
pei^foraat is kam tanding 125: 
127(15 tanden horizontaal, 18 
tanden verticaal). Voor de 
perforatie-, vel- en velrandde-
tails verwijs ik naar tabel D. 

Voor de beide oplagen van de 
waarde 15 sen is dezelfde 
drukplaat gebruikt. Het enige 
verschil is de breedte van de 
'kleurbalk' op de rechtervel
rand en het knipteken. De uit
voering van de zegel van 
25 sen is in veel opzichten te
genovergesteld aan die van de 
overige waarden/drukken. 
Met de etsnummering is de 
PTT doorgegaan aansluitend 
op de nummers zoals die ge
bruikt werden voor de NVPH-
nummers 362/370 (1-9), 
372/373 (10-11), 374/388 
(12-26), 370 (tweede plaat, 
27), RIS 1 en 2 (28-29). Na de 
in tabel D genoemde etsnum-
mers 30 tot en met 32 waren 
de eerstvolgende nummers 35 
tot en met 39, namelijk voor 
de serie ter gelegenheid van 
de Aziatische Spelen in New 
Delhi (Zonnebloem-num
mers 67/71). De nummers 33 
en 34 zijn nooit gebruikt. De 
etsnummering loopt door tot 
nummer 151 voor de op 12 
juli 1957 uitgegeven zegel van 
1 rupiah uit de Hari Koopera-
si-serie (Zonnebloem-num
mer 203). 
De kniptekens staan aangege
ven zoals zij op de velranden 
voorkomen. 
De 'kleurbalk' is nog een gra
fisch raadsel. Bij zegels in 
groot formaat kan de kleur
balk of in het geheel niet, of 
op de linkervelrand, of op de 
rechtervelrand voorkomen. 
De afstand tot het zegelbeeld 
rechts of links van de kleur
balk is altijd 23 millimeter. De 

lengte (aan de kant van 
het zegelbeeld) is 
rechts of links altijd 
367 millimeter. De 
breedte van de kleur
balk kan aan de boven
zijde verschillen met 
die aan de onderzijde. 
We zullen ons op deze 
plaats niet verder ver
diepen in het hoe en 
waarom van deze kleur
balk (/ie aßyeelding 9). 

Tabel D - Papier-, 

Omschrijving 

l AJmetmg zegelbeeld 
boven 
rechts 
onder 
links 

2 Perforatie velranden 
boven 
rechts 
onder 
links 

perforatie- en velrandbijzonderheden 

15 sen 
(Zonnebloem-
nummer 64) 

01 velrand (in mm.) 
105 
45 

104 
33 

Igat 
0 
Igat 
doorlopend 

3. Elsnwnmer op bovenvelrand 
nuimner 
boven zegel(s) 
afstand (in mm) 

4 Papier 
Leverancier 

5. Kniptekenfs) 
nummer (RI ) 
nummer (Nld) 
velrand 
zegel 

6. 'Kleurbalk' 
velrand 
afin boven (in mm) 
afin onder (m mm) 

30 
5/6 
16 

PTT 

5 # 
10 
onder 
onder 94 

rechts 
7 
7 

25 sen 
Zonnebloem-
nummer 65) 

104 
36 

105 
45 

1 gat 
doorlopend 
Igat 
0 

31 
5 
19 

PTT 

loL 
4 

boven 
boven 7 

links 
9 
9 

1 rupiah 
Zonnebloem-
nummer 66) 

104 
45 

105 
36 

Igat 
0 
Igat 
doorlopend 

32 
6 
19 

pn 

2x6 A 
15 
onder 
onder 94/95 

rechts 
7 
7 

IS sen 
Zonnebloem-
nummer 64 A) 

105 
48 

104 
38 

Igat 
0 
Igat 
doorlopend 

30 
5/6 
16 

Kolff 

7 A 
6 
onder 
onder 94 

rechts 
m 
4 

1 3 De banteng-kop uit het Indo
nesische staatswapen (een verwij
zing naar de soevereiniteit van het 
VOIKI werd al in 1 947 afgebeeld 
op de zegel van 3 sen van de Re
publik Indonesia 

13. PERIODE VAN 
VERKOOP EN 
GELDIGHEIDSTERMIJN 
De officiële dienstor

der over het 
aflopen van 
de verkoop
periode en 
over de gel
digheidster
mijn van de 
hier behan
delde zegels 
kon niet in 
de PTT-ar-
chieven wor
den terugge
vonden. 
Toen op 9 
april 1958 de 
serie 'Dag 
van de 
Luchtvaart' 
(Hari Pener-
bangan Na-
sional, Zonnebloem-nummers 
209/213) in omloop werd ge
bracht, verstrekte de PTT ech
ter een mededeling die onder 
meer aan de pers werd gezon
den. In deze mededeling 
werd niet alleen de verschij
ning van de emissie 'Dag van 
de Luchtvaart' aangekondigd, 
maar er werd ook van twaalf 
andere series vermeld tot wel
ke datum deze series verkocht 
mochten worden, respectieve
lijk tot en met welke datum 
deze zegels nog geldig waren 
voor frankering. 
In het dagblad Indonesia Raya 
van 21 maart 1958 werd deze 
PTT-mededeling gepubli
ceerd. Dankzij dit krantebe-
richt weten we dat voor de 
herdenkingszegels '5 jaar pro
clamatie' (GflrMdß-zegels) de 
verkoop tot en met 25 maart 
1958 liep, en dus vanaf 26 

maart 1958 zou op
houden. De geldig
heidsduur voor 
frankering liep tot 
en met 30 juni 
1958. 

14. BESCHRIJVING 
VAN HET 
STAATSWAPEN 
Het Indonesische 
staatswapen {Lam-
bang Negara) is nog 
niet te zien op de 
postzegels die in de 
periode 1945-1948 
door de Republik In
donesia op Java en 
Sumatra werden 
uitgegeven. Het 
moet pas eind 

1949/begin 1950 ontworpen 
zijn. Het wapen neemt op de 
emissie van 17 augustus 1950 
een prominente plaats in; de 
symboliek ervan is bijzonder 
interessant. 
Het belangrijkste onderdeel 
van het Indonesische staatswa
pen is de afbeelding van een 
Garuda. Dit is een van de Hin
doe-overlevering bekende vo
gel, die ook in de Indonesi
sche mythologie voorkomt. 
Beide vleugels van de Garuda 
hebben zeventien veren; de 
staart bestaat uit acht veren. Dit 
symboliseert de zeventiende 
van de achtste maand: 17 au
gustus, de dag waarop in 1945 
de onafhankelijksheidprocla-
matie werd afgekondigd. De af
kondiging vond plaats in de 
voortuin van het huis van Soe-
karno aan de Pegangsaan Ti-
mur 56 te Djakarta. Dit histori-
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14 De herdenkingszegel van 250 ruplah 

van 17 augustus 1982 laat het Indoneni-

sche staatswapen in volle glorie zien 

sehe pand werd jammer ge
noeg aan het eind van de jaren 
zestig of het begin van de jaren 
zeventig afgebroken. De vrij-
heidsproclamaüe van 1945 
werd in 1955 herdacht met vier 
zegels (Zonnebloem-nummers 
142/145), waarop kloksgewijs 
afgebeeld staan het pand Pe-
gangsaan Timur 56, de met de 
hand geschreven onafhanke
lijkheidsverklaring gedateerd 
17-8-05 (waarbij de Japanse 

jaaraanduiding '05' het jaar 
2605 aangeeft, ofwel 1945), het 
hijsen van de nationale rood
witte vlag en tenslotte Soekar-
no en Hatta tijdens het voorle
zen van de proclamatie {aßeel-
ding 10). 
De Garuda draagt om zijn hals 
een wapenschild aan een ket
ting. Dit wapenschild is gevie
rendeeld en voorzien van een 
centraal kwartier. De velden 
linksboven en rechtsonder 
hebben een rode achter
grond, de velden rechtsboven 
en linksonder een witte; dit 
verwijst naar de kleuren van 
de nationale vlag: rood en wit 
{afbeelding 11). Het kwartier is 
voorzien van een zwarte ach
tergrond. 
De vijf vlakken (vier velden en 
een kwartier) symboliseren de 
Pantja-sila, te weten de vijf 

grondslagen waarop de Repu-
blik IndoTiesia gebaseerd is. 
Daarop kan de volgende toe
lichting worden gegeven. 
Het veld rechtsboven toont 
een groene waringin boom, 
een symbool voor het nationa
lisme. Het veld rechtsonder 
laat een keten zien: humani
teit. Linksonder zien we een 
rijsthalm en een katoentak; 
dit staat voor sociale recht
vaardigheid. Dit symbool is 
ook afgebeeld op de zoge
noemde Irot- of cijferserie van 
1951/57 (Zonnebloem-num
mers 72-80, zie aßeelding 12). 
Linksboven is de kop van een 
banteng (wild rund) afge
beeld, een verwijzing naar de 
soevereiniteit van het volk; dit 
symbool werd al in 1947 afge
beeld op de zegel van 3 sen 
van de Republik Indonesia 
(Zonnebloem-nummer J28, 
zie aßeelding 13). Tenslotte, in 
het centrale kwartier, is een 
vijfpuntige gouden ster te 
zien: het geloof 
Het wapenschild wordt hori
zontaal in tweeën gedeeld 
door een zwarte lijn, die de 
evenaar symboliseert. De Ga
ruda houdt in zijn klauwen 
een lint, met daarop het de
vies Bhinneka lunggal Ika, ver
taald: eenheid in verscheiden
heid. Het staatswapen is dui
delijk afgebeeld op de op 17 
augustus 1982 uitgegeven ze
gel van 250 rupiah (Zonne
bloem-nummer 1093/APPI 
nummer 1026; zie afleelding 
14), de afsluiting van een serie 
van 27 provinciale wapens die 
werd uitgegeven in 1981/ 
1982. 

15. VERANTWOORDING 
Ik zou de hier behandelde se

rie niet zo uitgebreid en gedo
cumenteerd hebben kunnen 
beschrijven, als ik daartoe niet 
in staat was gesteld door vele 
Indonesische PTT-autoritei-
ten in Jakarta en Bandung. 
Met name wil ik noemen de 
heer R. Soetadjo, Director Pos 
& Giro (1974), de heer R. 
Atang, Director Postal Sup
plies and Development 
(1974), de heer Soerjano, Pu
blic Corporation and Muse
um (1988), mr. ir. Djakaria 
Purawidjaja, Direktorat Jen-
deral Pos dan Telekomunika-
si, mr. S.M. Hutagaol, Deputy 
Director Posts and Giro te Ja
karta, mr. Mochtar Yakin Bc 
AP en mr. Suwito Bc AP te 
Bandung (1993). Van hen en 
vele andere personen heb ik 
een enorme hulp en mede
werking ondervonden bij het 
opsporen van filatelistische 
gegevens uit de periode 1947-
1957; deze gegevens mochten 
zodra ze gevonden waren zon
der problemen worden gefo
tokopieerd. 
Bij de samenstelling van dit ar
tikel is gebruik gemaakt van ge
gevens uit de PTTjaarversla-
gen over 1950 en over 
1951/1952, alsmede van The 
History of Posts & Telecommunica
tions in Indonesia, deel III en V. 
Voor hoofdstuk 1 werden de 
gegevens ontleend aan The for
mation of Federal Indonesia 
1945-1949 door prof. A. Ar
thur Schiller, uitgegeven door 
W. ten Hoeve Ltd (Den 
Haag/Bandoeng, 1955) en 
aan De liquidatie van een Imperi
um door mr. dr. C. Smit, uitge
geven door nv De Arbeiders
pers (Amsterdam, 1962). 
Voor de beschrijving van het 
Indonesische staatswapen 

werd de Winkler Prins Encyclo
pedie geraadpleegd, uitgege
ven door Elsevier (Amster
dam/Brussel) . 
Voor de postzegelnummering 
werd gebruik gemaakt van de 
Speciale Catalogus van de Postze
gels van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen, uitgegeven door de 
Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren 
(NVPH), alsmede van de Post
zegelcatalogus Indonesia, uitge
geven door Zonnebloem bv 
(Hillegom) en - voor zover 
daarvan afwijkend - de num
mering van de Katalog Franco 
Indonesia 1994, uitgegeven 
door de Asosiasi Pedagang 
Frangko Indonesia (APPI) te 
Surabaya. 
J.H. Verschuur, Roosendaal 

:̂ Over de spelling die ten aanzien 
van de plaatsnamen in dit artikel 
wordt gehanteerd het volgende. In 
1950/51 werd in Indonesië een wij
ziging in de spelling van plaatsna
men doorgevoerd; zo werd de let
tercombinatie oe vervangen door 
de letter u. Om redenen van be
grijpelijkheid is in deze bijdrage 
veelal de oude spelling gehan
teerd. Zo wordt de plaatsnaam 
Bandoeng meestal met oe geschre
ven, ook al had dit gezien de be
handelde periode (1950/51) ei
genlijk met een u gemoeten. 
In 1972 is er in Indonesië een in
grijpende spellingswijziging ge
weest, waarbij bepaalde letters of 
combinaties van twee letters wer
den gewijzigd. Ook deze spellings
wijziging is genegeerd, omdat de 
effecten ervan voor 'Hollandse 
ogen' soms een vervreemdend ef
fect kunnen hebben (vgl. Aceh in 
plaats van Atjeh). 

miEUlAIS SAMENSTELLING: W. DEKKER, 
POSTBUS 7435, 2701 AK ZOETERMEER 

I 

I SAMENWERKING AUA, 
SWISS AIR EN DELTA 
AIRLINES 
Een aantal luchtvaart-
maalschappijen werkt 

nauw samen op de At
lantische route: KLM met 
Northwest Airlines, Luft
hansa met United Air
lines en Swiss Air met 
Delta Airlines. 

.^v^^'-^^ev. 

Bij dit laatste tv/eetal 
heeft ook de Oostenrijk
se luchti/aartmaatschap-
f)ii Austrian Airlines 
AUA) zich aangesloten. 

Op 26 maart 1995 was 
er een eerste vlucht (We-
nen-Genève-Washing
ton), die met een Airbus 
A-310 werd gemaakt. 
Postverzending via Ver
enigde Naties (Wenen) 
met een bijzonder stem
pel was eveneens moqe-
tijk. ^ 

AEROPEX 94 
De tentoonstelling Aero-
pex 94 in Roemenie was 
aanleiding voor een heel 
mooi luchtpoststuk. Zo
wel uit het bijzondere 
stempel als uit de enve-

BUCURFSTI TAROM ZURICH - SWI'^SAIM-
ï N^APORE - BRPTl'̂ H AIRWAYS - MFLBHURN? 

OANTAS ADEIAIDF 

SPECIAL AIRMAIL BUCURESTI - ADELAIDE TO 

EROPEKÜfl 
\DELAIDE / " 

lep blijkt dat het stuk is 
vervoerd door vier ver
schillende luchtvaart-
maatschapijen, alvorens 
het op de tentoonstelling 
arriveerde. 
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DAG VAN DE POSTZEGEL WORDT 
OOK IN 1995 VOLOP GEVIERD 
Nadat dit in 1994 als 
gevolg van de tentoon
stelling Fepapost 94 een 
keer moest worden over
geslagen, v/ordt in okto
ber a.s. weer de Dag 
van de Postzegel ge
vierd. DitmaaMn zes 
plaatsen en verdeeld 
over Kvee weekeinden. 
In Rotterdam op 7 en 8 
oktober; in de andere 
plaatsen - Amsterdam, 
Schagen, Gouda, Kerk-
rade en Den Bosch - tij
dens het tweede week
end, maar de dagen 
waaróp verschillen! 
In Schagen wordt boven
dien het Thematisch Be
kertoernooi gehouden, 
waarbij wordt gestreden 
om de Van-Veenendaai-
beker. 
Ook zijn dit jaar in de 
tentoonstellingsplaatsen 
weer geheel verzorgde 
speciale enveloppen van 
de Dag van de Postzegel 
verkrijgbaar. De prijs is 
op de tentoonstellingen 
f 2.- per stuk; moeten de 
enveloppen worden op
gestuurd, dan is de prijs 
f 3 . - per stuk. 
Hieronder volgen uitge
breidere gegevens van 
de plaatsen waar in 
1 996 de Dag van de 
Postzegel wordt gevierd. 

A m s t e r d a m : 
Gebouw Euretco, Delf
landlaan 4 (ingang 
Schipluidenloan). Geo
pend op 14 en 15 okto
ber van 10 tot 17 uur. 
Entree en catalogus: 
qratis. Besteladres enve
loppen: Dag van de 
Postzegel/M.M. Kleij, 
Voordewind 9, 1005 ES 
Amsterdam, gironummer 
4882709, onder vermel
ding van 'Envelop Dag 
van de Postzegel'. 

Den Bosch: 
Hertogpost 95; wijkcen
trum 'De Helftheuvel', 
Helftheuvelpassage 115. 
Geopend op 14 oktober 
van 11 tot 1 7 uur en op 
15 oktober 1995 van 10 
tot 16 uur. Tijdens de 
opening van de tentoon
stelling wordt er ook een 
grote ruilbeurs gehou
den (meer dan veertig 
tafels!). Entree: gratis; 

catalogus: f 2.-. Bestel
adres enveloppen: Pen
ningmeester 's-Herto-
genbossche Filatelisten 
Vereniging, Bunders
straat 27, 5062 LC Ois-
terwijk, gironummer 
21913506 ten name 
van de vereniging. Ver
melden: 'Envelop Dag 
van de Postzegel'. 

Gouda: 
Goudapost 95; gebouw 
'Ons Genoegen', Kolk
manstraat 1 -3. Geopend 
op 13 oktober van 17 tot 
22 uur en op 14 oktober 
van 10 tot 17 uur. Op 
dezelfde dagen en tijden 
wordt ook een grote ruil
beurs gehouden. Entree 
en catalogus: gratis. Be
steladres enveloppen: 
A.M. van Bommel, Co-
lijnstraat 33, 2805 SX 
Gouda, gironummer 
34435 Rabobank 
Gouda t.g.v. rekening
nummer 32.24.30.720; 
vermelden: 'Envelop Dag 
van de Postzegel'. 

K e r k r a d e / V a a l s : 
Limphilex XXVI; party
centrum 'De Jreëts', 
Kaalheidersteenweg 
105, 6466 AB Kaalhei
de. V/edstrijdtentoonstel-
ling in categorie 3. Geo
pend op 14 oktober van 
10 tot 17 uur en op 15 
oktober van 10 tot 18 
uur. Op genoemde da
gen en tijden wordt er 
ook een grote ruilbeurs 
gehouden. Entree: 
rS.SO, catalogus grof/s. 
Besteladres enveloppen: 
H.J.J. Kuypers, Aan de 
Ververij 60, 6291 KB 
Vaals. Giro 1055900 
ten name van Rabobank 
Vaals t.g.v. rekening 
nummer 152526447; 
vermelden: 'Envelop Dag 
van de Postzegel'. 

Rot te rdam: 
World Trade Centre, 
Coolsingel. Wedstrijd-
tentoonstelling in catego
rie 2. Geopend op 7 
ok tober van 10 tot 18 
uur en op 8 ok tober 
van 10 tot 16 uur. In een 
zeer grote 'dubbeltjes-
hoek' zullen vele vond
sten kunnen worden ge
daan. Entree en catalo

gus: gratis. 
Besteladres enveloppen: 
A. Berkhoudt, Postbus 
474, 4900 AL Ooster
hout, gironummer 
1543700 ten name van 
Comité Dag van de Post
zegel Rotterdam te Oos-
terhout. Vermelden: 'En
velop Dag van de Post
zegel'. 

Schagen: 
Magnuspost 95; Sparta
hai, Zuiderweg 2A. 
Wedstrijdtentoonstelling 
in categorie 3. Geopend 
op 13 oktober van 
20.30 tot 23 uur, op 14 

oktober van 10 tot 18 
uur en op 15 oktober 
van 10 tot 16 uur. Op 
14 oktober (10 tot 16 
uur) en 15 oktober (10 
tot 15 uur) is er een gro
te ruilbeurs. Het Thema
tisch Bekertoernooi 
wordt gehouden op zon
dag 15 oktober om 11 
uur. Entree en catalogus: 
gratis. Besteladres enve
loppen: Magnuspost 95, 
Grote Sloot 433, 1751 
LG Schagerbrug. Giro
nummer 1600252. Ver
melden: 'Envelop Dag 
van de Postzegel'. 

SCHEIDENDE BONDSCOMMISSARIS VAN 
HASSELT GEËERD MET WALLERMEDAILLE 

Aan de heer P.O.M, van 
Hasselt, die tijdens de 
laatste Algemene Verga
dering van de Bond af
trad als Commissaris 
Evenementen, is door het 
Bondsbestuur de Waller-
medaille toegekend. Tij
dens een afscheidsbij-
eenkomst op 9 juni jl. 
deelde de voorzitter van 
de Bond, de heer P.F.A. 
van de Loo, hem dit 
mee. De heer Van Has
selt had die functie -
voor de tweede maal -

bekleed sedert 1989! 
Dat de heer Van Hasselt 
vele verdiensten voor de 
filatelie heeft gehad, is 
algemeen bekend. Al in 
1967 werd hem de 
Bondsherinneringsme-
daille in zilver toege
kend. Toen hij in 1970 
voor de eerste maal zijn 
functie als Commissaris 
Evenementen neerlegde, 
werd hij benoemd tot Lid 
van verdienste van de 
Bond. In 1988 werd de 
heer Van Hasselt verrast 

De heer Von Hosselt, zojuist verrast met de 
derland: de Waller-medaille 

onderscheiding van filatelistisch Ne
lfoto: H.W.M. Hopman) 



met de Bondsherinne
ringsmedaille in goud\ 
En nu heeft hij dan de 
Wallermedaille ontvan
gen, een ereteken 'voor 
bijzondere verdiensten 
voor de filatelie, met 
name als bekv/aam or
ganisator gedurende 
vele jaren'. Velen heb
ben dat ervaren, vooral 
met de vele tentoonstel
lingen, klein en groot, 
waarvoor de heer Van 
Hasselt zich inzette, en 
waarvan Fepapost 94 
wel het 'klapstuk' mag 
worden genoemd. 
Onze bijzondere geluk
wensen derhalve met 
deze welverdiende on
derscheiding. 

MUTATIES 
BONDSBESTUUR 

Na het aftreden van de 
heer P.O.M, van Hasselt 
als Commissaris Evene
menten is de heer C. 
Loch als zijn opvolger 
benoemd. Deze mutatie 
maakte een herindeling 
van enkele taken van het 
Bondsbestuur nodig. 
De heer Loch blijft naast 
de portefeuille Evene
menten ook de porte
feuille van Jeugdzaken 
behartigen. Mevrouw 
H.M. FeikemaGroosjo
han werd op 9 juni jl. 
door het Bondsbestuur 
benoemd tot vicevoor
zitter, waarvoor een feli
citatie op zijn plaats is. 
Zij krijgt behalve Alge
mene Zaken ook de por
tefeuille Regiozaken. De 
heer J. Voskuil blijft de 
functie van vicevoorzit
ter vervullen met FIP en 
Fepazaken in zijn porte
feuille. 
De mutaties in het 
Bondsbestuur zijn in de 
colofon van deze pagi
na's verwerkt. U wordt 
verzocht, vragen die de 
portefeuille van de ge
noemde commissarissen 
betreffen, rechtstreeks 
aan hen te richten. 

A 
^^B 
m 

̂  vH 
\ 

'i 

P 
W '̂  r s 
Lĵ ^ ' 
^^■i 

ir' 
4 . 

Mevr. H.M. FeikemaGroosjohan. nu vke
voorzitter Bond (foto: H.W.M. Hopman) 

NIEUWS OVER 
NORWEX 97 

Om het 350jarig be
staan van de Noorse 
Post te vieren, organi
seert de Noorse Filatelis
tische Federatie samen 
met de Noorse Post van 
16 tot en met 21 april 
1997 in Oslo een (be
perkte) wereldtentoon
stelling, Norwex 97 ge
naamd. 
De tentoonstelling staat 
onder patronaat van de 
FIP en heeft de volgende 

tentoonstellingsklassen: 
Postgeschiedenis en 
Luchtpost. 
Men noemt deze ten
toonstelling 'beperkt' 
omdat slechts 1.500 ka
ders voor de wedstrijd
klasse beschikbaar zijn. 
Daarnaast is er een spe
ciale tentoonstelling ge
wijd aan de 350ste ver
jaardag van de Noorse 
Post en is er ruimte voor 
de filatelistische handel 
en de postadministraties. 
Deelname staat zoals 
gebruikelijk open voor 
leden van bij de Bond 

aangesloten verenigin
gen, die voor een derge
lijke tentoonstelling ge
kwalificeerd zijn (ver
guld zilver behaald op 
een nationale tentoon
stelling; voor literatuur 
zilver en voor jeugdin
zendingen verzilverd
brons). 
Het Bondsbestuur heeft 
als Landscommissaris 
voor Norwex 97 6e heer 
C. Loch aangewezen. 
Hoewel nog geen nade
re gegevens zijn ontvan
gen, kunnen gegadig
den zich nu al opgeven 

bij het Bondsbureau, 
Postbus 4034, 3502 HA 
te Utrecht. Voor telefoni
sche informatie bij de 
heer Loch: 040119654, 
Ook voor deze tentoon
stelling geldt dot reke
ning moet worden ge
houden met het feit dat 
van inzenders een bij
drage van f 10. per ka
der wordt gevraagd; dit 
ter bestrijding van de 
kosten van deelname 
door ons land en het 
transport naar en van de 
plaats van de tentoon
stelling. 

OVERZICHT TENTOONSTELLINGEN 1996 

Datum Cat. 

20/211 J 

08/103 3 
P 

09/103 P 

22/23 J 

maart P 

19/214 P 

26/284 N 

08/166 I 

06/089 P 

10/1210 3hP 

11/1310 3 

11/1310 W 

111310 P 

11/1310 P 

12/1310 3 

27/2812 3 

Kaders Plaats 
Informatieadres 
Lokaïie tentoonstelling 

Organiserende vereniging Telefoonnummer Bijzonderheden 

100 

300 
100 

50 

350 

100 

200 

4000 

330 

300 

? 

? 

? 

? 

300 

Apeldoorn De Globe/Jeugdafdeling 
R. Eilander, Anno Bijnsring 112,7321 KJ Apeldoorn 
Duivensportcentrun, Prinses Beatrixiaan 240 

Velp De Globe/afdeling Velp 
Th. van Tongeren, Eiberstraat 147,6883 EH Velp 
Intern. Agr. Hogeschool Larenstein, Larensteinselaan 26a 

Haarlem Op Hoop van Zegels 
M.A. Hagenons, Th.Morestraat 3,2037 RB Haarlem 

Katwijk aan Zee Jeugdfilatelie Nederland 
Z. van Duijn, Sluisv̂ eg 96,2225 XP Katwijk aan Zee 
Sporthal Cleijn Duijn, Stadhoudersdreef I 

Geleen De Philatelist 
LWebers,Mergelakker51,6181JEElsloo 

Dordrecht De Postjager 
J.J. Ouwerkerk, Roozenhof 19,3311JT Dordrecht 
Deetos Sporthal, Voitinklaan 202 

055669823 

085646759 

023334252 

0171873167 

046372897 

078133975 

Alphen a/d Rijn NVPV afdeling Alphen aan den Rijn 
J.C. de Bruijn, Berkenpad 19,2461 DM Ter Aar 017222922 
Tenniscentrum Nieuwe Sloot, Pres. Kennedylaan I 

Toronto (Canada) Orgonisatiecomité Capex 96 
Bondsbureau, Postbus 4034,3502 Utrecht 030894290 
Metropolitan Toronto Convention Centre 

Amsterdam Vereniging Po en Po 
J. van den Berg, Prinsenqrocht 403,1016 HM Amsterdam 

Ede De Globe afdeling Ede 
A.W. Hoogveld, Schaapdrift 93,6902 AC Zevenoor 0836024714 
HIMAC, Galvanistraat 13 

Alkmaar NVPV afdeling Alkmaar 

C. Th. Klaver, Postbus 321,1800 AH Alkmaar 072157889 

Amsterdam 

Appingedan Postzegelvereniging Appingedam 

Graaf Edzardstroat 51, 9902 HR Appingedam 

Rotterdam 

Meerssen 't Fakteurke Mergelland 
J. van den Bosch, Termaar 19,6343 CL Klimmen 044592037 
Stella Maris College 
Noordwijk VPV Noordwijk 
A. Brederode, Jon Kloosstraat 47, 2201 PV Noordwijk 

20 joar Jeugdvereniging 
Apoldro goes Olynpic 

50jarig bestaan 
Verophilex 96 

85jarig bestoan 

Ue Dag van de 
Jeugdfilatelie 

65jarig bestaan 

50jarig bestaan 
35e Dag vd Aerofilatelie 

50jarig bestaan 
Nationale tentoonstelling 
Alphilia 96 

Internationale expositie 
Capex 96 (onder 
ElPpotronaat) 

50jarig bestaan 

50jarig bestaan 
DvdP FilaEde 96 
Thematische Dag 

60jorig bestaon 
DvdP Pozeta 96 

DvdP 
DvdP 

OvdP 
21jarig bestaan 
DvdP 
Limphilex XXVII 

50jarig bestaan 
Nortgopost 96 0174917032 

I  Internationaal; N = Nationaal; 1,2 of 3 = categorie 1,2 of 3; W = Competitietentoonstelling (cotegorie onbekend); P = Propaganda 



BONDSHERINNERINGSMEDAILLE VOOR 
AVC-YOORZITTER A. BOERMA 

Tijdens een bijeenkomst 
van het Audio-Visueel 
Centrum (AVC) van de 
Bond, die op 2 mei j l. 
werd gehouden, werd 
de voorzitter van het 
AVC, de heer A. Boer-
ma, verrast met de komst 
van de Bondsvoorzitter, 
die hem meedeelde dat 
het Bondsbestuur hem de 
Bondsherinneringsme-
daille in zilver had toe
gekend. De oud-hoofd-
redacteur van het 
maandblad 'Philatelie' 

heeft zich meer dan der
tig jaar verdienstelijk ge
maakt voor het AVC, 
een Bondsdienst waar
van vele verenigingen -
door lezingen aan te 
vragen - hebben kunnen 
profiteren. 
De heer Boerma, die na 
het overlijden van de 
heer V. Hafkamp de 
hoofdredactie voert van 
het blad Postzegelrevue, 
verdient onze hartelijke 
gelukwensen met deze 
onderscheiding! 

Bondsvoorzitter P F A van de Loo (rechts) overhandigt de Bondsherinneringsmedaille m zilver 
aan AVC voorzitter A Boermo (foto J Spi|ker, Leiden) 

BOND ORGANISEERT NIEUWE 
CURSUS BBF 

Gelet op de grote be
langstelling voor de cur
sus 'Begeleiding bij Fila
telie' (BBF) én om voor 
de continuïteit zorg te 
dragen, is besloten om 
dit najaar wederom een 
dergelijke cursus te or
ganiseren. De cursus is 
bedoeld voor diegenen 
bij de verenigingen die 
de nieuwe leden opvan
gen en wegwijs maken 
in het land van de filate
lie. Evenals in 1993 be
staat de cursus uit drie 
cursusdagen. Na een in
leiding van een dag krij
gen de cursisten een uit 
twee delen bestaande 
opdracht mee die op 
twee andere dagen 

wordt uitgewerkt. 
Degenen die zich voor 
de vorige cursus hebben 
opgegeven, maar deze 
niet hebben kunnen af
maken, kunnen zich op
nieuw opgeven, evenals 
diegenen die zich opga
ven, maar vanwege de 
enorme belangstelling 
niet konden worden ge
plaatst. Het maximum 
aantal deelnemers is 2 1 . 
Bij overtekening zal wor
den bezien of er een 
herhaling mogelijk is. In 
verband met de plan
ning worden opgaven 
uiterlijk 15 september 
1995 bij het Bondsbu
reau tegemoet gezien. 
Nader bericht volgt. 

BERT BUURMAN 
TACHTIG JAAR! 

Oud-Bondsbestuurslid 
Bert Buurman, bijzonder 
bekend als filatelistisch 
(foto)journalist, is op 23 
juni ĵ l. tachtig jaar ge
worden. 
Bert Buurman staat be
kend als een man die de 
filatelie in woord, beeld 
en geschrift altijd heeft 
gepropageerd. Al in 
1970 ontving hij de 
Bondsherinneringsme-
daille in zilveren in 
1 978 werd hij benoemd 
tot Costerus-ridder. In 
1994 werd hij onder

scheiden met de Waller-
medaille. Nog steeds 
laat hij - waar dat mo
gelijk is - zijn gezicht 
zien bij allerlei filatelisti-
sche evenementen. Met 

zijn gevoel voor stijl en 
optimisme, maakt hij ve
len enthousiast voor 
onze hobby. Nog vele 
jaren! 

Bert Buurman onvermoeibaar promotor von de filatelie m Nederland (foto H W M Hopman) 

HET BONDSDOCUMENTATIECENTRUM: 
GROTERE BEKENDHEID VERDIEND 

Het Bondsdocumentatie
centrum (BDC) is één 
van de Bondsdiensten, 
opgericht met het doei 
de filatelisten van dienst 
te zijn. Enerzijds om vra
gen van filatelisten te 
kunnen beantwoorden 
met behulp van bijeen 
gebrachte literatuurge
gevens en anderzijds 
door het stimuleren van 
onderzoek en studie en 
het publiceren of doen 
publiceren van de ver
kregen filatelistische ge
gevens. 
Het BDC dateert al van 
de jaren zestig; het be
staat uit acht ä tien fila
telisten. In de loop van 
de jaren heeft het BDC 
bekende leden geteld 
zoals Cley, De Haan, 
Giphort, Van der Will i
gen om er enkele te noe
men. En ook nu nog tref
fen we bij het BDC be
kende namen van filate
listen aan. 
In de afgelopen jaren 
zijn oncier auspiciën van 
het BDC diverse uitgaven 
in de zogenoemde 
Bondsreeks verschenen. 
Om redenen van prakti

sche aard moeten de 
werkzaamheden van het 
BDC beperkt blijven tot 
Nederland en de voor
malige Overzeese Ge
biedsdelen. 
Al is het streven van het 
BDC er niet op gericht 
om 'aan de weg te tim
meren', toch is het van 
belang - zowel voor de 
filatelie als voor het BDC 
zelf - dat bestaan en 
werkzaamheden van het 
Bondsdocumentatiecen
trum enige bekendheid 
genieten. 
Uit publikaties op de 
Bondspagina's van het 
maandblad 'Philatelie' 
kan de verzamelaar we
ten, dat het verstrekken 
van filatelistische gege
vens één van de taken 
van het BDC is. Enerzijds 
staat de brede kennis 
van de leden van het 
Bondsdocumentatiecen
trum borg voor gefun
deerde antwoorden op 
uw vragen, anderzijds 
kan het aanwezige 
kaartsysteem directe ver
wijzingen naar vind
plaatsen in NedeHandse 
filatelistische tijdschriften 

van vóór 1965 opleve
ren. 
Ter aanvulling van dit 
kaartsysteem is een aan
tal jaren geleden met 
een knipselarchief be
gonnen, waaruit inmid
dels tijdschriftartikelen -
ook artikelen uit tentoon
stellingscatalogi en enke
le verenigingstijdschrif
ten - uit de jaren 1973 
tot heden toegankelijk 
zijn geworden. Aan de 
dichting van de nog 
openstaande periode -
1966 tot 1972 - wordt 
hard gewerkt. Van de 
voorhanden zijnde arti
kelen kunt u tegen kost
prijs fotokopieën aan
vragen bij de secretaris 
van het BDC: de heer J. 
Vellekoop, President 
Steynstraat21,2312ZP 
te Leiden. 
Met deze korte samen
vatting zal, naar mag 
worden gehoopt, via de 
bij de Bond aangesloten 
verenigingen, ook een 
groter aantal geïnteres
seerde verzamelaars 
worden bereikt, zodat 
de diensten van het BDC 
grotere bekendheid zul
len krijgen en verzame
laars er vaker een be
roep op zullen kunnen 
doen.' 

TE KOOP GEVRAAGD 1 
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,—/E 100,— 5 
GUERNS./JERS. ƒ 185,—/E 100,— S 
EILAND MAN ƒ135,—/E 100,— [ü 
FINL./ALAND ƒ 21,—/FMK 100,— g 
FRANKRIJK ƒ 23,50/FR. 100,— g 
ITALIË ƒ 0,07/L 100,— '-^ 
LIECHTENST. ƒ 82,—/SFR 100,— 

MALTA ƒ310,—/M 100,— 
MONACO ƒ 19,50/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,— <c 
UNO NEW Y. ƒ 70,—/US$ 100,— "-
USA ƒ112,—/US$ 100,— 

Verltoop (op aanvraag): NL 82%, BELGIË 88%, LUX. 80%. 
- Betaling binnen een werkdag met aantekenen aangifte geldswaarde 1 
- Vraag een lijst aan van alle gebieden (ca 50) 1 
- fvlinimaal ƒ 300,—, gesorteerd naar frankeerwaarde 1 
- Ook afname van grote aantallen maar geen nieuwt|esveilen 
- WIJ zijn sedert jaren in Duitsland bekend als betrouwbare partner voor frankeerzegels 

l l i n i / A B H A M I / E Rathausstraße 9 D-22941 BARGTEHEIDE 
M I K K I l F K I I N I I P Tel.:00-4945328820 Fax00-49453225132 
I I I 1 n i l V r n n i i i i E LidAPHvenzpvw 

Mr. A. van der Flier Alweer bekroond! 

Filatelie ^rskn A tot Z 
Filatelie van A totZ\s op de nationale tentoonstelling PIzen 
1295-1995 In Pilsen (Tsjechië) bekroond met Verguld zilver. 
Eerder, op de internationale tentoonstelling Fepapost 94 in 
Den Haag, werd aan dit boek Groot Zilver toegekend. 
Filatelie van A totZ\s de bundeling van de gelijknamige 
rubnek in tiet maandblad 'Ptiilatelle'. Ruim 130 pagina's vol 
termen, begrippen en jargon uit de filatelie. Een boek voor 
jong en oud, voor beginners en gevorderden! 
Maak f 26.- over op postbankrekening 5005485 ten name 
van de Stictiting Nederlandscti Maandblad voor Phillatelie te 
Dordrecht, onder vermelding van 'Filatelie van A tot Z'. U 
krijgt het boek dan franco toegezonden. 
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Top-Zomer-Doos-Nederland f 249,-
Top-Zomer-Doos-Europa f 249,-
Top-Zomer-Doos-Wereld f 249,-

Wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u een EXTRA 
BONUS ter waarde van f 25,-

iÄ=2®5!i^EK=E)®Iii 

Mega-Zomer-Doos-Nederland f 499,-
Mega-Zomer-Doos-Europa f 499,-
Mega-Zomer-Doos-Wereld f 499,-

Wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u een EXTRA 
BONUS ter waarde van f 50,-

V y 

Giga-Zomer-Doos-Nederland f 999,-
Giga-Zomer-Doos-Europa f 999,-
Giga-Zomer-Doos-Wereld f 999,-

Wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u een EXTRA 
BONUS ter waarde van f 100,-

Mai lorder c 

®j^i^-[D)©lii 
Wat een heerlijkheid. Al die nieuwe Wonder-

Steeds beter is Philapost in staat om aan de specifieke w 
aantal klanten tegemoet te k( 

Eén van die wensen is om dozen aan te bieden met uitsk 
of bijvoorbeeld alleen ongebruikte of echt i 

Welnu, het is zover. U kunt de komende maande 

ZOMER-DOZEN-NEDER 
TOP f 249,- MEGA f499 , -

Een overvloed aan zakjes, kaartjes en albumbladen. Z 
gegarandeerd. U geeft bij uw bestelling door waar uw v 
doet de rest. U betaalt vele malen minder dan de NVPI 

kwaliteit. En als u snel belt krijgt u ook nog een 

ZOMER-DOZEN-EURC 
TOP f 249,- MEGA f499 , -

Een rijke verzameling van de populairste Europese la 
insteekbladen, kaartjes en albumbladen. Uitsluitend 

gestempelde, "gelopen" postzegels. U betaalt vele malen r 
kwalitatief en filatelistisch hoogwaarc 

Geef de landen van uw voorkeur door b 
Wacht niet te lang, de EXTRA GRATIS BONI 

ZOMER-DOZEN-WER[ 
TOP f 249,- MEGA f499 , -

Het ware avontuur. Hier is Philapost de Sint Nicolaas van 
ongebruikt en origineel gestempeld materiaal wordt in d( 

verwerkt. Deze dozen wereld bevatten geen motief get 
Motief-Landen. 

BELANGRIJK: In de EUROPA & WERELD wonder-dozen 
verwerkt afkomstig uit een collectie van 775 insteekbo 

bladen en bijna 2000 nooit meer geopende oude or 
onuitgezochte nooit verwerkte postzegels. Het be 

bundelmateriaal. Zonder te willen overdrijven is er een i 
vondsten. De inhoud voldoet in ieder geval gegarand 

Leveringsvoorwaarden: 

VRAAG 
NU ONZE 

G R A T I S 
KLEUREN-

FOLDER 
AAN * 

BEL liit;ülBI.1iUUIof FAXIiil!t!iBt;KHl 

Philapost accepteert ook betalingen met creditcards. Geef kaar 

Geen verzendkosten. Betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling met de bijgesloten acceptgirokaart. Algemene teruggave gara 
zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen voorbehouden. Philapost, Phila Telecard en Phila Cards zijn handelsnamen van Phila B.V. K.v.K. Df 



maat voor de filatelist 

Het 
postzegel

warenhuis uit 
Berkel en Rodenrijs 

01891-15099 

>?yi 
:n van Philapost. 

n van haar gestaag groeiend 
1. 

d Nederland of West-Europa 
jen postzegels. 

( hart weer ophalen. 

ID 
5I6A f 999,-
loge cataloguswaarde is 
:eur naar uitgaat. Philapost 
taloguswaarde voor 100% 
RA GRATIS BONUS. 

ilGA f 9 9 9 , -
n . Ongesorteerde zakjes, 

bruikte, postfrisse en/of 
er dan de winkelwaarde voor 
lateriaal. 
( bestelling, 
gt voor u klaar. 

ÏIGA f 999,-
filatelie. Uitsluitend postfris, 
loogwaardige wonder-dozen 
ost-Europese en/of andere 

rdt een wereldverzameling 
n met in totaal ruim 8000 
ele enveloppen propvol 
t hier absoluut GEEN 
REËLE KANS op bijzondere 
1 aan de verwachtingen. 

^^yss€s^@K 
Voortaan koopt IEDEREEN insteekboeken bij Philapost. 

Onbescheiden? Nee, als het aan Philapost en haar vaste klanten ligt NIET. 

Want vele tienduizenden insteekboeken hebben hun weg al gevonden naar meer dan 5000 
klanten van Philapost en dat is niet niks. 

De normale prijzen van de Phila insteekboeken liggen al gegarandeerd tot 40% onder de 
normale adviesprijzen en nu doet Philapost daar voor u nog eens EENMALIG maar liefst tot 

3 3 % EXTRA vanaf ter kennismaking. 

ZO KOOPT U NU INSTEEKBOEKEN OP DE ABSOLUTE BODEMPRIJS 
Luxe boeken met witte bladen: 

8 bladen 
16 bladen 
24 bladen 
30 bladen 
32 bladen 

16 bladzijden 
32 bladzijden 
48 bladzijden 
60 bladzijden 
64 bladzijden 

normale 
winkelprijs 
f 12,95 
f 24,95 
f32,95 
f37,50 
f39,95 

normale 
Philapost 
f 7,50 
f 14,50 
f 19,50 
f22,50 
f 24,50 

lage 
prijs 

nu 
éénmalig 
f 5,-
f 10,-
f 15,-
f19 , -
f 20,-

Luxe gewatteerde boeken met zwarte bladen: 
32 bladen 64 bladzijden f49,95 f 34,50 f25,-

LET OP! Philapost verkoopt uitsluitend Ie kwaliteit insteekboeken vervaardigd van 
hoogwaardige Nederlandse en Duitse grondstoffen. De insteekboeken zijn van vergelijkbare 

kwaliteit met andere merk-fabrikanten. 

PHILAPOST heeft "Twee Overvolle Trailers" met insteekboeken met tot 33% EXTRA 
KORTING op prijzen die toch al niet te verslaan zijn. U koopt insteekboeken met kortingen 

tot 50 a 60% op de vergelijkbare winkel advies prijzen. 

SPELREGELS: 
PHILAPOST neemt GEEN bestellingen aan NA 15 september 1995 tenzij op de 

"Normale Lage Philapost Prijs". Levering zolang de voorraad van de 
"Twee Overvolle Trailers" dit toelaat. Philapost accepteert GEEN 

Phila Waardecoupons op deze aanbieding. 
U betaalt een bijdrage van f 10,- in de verzendkosten. 

U heeft 100% TERUGGAVE-GARANTIE op de insteekboeken tot 5 dagen na ontvangst van 
uw bestelling. U verplicht zich tot betaling van de bestelling binnen 14 dagen met de 

bijgesloten acceptgirokaart na definit ief behoud. 

U betaalt GEEN VERZENDKOSTEN wanneer u voor meer dan f 2 0 0 , - in één keer bestelt. 
U betaalt ook GEEN VERZENDKOSTEN in combinatie met een bestelling van een ander 

produkt van Philapost uit di t maandblad, onze folder of anderszins. 

SCHRIJF i STBUS96 2650 AB 
RKEL EN RODENRIJS KANTOOR RANONKELWEG 4 

I BERKEL EN RODENRIJS 

immer en vervaldatum door bij uw bestelling. 5HF 

e voor Produkten in originele staat na overleg met Philapost uiterlijk 3 dagen na ontvangst en uitsluitend voor eigen rekening. Levering 
35724. 



De stad Bazel was van 17 tot en met 25 juni jl. het 

filatelistisch middelpunt van Zwitserland, zowel voor 

volwassenen als voor de jeugd. In de Basier Messe 

waren de nationale postzegeltentoonstelling Basler 

Taube 95 en de nationale 

jeugdpostzegeltentoonstelling JunaphSex ingericht. 

TWEE £XPQSni£5 
INEEN 

PRACHUGE STAD 
AAN DE RUN 

FR 5. 

CEES JANSSEN Bosk Taube 95 enjumphikx succesvol 

De twee genoemde ten
toonstellingen hadden 
aan de Basier Messe, een 
groot complex dat vrij
wel in het centrum van 
de stad is gelegen, een 

prima onderkomen. De Messe 
is goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer; om het ge
bruik van de trein te stimule
ren waren in het gehele land 
gecombineerde trein-toe-
gangsbiljetten te koop. Deze 
biljetten gaven ook toegang 
tot de in de onmiddellijke na
bijheid georganiseerde kunst
expositie Art 95. 
Overigens hadden begelei
dende dames gratis toegang 
tot de postzegeltentoonstellin-
gen; alleen de heren moesten 
betalen. 

Beroemd in Zwitserland 
Opmerkelijk was dat de eerste 
tentoonstellingshal in tweeen 
was gesplitst. Het eerste deel 
was ook zonder toegangsbe
wijs toegankelijk. Het gevolg 
was dat men mensen zag die 
binnenkwamen, zaken deden 
aan het filatelieloket of de 
stempelbalie en die dan weer 
naar buiten gingen. 
In dit deel van het complex 
was de Zwitserse PTT nadruk
kelijk aanwezig met drie filate-
lieloketten, twee informatie
balies, een zithoek (om abon
nementen en dergelijke af te 
sluiten), een stempelbalie (er 
waren vijf stempelmachines 
van het type-Hawid aan het 
werk), enkele Trama-automa-
ten en een batterij brieven

bussen voor de diverse stem
pels. Verder was hier een gra
veur bezig met het graveren 
van postzegels in staal. 
De PTT bood verder ook ook 
enkele speciale attracties, zo
als de aanwezigheid van een 
'beroemde' wielrenster, Bar
bara Erdin Ganz, die handte
keningen weggaf. 

Rustig tussen de kaders 
Het tweede deel van de eerste 
hal kon worden betreden na 
een toegangsbewijs te hebben 
getoond. 
Hier zorgden roltrappen voor 
de toegang tot de bovenzalen. 
In de hal zelf stonden uitslui
tend tentoonstellingskaders, 
de stand van de Zwitserse Fila
telisten-Bond (gratis glas 
wijn), de informatiestand van 
de Jeugd, de stand van de 
Zwitserse handelarenvereni-
ging en een keurmeester. Ver
der was een bibliotheek aan
wezig van de Zwitserse Post en 
een stand van het Papier Muse
um. Tussen de kaders liepen 
jammer genoeg maar weinig 
mensen. De kaders waren ge
vuld met verzamelingen van 
volwassenen. Druk was het 

aan de stand van de Zwitserse 
Bond. 

Beroemd duilje 
In een van de overige hallen 
was de hoek van de Basier Tau
be of Basler Dybhs te vinden. 
Voor deze filatelistische be
roemdheid uit 1845 bestond 
uitsluitend belangstelling van 
de kant van enkele filatelisten, 
die de (zwaar beveiligde) 
drukproeven, ontwerpen, vel
len en veldelen, poststukken 
en alles wat verder nog met 
het beroemde duifje te maken 
had konden bezichtigen. 
Wie de roltrap opging kwam 
een hal binnen waar behalve 
de kaders met de jeugdinzen-
dingen ook de stands van han
delaren en postadministraties 
te vinden waren. De tentoon
stellingskaders stonden in het 
midden van de hal en de han
delaren waren aan de rand 
van de hal gesitueerd. Bij de 
toegangscontrole namen heel 
veel bezoekers rechtstreeks de 
roltrap naar boven; die sloe
gen dus de benedenhal ge
woon over. Tussen de kaders 
was bijna niemand te zien, 
maar bij de handelaren en de 



Basler | aub« 
Helvetia 60 

JUNAPHilbX v i j 
BASEL 

postadministraties wa
ren vaak veel bezoe
kers. 

(Inter )nationaal 
De organisatie had 
zich niet beperkt tot 
nationale deelname; 
ook andere Europese 
landen konden dee\
nemen. Daardoor 
leek de expositie in 
feite meer op een 
soort Fepapost dan op 
een echte nationale 
tentoonstelling. Naast 
(uiteraard) prachtige 
Zwitserse verzamelin
gen waren op de ten
toonstelling ook verzamelin
gen te zien uit Frankrijk, De
nemarken, Luxemburg, 
Duitsland, Italië, Oostenrijk 
en één uit Nederland. Deze 
inzending van Johan G. Fid
der (een thematische verza
meling Antarctica) kreeg een 
verguld zilveren medaille. 
Bij de jeugd kwamen vier the
matische inzendingen uit Ne
derland: Arnoud Scheer met 
'Een koninklijke sport voor 
Globetrotters' (groot zilver en 
ereprijs), Jeroen van Nijnat
ten met 'Scouting, een we
reldwijd avontuur' (zilver); 
Gregor TSchroots met 'De 
fiets en de post' (zilver) en 
Christiaan Kleingeld met 'Ba
rok en klassieke componisten' 

(verzilverd brons). 
In de goed uitgevoerde catalo
gus, waarin beide tentoonstel
lingen (volwassenen en 
jeugd) waren opgenomen, 
stonden uitvoerige beschrij
vingen van de Basier Taube, de 
eerste en enige postzegel voor 
het kanton Bazel, die 150 jaar 
geleden werd uitgegeven. De 
ontstaansgeschiedenis van 
deze beroemde postzegel 
die tegelijk met de brieven
bussen voor de stad werd in
gevoerd  werd erin geschetst, 
met daarbij uiteraard aan
dacht voor architect Melchior 
Berri of Berry (18011854), 
die niet alleen het Bazelse 
Duifje heeft ontworpen, maar 
ook vele prachtige gebouwen. 

Peter Meier, directeur van het 
Zwitserse PTT Museum, be
schrijft in de catalogus de 
schatten van zijn museum, zo
als de 'lichtgroene Basier Tau
be', een veldeel van vijftien 
stuks, brieven met enkele 
stuks tot strippen van zes en 
de Baskr Taube ■ab, luchtpostze
gel. 

Bijzondere poststempels 
Tijdens de tentoonstelling was 
een aantal bijzondere stem
pels in gebruik. 

17 t/m 25 juni: 
Tentoonstellingsstempel met 
beeldmerk, duif en Nationale 
Briefmarkenausstellung 4000 Ba
sel 
Tentoonstellingsstempel Ju
naphilex, doolhof met FlPem
bleem jeugd, 4000 Basel 

17 juni: 
Stempel Tag der Basier Taube 
met een afbeelding van M. 
Berry, de ontwerper van de 
emissie; 4000 Basel 

Verder waren twee stempel
vlaggen in gebruik, en wel in 
de volgende plaatsen: 
4001 Basel (1.525.6, Duits); 
8000 Zürich1 BV (1.527.5, 
Duits); 3000 Bern1 BV (29.5
25.6, Duits); 1200 Genève2 
Exp (1.527.5, Frans); 1000 Lau
sanne1 Exp (29.525.6, Frans). 

iet Overige zaken 
)e Op de tentoonstelling ston
de den vijf strokenautomaten van 
ïo het fabrikaat Frama opgesteld, 
lu Alleen tijdens de tentoonstel
sn ling (en daarna bij de Filate
lie listische Dienst) waren auto
sn maatstroken verkrijgbaar met 
^e de speciale tekst Helvetia Basler 

Taube 95 en een afbeelding 
van twee duiven in de rand. 
Een speciale telefoonkaart 

'as met het beeldmerk van de 
m tentoonstelling en twee af

drukken van de postzegels 
Basier Taube van 1945 ter waar
de van 5 frank werd (grif) ver

let kocht voor de prijs van 24.50 
ale frank. 
3a De Zwitserse Post zorgde ver

der voor twee bijzondere 
fu briefkaarten: een van 60 r. 
m met een afbeelding van het 

beeldmerk als zegelafdruk en 
een prentbriefkaart van 60 r. 
met een afbeelding van een 

ibe doolhof en het embleem van 
VI. de FIP Jeugdcommissie als ze
de gelafdruk. 

Last but not kast was er dan 
nog het bijzondere zegelvelle

el tje, dat vier verschillende post
in zegels bevatte: een van 

80+30 r. (reproduktie van de 
s); Basier Taube uit 1845) en dan 
.5, nog drie in de waarden 60+30, 
.5 100+50 en 100+50 r. (panora
^2 misch overzicht van Bazel), 
lu Dit velletje werd verkocht 
). voor 5 frank. 

Bestellingen a.u.b. schriftelijk. 
Bezoek na telefonische afspraak. 

Postzegelhandlel M.V\f. I 
N E D E L A N I N K O O P N 

KI@©@K[LÄKI© P®SW^[1©, MMä ^ 
48HC 
49+C 
5055 
79+C 
80+C 
81 
8283 
8486 
8789 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
100 
101+C 
102103 
104105 

2750,— 
1050,— 
67,50 
850,— 
2450,— 
100,— 
35,— 
550,— 
41,25 
2,

3,— 
3,

13,— 
10,— 
45,

50,— 
117,

915,— 
2600,— 
225,— 
875,— 

106 
107109 
110113 
114120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132133 
134135 
136138 
139140 
141143 
144148 

10,— 
325,— 
23,75 
82,50 
1,— 
1,30 
1,50 
1,50 

13,

19,50 
19,50 
58,50 
110,

725,

625,— 
275,

110,— 
240,— 
27,50 
31,25 
90,— 

163165+C 
166168 
169176 
177198 
199202 
203207 
208211 
212219 
220223 
224 
225228 
229231 
232235 
236237 
238239 
240243 
244247 
248251 
252255 
256 
257260 

725,— 
22,50 
18,75 

915,— 
35,— 
70,

35,

200,— 
47,50 
60,— 
72,50 
70,— 
70,

675,— 
112,50 
115,

275,— 
115,— 
72,50 
37,50 
170,

261264 1 
265266 
267268 1 
269 
270273 1 
274277 1 
278 
279282 1 
283286 
287288 
289292 
293295 
296299 
300304 
305309 
310312 
313317 
318322 
323324 
325326 
327331 

M.W. KARSSEN 
Klimopstraat 125 (geen winkel)  2565 VH Den Haag  tel. 0703638712 (autotel. 0652 915 955). 
Amrobank 481078 878  Giro 4163000  Lid K.v.K. nr. 127300 

Postzegelhandlel M.iAf. Karssen 
N E D E R L A N D I N K O O P E N V E R K O O P 

KI@©@K[LÄKI© P®SW^[1©, MMä miümMmïï 
48HC 
49+C 
5055 
79+C 
80+C 
81 
8283 
8486 
8789 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
100 
101+C 
102103 
104105 

2750,— 
1050,— 
67,50 
850,— 
2450,— 
100,— 
35,— 
550,— 
41,25 
2,

3,— 
3,

13,— 
10,— 
45,

50,— 
117,

915,— 
2600,— 
225,— 
875,— 

106 
107109 
110113 
114120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132133 
134135 
136138 
139140 
141143 
144148 

10,— 
325,— 
23,75 
82,50 
1,— 
1,30 
1,50 
1,50 

13,

19,50 
19,50 
58,50 
110,

725,

625,— 
275,

110,— 
240,— 
27,50 
31,25 
90,— 

163165+C 
166168 
169176 
177198 
199202 
203207 
208211 
212219 
220223 
224 
225228 
229231 
232235 
236237 
238239 
240243 
244247 
248251 
252255 
256 
257260 

725,— 
22,50 
18,75 

915,— 
35,— 
70,

35,

200,— 
47,50 
60,— 
72,50 
70,— 
70,

675,— 
112,50 
115,

275,— 
115,— 
72,50 
37,50 
170,

261264 
265266 
267268 
269 
270273 
274277 
278 
279282 
283286 
287288 
289292 
293295 
296299 
300304 
305309 
310312 
313317 
318322 
323324 
325326 
327331 

105,— 
75,

105,— 
42,50 
110,— 
125,— 
90,

105,— 
80,

20,— 
62,50 
15,— 
47,50 
42,50 
45,— 
13,75 
41,25 
50,— 
17,50 
27,50 
45,— 

332345 
346349 
356373 
356ad 
374378 
474486 
487489 
518533 
534537 
550555 
556560 
592595 

25,— 
560,— 
155,— 
95,

13,— 
90,

60,

340,— 
1165,— 
49,— 
85,

75,— 

niet vermelde no's 
tussen 1940 en 
1960 slechts 35% 
na 1960 ± 
25% 
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V A M GOERTS S A M E N S T E L L I N G : GERRIE COERTS, LOOPPLANK 6 , 9 7 3 2 EA GRONINGEN 
TELEFOON 0 5 0  4 2 6 6 9 2 , TELEEAX 0 5 0  4 2 6 6 5 0 

NIEUWE MICHELOST: GOED WORDT NOG 
BETER, GEWOON BLIJFT STEKEN 

De rode draad In Michels 
nieuwe OostEuropacata
logus komt overeen met 
de ervaringen met mate
riaal van Nederland: 
zeldzame zegels stijgen 
in waarde, gewoon ma
teriaal blijft gelijk. 
Bij de iaarli|kse prijzen
regen ligt het er ook een 
beetje aan voor welke 
deelgebieden de Michel
redactie tijd heeft ge
maakt. Ditmaal zijn dat 
met name de jaren twin
tig en dertig van de Sov
jetunie (gemiddeld tien a 
twintig procent omhoog), 
de uitgaven van de Balti
sche staten uit dezelfde 
periode (fors omhoog, 
soms zelfs tot vijftig pro
cent), bescheiden verho
gingen en correcties bij 
Albanië en hier en daar 
een plukje veranderin
gen bij andere landen. 

Tsjechoslowakije 
Tot laatstgenoemde cate
gorie behoren de bijstel
fingen (zowel naar bo
ven als naar beneden) 
bij Tsjechoslowakije. 
Vreemd genoeg wordt in 
het persbericht van Mi
chel alleen melding ge
maakt van prijsc/o/ïngen 
bij dit land. Uit een ana
lyse van de nieuwe en 
oude noteringen blijft 
echter dat er waarschijn
lijk net zoveel prijsstijgin
gen als dalingen zijn. 
Zo gaat blok 42 van 
Tsjechoslowakije (inter
nationale postzegelbeurs 
in Essen) zelfs met vijftig 
procent (nieuwe note
ring: 75 mark). Verder 
een waarschuwing: het 
Tsjechische ruimtevaart
blok 53 kan vals zijn. 
Opvallend is dat de an
ders zou nauwkeurige 
Duitse uitgever plotseling 
met twee stijlen typogra
fie blijkt te werken. Bij 

veel nieuwe zegels is bij
voorbeeld het nummer 
vetgedrukt. Waarschijn
lijk is dit een gevolg van 
de invoering van DTP
apparatuur op de bure
len van Schwaneberger 
Verlag in München. 

Sovietunie 
Nadat vorig jaar de mo
derne zegels van de 
Sovjetunie, en dan met 
name de gebruikte 
(goedkoop, maar moei
lijk te krijgen), omhoog 
gingen is nu de beurt 
aan het oudere materi
aal. Die zegels zijn altijd 
al relatief schaars ge
weest in de Sovjetunie. 
In de beginjaren van de 
revolutie zijn de zegels 
van de Sovjetunie voor 
de  ook toen al  harde 
Westerse valuta verkocht 
aan verzamelaars in rij
kere landen, zoals de 
Europese en Amerikaan
se. Verder is materiaal 
verloren gegaan door 
qrote verplichte volksver
huizingen, deportaties 
en de Tweede Wereld
oorlog die een ware 
slachting in de voormali
ge Sovjetunie heeft aan
gericht. Nu hebben rijke 
Russen  en in een land 
met veel corruptie zijn 
die er veel  de kans om 
het vijftig jaar geleden 
geëxporteerde materiaal 
terug te kopen. Daarbij 
is belangrijk dat het der
gelijke zegels, zoals de 
pooiserie Tsjelkuskin (Mi
chelnummers 4 9 9 / 
508), destijds in beschei
den oplagen van tussen 
de 50 en 200 duizend 
exemplaren ziin gedrukt. 
De relatieve scnaarste 
van dit materiaal blijkt al 
uit het feit dat de Sovjet
unie tot 1990 ruim 150 
duizend geregistreerde 
verzamelaars nad. 
De Michelredactie is re
delijk zorgvuldig te werk 
gegaan; ze heeft niet 
alle uitgiften een finan
ciële groei laten door
maken. Zo is de  vol
gens Russische filatelis
ten veel te hoog geno
teerde gestempelde uit
gifte 'Stratosfeervlucht' 
uit 1933 (Michelnum
mers 453/5) flink gezakt 
van 1 50 naar 90 mark. 
Andere stijgers zijn on

ï 
mu 
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Een van de tien zegels uil de Ts{el{uskinse
rie van 1935 deze en onderc series zi|n 
desti|ds in relatief beperkte oplagen ae 
drukt De zegel van 20 kapelie haalde maar 
een oplage van 200 000 exemplaren 

der meer blok 3 (onge
stempeld van 375 naar 
450 mark) en  van later 
datum, maar wel terecht 
 de luchtpostserie Mi
chelnummers 972 /80 , 
die van 60 naar 80 
mark ging. Terug ging 
ook het bekende Olym
pische blokje uit 1964 
en wel van 750 naar 
500 mark. Overigens is 
het in Nederland zeker 
zo zeldzame Noord
poolblok met opdruk uit 
1962 gestempeld geste
gen van 250 naar 350 
mark en postfris op 250 
mark blijven staan. 
Oog voor enig detail en 
kennis van de marktprij
zen in Moskou blijkt ook 
uit de  weliswaar be
scheiden  verhoging 
van de serie met Micnel
nummers 1627/30 waar 

op een van de zegels 
een schaakspel staat; die 
ging met vijf mark om
rioog naar zestig mark. 
Verder zijn enkele foutjes 
hersteld. Zo heeft num
mer 411 met tanding 
12 '/2 als het om de prijs 
gaat stuivertje gewisseld 
met de zeldzamere tan
ding 10' /o, waardoor 
die nu 200 mark waard 
is tegen de andere 125. 

Estland 
Estland is hier en daar 
flink gestegen. Het gaat 
zowel om oudere emis
sies (zoals de uitgifte 
'Nationaal theater Esto
nia', Michelnummers 
55 /56 , die postfris van 
50 naar 125 mark ging 
en gestempeld van 20 
naar 40) als om moder
ne. Wat die laatste cate
gorie betreft kan worden 
gewezen op de verdrie
dubbeling in prijs die het 
tentoonstellingsblokje 
met opdruk uit 1993 
(Michelnummer 6) door
maakte. 

Litouwen 
Forse stijgingen eveneens 
bij Litouwen. Alleen al de 
eerste negentien num
mers stijgen ongestem
peld van 735 naar 1070 
mark, een verhoging van 
ruim 45 procent. Ook bij 
latere uitgiften zien we 
veel  soms forse  prijs
verhogingen, ook van ge
stempeld materiaal. Al

leen de uitgiften van post

Sovjettijdperk stijgen niet. 

Letland 
De toch al kostbare ze
gels uit de jaren dertigj 
van Letland stijgen flink. 
Zoals de getande en on
getande zegels ten bate 
van het Renaissance
fonds uit 1930. Die 
gaan met bijna 50 pro
cent omhoog, zowel ge
stempeld als ongestem
peld. De driehoekige 
luchtpostzegels uit 1933 
stijgen ook door en wel 
van 2.200 mark voor 
een gestempelde serie 
naar 3.200 Mark. De 
uitgiften van het  op
nieuw  zelfstandige Let
land vanaf 1991 blijven 
op een enkele na onge
wijzigd in prijs. 

Albanië 
Het belangrijkste nieuws 
is wel dat de jaargang 
1988 van Albanië dit
maal nog langzamer 
stijgt. Vorig jaar ging 
1988 met acht procent 
omhoog, ditmaal met vijf 
procent. Het blijft bij het 
verhogen van enkele van 
de goedkoopste waar
den en een bescheiden 
stijging van enkele se
ries, waaronder de ze
gels met 'planten' die 
ook het postzegelboekje 
zitten. De jaargang 
1988 is zo bijzonder 
omdat door papier
schaarste sommige uit

FOKKER OF KALININ? 
In de OostEuropacatalogus van Michel OostEuropa wordt al jaren gemeld 
dat het vliegtuig op de twee luchtpostzegels uit 1932 (tweede internationaal 
Pooljaar) een FokkerHl is. 
De catalogusredactie van Stanley Gibbons denkt daar in zijn nieuwste vlieg
tuigcatalogus anders over. Volgens de Britten is een heus Sovjetvliegtuig af
geBeeld, namelijk de Kalinin K4. 
Luchtvaartdeskundige en filatelist Paul Daverschot uit Ermelo is er altijd al van 
uitgegaan dat het een Russisch vliegtuig is. "Die Fokkertjes hadden een klein 
staartje; deze is veel groter', zegt hij. Met 'staartje' bedoelt Daverschot het het 
rechtopstaande kielvlak (ook wel startroer genaamd). 
De officiële Russische catalogus meldt geen typegegevens van het vliegtuig. 
Daverschot vindt het eigenlijk vreemd dat catalogusmakers geen specialisten 
aantrekken om de gegevens eens door te nemen. Als hij hoort dat bii Michel 
maar O 8 arbeidsplaats aan de A1;'cfie/Osf wordt besteed kan hij zien echter 

weer voorstellen dat 
^ ^ ^ ■ W W I ^ I B niet alles perfect is. 

Volgens Daverschot 
is de informatie in de 
catalogus van Stan
ley Gibbons voor 95 
procent betrouw
baar. 

Wat IS het een Fokker111 of een 
Kalinin K4' 



qihen maar een oplage 
nebben van 4.000 stuks. 
Michel liet ook enkele an
dere moderne uitgiften 
iets stijgen, zo ongeveer 
vanaf 1980. Vreemd ge
noeg ging fiet 'kunst'-

blok uit 1993 (Michel-
nummer 98) niet om
hoog, terwijl groothande
laren daarvoor vorig jaar 
op de beurs van in Essen 
al meer dan de catalo
guswaarde neerlegden. 

DUITSLAND: NOG STEEDS STIJGINGEN 
De al in de veel dikkere 
Michel Deutschland Spe-
zial-Katalog in gang ge
zette prijsstijgingen bii 
veel Duitse zegels, blijken 
in de zomeruitgave van 
de 'qewone' Michel Duits
land te zijn voortgezet. 
Belangrijkste reden hier
voor is volgens Michel de 
toegenomen belangstel
ling uit de voormalige 
Bondsrepubliek en de 
voormalige DDR voor el-
kaars gebieden en het 
aantrekken van de econo

mie. Met name materiaal 
dot nauwelijks op voor
raad is - bijvoorteeld de 
betere uitgaven van het 
Duitse Rijk - is gestegen. 
Verder hebben ook de 
moderne uitgaven met 
een hoge nominale waar
de flinke stijgingen door-
qemaakt. Volgens Michel 
nebben de mensen die 
maar mondjesmaat in 
hun bezit; dit vanwege de 
grote investering en de 
ongewisheid over hun 
kansen als Preissteiger. 

VERZAMELAARS KUNNEN KIEZEN: 
TWEE CD/ROM^S OP KOMST 
Postzegelhandelaar Erik 
Boeré uit Alphen aan 
den Rijn brengt onaf
hankelijk van de hande-
larenorganisatie NVPH 
een eigen postzegelcata
logus Nederland op 
CD/ROM uit. Boeré is 
de NVPH zelfs even 
voor, door de elektroni
sche catalogus al begin 
oktober op de markt te 
brengen. 

De NVPH - we meldden 
dat al eerder - heeft dit 
voorjaar overwogen om 
met Boeré en zijn soft-
ware-ontwikkelende 
broers in zee te gaan. 
Uiteindelijk is echter ge
kozen voor een ander 
bedrijf. Uit teleurstelling 
heeft Boeré besloten om 
via zijn bedrijf Soffware 

Generation een eigen 
CD/ROM op de markt te 
brengen. 

De NVPH is echter de 
enige die de nummering 
van de huidige NVPH-
catalogus mag gebrui
ken. Boeré denkt dat dat 
echter geen bezwaar 
hoeft te zijn; de gebrui
kers van zijn CD/ROM 
kunnen handmatig of 
elektronisch elke ge
wenste nummering in
voeren. In verband hier
mee heeft hij toenade
ring gezocht tot de post-
zegef-gebruikersgroep 
van de Holland Compu
ter Club (HCC). De 
groep was op zoek naar 
een bedrijf met 
CD/ROM-kennis, omdat 
de samenwerking met 

eerdere partners stuk 
liep. 
De prijzen op de CD/ 
ROM van Boeré worden 
anders vastgesteld dan 
die van de NVPH - die 
overigens ook niet ge
bruikt mogen worden. 
Hoe dat gebeurt kon de 
Alphense handelaar nog 
niet zeggen, maar hij 
verwacht dat de prijzen 
gemiddeld iets lager uit
komen. 

Om de verzamelaars te 
stimuleren zijn elektroni
sche catalogus te kopen 
heeft Boeré een beschei
den elektronische filate-
listische encyclopedie 
toegevoegd. De CD/ 
ROM van Boeré gaat op 
een dubbeltje na vijftig 
gulden kosten. 

ZURE DRUIVEN 

De Michel-redactie heeft 
zich vorig jaar in de 
luren laten legqen en 
valse zegels in naar ca
talogus als echt opgeno
men. Het betreft ae 
'druiven'-opdrukserie 
van Moldavië. De redac
tie stelt nu dat bepaalde 
typen van de eerste èn 
tweede opdrukserie van 
Moldavië uit 1992 vals 
zijn. In de vorige catalo
gus kregen juist die ze
gels gepeperde noterin
gen. Het gaat om alle 
zegels in offset- en 
plaatdruk. 
Het is trouwens niet ver
wonderlijk dat de redac
tie op eerdere catalogi
seringen terugkomt. De 

situatie bij de nieuwe 
landen van de voormali
ge Sovjetunie is uiterst 
complex en ondoorzich
tig. Ook met hard schrif
telijk bewijsmateriaal 
van de posterijen of de 
regering van een land 
staat nog niet vast of iets 
echt danwei vals is. Ook 
overheidsorganen geven 
namelijk tegen betaling 
of in hun eigen zakelijk 
belang verklaringen af 
die in strijd zijn met de 
waarheid. Het komt ook 
wel voor dat er door de 
bestaande chaos van al
les gebeurt zonder dat 
er rekenschap wordt af
gelegd aan hogere in-
stanties. 

../^É*:AjeL^ 
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Bepaalde typen van de eerste en tweede opdrukserie van Moldavië uit 1992 zi|n vols, zegt Michel Op dit postwoordestuk zi|n twee zegels met 
'druivenopdruk' te zien 

EERSTE STADSPOSTZEGEL MET ECU-WAARDE VERSCHENEN 

De eerste stadspostze
gels met een waarde in 
ECU'S (ECU = European 
Currency Unit) zijn ver
schenen. Het gaat om 
een serie van vier zegels 
met die plaatjes van be
dreigde dieren tonen. 
Ruim dertigduizend 
poststukken van het 
Vlaardingse postorder
bedrijf Den Draak Col
lecties werden door 
Stadspost Select Mail uit 
Zaanstadbeplakt met 
deze bijzondere zegels. 
Deels is de aanduioing 

in ECU'S een commer
cieel grapje die de aan
dacht moet trekken van 
de ontvangers, maar 
stadsposteigenaar A.F. 
Nihot heeft ook nog een 
ander argument: hij wijst 
er op dat hij tegenwoor
dig internationaal werkt. 
Want voor dezelfde 
klant bezorgt hij ook 
poststukken in België. 
De heer A. de Rooy van 
de Landelijke Vereniging 
Particuliere Stadspost
diensten (LVPS) vindt 
deze vroege invoering 

van de ECU op stads
postzegel wat overdre
ven. De zegel is ook niet 
geregistreerd bij zijn in
stelling. De Rooy: Select 
Mail brengt haast om de 
andere dag nieuwe 
stadspostzegels uit. Ik 
ben bang dat het bedrijf 
teveel zegels uitgeeft.' 
Volgens De Rooy is het 
Select Mail er vooral om 
te doen de postzegels 
aan verzamelaars te ver
kopen die er niets meer 
mee doen dan ze in een 
album stoppen. Dat hij 

f . r r M 

Bedreigde dieren - een populair thema - zoals de panda slaan op de stadspostzegels met 
ECU waarde die Se/ertA)»« onlangs liet verschi|nen 

daar wel eens gelijk in 
zou kunnen hebben 
maakt de bewuste zen
ding van Den Draak 
Collecties duidelijk: 

daarin worden onder 
meer .. stadspostzegels 
met een waarde-aandui
ding in ECU'S aangebo
den. 



GRATIS POST VOOR SOVJETVETERANEN 

Russische oorlogsvetera
nen kregen onlangs een 
cadeautje van de rege
ringJeltsin; dit ter gele
genheid van de herden
king van de vijftigste ver
jaardag van de beëindi
ging van de Tv/eede We
reldoorlog. Het cadeau
tje  tienmaal gratis een 
brief versturen  was 
nog aardig verpakt ook. 

De Russische posterijen 
gaven een speciaal post
waardestuk uit met 
daarop een afbeelding 
van een militair. In de 
rechterbovenhoek staat 
een driehoekig ingedrukt 
stempel met daarop de 
tekst: Portvrij voor vete

ranen 1995. Hetzelfde 
type stempel, maar dan 
voor gewone soldaten, is 
ook gebruikt in de Twee
de Wereldoorlog. 

De Russische kranten 
hebben de envelopuit
gifte kritisch ontvangen. 
Want, zo vragen ze zich 
af, zijn tien gratis enve
loppen wel genoeg voor 
mensen die zoveefvoor 
het vaderland hebben 
gedaan in  wat de Rus
sen noemen  'de Grote 
Vaderlandse Oorlog' te
gen NaziDuitsland? 

Een echt gelopen veteranenposiwaardestuk 
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FILATELIEBEURS VERHUIST NAAR 
NIEUWLOOSDRECHT 

De jaarlijkse Filatelie
beurs wordt eind januari 
1996 niet in Huizen ge
houden, maar in de Pan
dahallen in NieuwLoosd
recht. Reden is dat de ge
meente Huizen de oude 
lokatie, sport en party
centrum De Bun', in ver
band met grote exploita
tietekorten wil sluiten. 
Een voordeel van de ver
huizing is dat er meer 
mensen en handelaren in 
de Pandahallen l<;unnen; 
de zaol is 400 m̂  groter 
dan De Bun. Het evene
ment kan daardoor hele

maal in één zaal worden 
georganiseerd. 
De Fnateliebeurs trok dit 
jaar zo'n 4.000 mensen. 
De organisatoren ver
wachten in 1996 mini
maal hetzelfde aantal. 
Het handelarenaanbod 
zal dankzij de ruimte
winst groter zijn en er 
kan ook meer plaats wor
den gegeven aan het 
groeiende contingent van 
gespecialiseerde vereni

Net als het geval was bij 
de voorgaande zeven 
edities van de Filafelie

beurs zullen ook komend 
jaar weer postzegelvak
bladen present zijn. De 
sympathieke traditie van 
gratis entree wordt even
eens gehandhaafd. Net 
als in Huizen is het parke
ren in de omgeving van 
de Pandahallen gratis. 
Dat geldt ook voor de 
pendeldienst van en naar 
het NSstation Hilversum; 
elk half uur vertrekt die 
bus. 
Nieuw op de Filatelie
beurs is een speciale 
jeugdhoek. Komend na
jaar worden meer bijzon
derheden over de pro
grammering van de Fila
teliebeurs bekend ge
maakt. 

NOG MEER GELUKKIGE 
POSTZEGELHANDELAREN 

Een Zomerzegelblokje van 1995 met dezelfde 
versnijdinq als al eerder opdook wordt aange
boden in de veiling van A.A. van der Meij in 
Den Haag. Het komt eind oktober onder de ha
mer. De veilinghouder kent nog een blokje, zo
dat het aantal Dekende blokjes inmiddels op vier 
is gekomen. De foute blokjes komen  net als de 
eerdere  van een postzegelhandelaar 
Wakkere postzegelhandeTaren hadden in 1 990 
ook al geluk, toen een Zomerzegel met een ont
brekende 'c' van cent pas werd ontdekt toen de 
handel het materiaal al in zijn bezit had. 
Die zegel doet nu enkele honderden guldens per 
stuk De blokjes brengen tot dusver enkele dui
zenden gulden op. 

PLAIUK 
In het najaar van 1944 
vielen de geallieerden de 
Duitse stellingen massaal 
aan met het doel een 
bruggehoofd te vestigen 
over de grote rivieren. 
De aanval liep dood bij 
Arnhem. Een smalle 
strook Nederland was 
bevrijd, de corridor, 
maar het duurde nog 
enige tijd voordat het 
grootste deel van Zuid
Nederland vrij was. 
Het gewone leven kwam 
in het Zuiden weer moei
zaam op gang. Alle vor
men van communicatie 
kampten met grote pro
blemen. Veel post, tele
foon en telegraafkanto
ren hadden geleden on
der het oorlogsgeweld 
Bovendien was de PTT in 
ZuidNederland afge

sneden van de leiding in 
Den Haag. Ook was een 
aanzienlijk deel van de 
infrastructuur vernield, 
voorzover al niet ge
roofd door de Duitsers, 
en was er een tekort aan 
gewone zaken zoals 
postzegels en briefkaar
ten. 
In opdracht van het mili
tair gezag werd een tij
delijk Hoofdbestuur van 
de PTT opgezet. Al gauw 
werd dit Hoofdbestuur 
gevestigd in Eindhoven. 
Door een toegewijde 
groep PTT'ers onder lei
ding van plaatsvervan
gend directeurgeneraal 
E. Fokkinga werd een 
postdienst op poten ge
zet 
Postzegels waren al in 
de eerste helft van 1 944 
in Engeland gedrukt, 
maar pas in januari 
1945 kwamen deze ze

gels ter beschikking in 
net bevrijde deel van 
Nederland als aanvul
ling op de sterk geslon
ken voorraden. Er was 
ook vraag naar brief
kaarten, kwitantiezegels, 
rentezegels enzovoort. 
Veel van deze waarde
papieren zijn toen als 
'nooduitgiften' gedrukt in 
Eindhoven. 

1 
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ZuidNcdcrlanc 
4 oL! lil Hl 10II ihiiih 

i n H SiKdliLrfi 

1 

Deze gebeurtenissen en 
vele andere van vijftig 
jaar geleden worden oe
schreven in De PTT in 
bevrijd ZuidNederland 
(4 oktober 7944  28 
juli 1945). Dezepubli
katie van H.E.R. Sand
berg werd tijdens Fepa

post / 994 gepubliceerd 
als deel 16 in de reeks 
Posfhistorische Studies 
die de Nederlandse Ver
eniging van Poststukken
en Poststempelverzame
laars (Po & Po) uitgeeft. 
De schrijver had toe
gang tot onder andere 
het archief van de PTT en 
het archief van het Mili
tair Gezag  dat tot 
maart 1996 niet open
baar is  en hij heeft 
daar veel niet eerder ge
publiceerde gegevens 
kunnen vinden. Daar
naast heeft hij gesprek
ken gevoerd met mensen 

die zelf in 1 944/45 be
trokken zijn geweest bij 
deze gebeurtenissen. 
Ook heeft hij van nabe
staanden van betrokke
nen veel interessante in
lichtingen en foto's ter 
beschikking gekregen 
Deze periode van de ge
schiedenis van de PTT is 
nog niet eerder zo uitge
breid beschreven In het 
officiële verslag van het 
Staatsbedrijf der PTT 
over de jaren 1 945 en 
1946 zijn opmerkelijk 
weinig bladzijden aan 
dit stukje PTTgeschiede
nis gewijd. (Po & Po) 

De f 77 m bemié Zuid Hederlaml (4 oktober 
7944  28 lé 19451 door H E R Sondberg, 
178 pp, formoat 17x24 cm geill (z/w) 
Uitgeven door de Nederlandse Vereniging 
von Poststukken en Poststempelverzame 
laars als deel 16 in de reeks Posthistorische 
Studies Pri|s f 4 0 Te bestellen door over 
moking van hel verschuldigde bedrog op 
postgiro 3791594 ten nome van Publikaties 
Po & Po te Epe, onder vermelding von Post 
historische Studie 16 
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(7 /8) STIMULANS 
VOOR ONDERZOEK 
[2] 
In april jl. woonde ik de 
studiedag van de Phi
latelic Writers Society in 
Londen bij. De bijeen
komst was erq stimule
rend en wat ik daar 
hoorde sloot aan bij mijn 
gedachten op het gebied 
van onderzoek die ik 
eerder ventileerde in een 
lezing voor de leden van 
Po & Po (zie van 'Phila
telie' juni jl.). 

Techniek als thema 
Als thema hadden de 
Engelsen gekozen 'de 
technieken die bij filate-
listisch onderzoek kun
nen worden toegepast'. 
Dat thema werd van ver
schillende kanten beke
ken, en daarbij kwam 
het verrichten van het 
onderzoek zelf uiteraard 
ook aan bod. 
David Beech, hoofd van 
de filatelistische verza
melingen van de British 
Library; Jean Farrugia, 
hoofdarchivaris van de 
Post Office Archives and 

George Henderson, ge
pensioneerd bibliotheca
ris van de Guildhall Li
brary en nu werkzaam 
voor de Portugese Phila
telic Society en de British 
Society of Russian Phi
lately ging in op de 
dienstverlening door een 
bibliotheek aan filatelis-
tisch gerichte onderzoe
kers. 
R.W. Pratt, auteur van 
Imperial China: History 
of the Posts to J 8 Pó be
keek voornoemde instel
lingen en hun dienstver
lening uit het standpunt 
van de onderzoeker. Tot 
slot werd uitgelegd hoe 
er gebruik kan worden 
gemaakt van het Stuart 
Rossiter Trust Fund, een 
stichting die financieel 
bijspringt bij het uitge
ven van publikaties op 
het gebied van de post-
gescniedenis en de fila
telie. 

Vragers en aanbieders 
bij elkaar brengen 
Het geregeld bij elkaar 
brengen van 'vragers en 
aanbieders van informo-

De leeszaal van het Post Office-arihief in Londen, waar de bronnen over vier eeuwen postge 
schiedenis zijn in te zien (foto Post Office Arcinves and Records Centre, Londen) 

Records Centre en Tony 
Gammons, Research 
and Exhibitions Officer 
von het National Postal 
Museum, spraken over 
de verzamelingen en ar
chieven die onder hun 
beheer staan. De nadruk 
lag niet zozeer op de in
houd ervan, maar meer 
op de wijze er gebruik 
van te maken, welke 
doelgroepen dat ook 
daadwerkelijk doen en 
de voorwaarden waar
aan moet worden vol
daan om een goed re
sultaat te krijgen. 

tie' - dit dan aan de 
hand van een bepaald 
thema - zou ook in Ne
derland een bijzonder 
stimulerende en educa
tieve werking kunnen 
hebben. Aan de'vraag-
zijde' zie ik de onder
zoekers, auteurs, journa
listen en tijdschriftredac
teuren zitten, terwijl in 
het algemeen (post)ar-
chieven en -musea, (ver-
enigingsjbibliotheken, 
maar ook verzamelaars 
met gespecialiseerde col
lecties de 'aanbodzijde' 
vormen. 

Deze partijen hebben 
een gemeenschappelijk 
belang, dat in eerste in
stantie gericht is op de 
inhoud van de zaak en 
dat daarmee ook on
baatzuchtig is. Maar ook 
degenen, die minder ac-
tierzijn op ons gemeen
schappelijk interessege
bied, zijn welkom bij dit 
soort bijeenkomsten. Zij 
nemen over het alge
meen op passieve wijze 
kennis van wat er door 
anderen is uitgezocht en 
geschreven en als zoda
nig behoren zij tot de 
doelgroep van actieve 
onderzoekers en au
teurs. Maar ook zijn ze 
welkom omdat passieve 
beoefenaars van de 
postgeschiedenis en fila
telie geïnspireerd kunnen 
raken en misschien ver
volgens zelf actief aan 
de slag gaan. 

De individualist 
Ik wil hier nog wat ver
der ingaan op een feno
meen waarmee ik vaak 
ben geconfronteerd: de 
'individualistische verza
melaar'. Hiermee bedoel 
ik degene, die zijn ver
zameling in meer of min
dere mate heeft afge
rond en er via de litera
tuur en de archieven na
dere inhoudelijke infor
matie over heeft verza
meld. Op deze wijze is 
over een bepaald aspect 
van de postgeschiedenis 
of filatelie heel veel fei
tenmateriaal bijeen ge
bracht, waarmee de des
betreffende persoon 
vaak slechts met 
schroom naar buiten 
treedt. Gedurende lange 
tijd heeft hij of zij zich 
met het onderwerp bezig 
gehouden en met groot 
enthousiasme een grote 
hoeveelheid bronnenma
teriaal (inclusief monde
linge) aangeboord. 
Wat zou het mooi zijn, 
als deze detailkennis zou 
kunnen bijdragen aan 
het 'geschiedverhaal' als 
geheel! Contacten met 
gelijkgestemden uit zo
wel de 'vraag- als aan
bodzijde' kunnen hierbij 
helpen, stimuleren, het 
niveau verhogen en het 
bredere verband doen 
zien. De mijns inziens 
groeiende belangstelling 
voor bijvoorbeeld de 
postgeschiedenis op lo
kaal niveau moet kunnen 
leiden tot nog meer goe-

Een blik in de 'mailkomer' met de zakken post voor Indie Het brievenvervoer per moilboot 
IS, samen met VOC-sthepen overlandmail en luchtpost, een van de onderwerpen van de ten 
toonstelling Noofrfe Gofrfe/ran Smorajiy (foto J Zweerts, Den Hoog) 

de publikaties op dit ter
rein. Omgekeerd kunnen 
meer en betere publika
ties leiden tot meer be
langstelling voor dit 
soort onderwerpen bij 
een breder publiek. 

Ook in Nederland? 
Als we de beoefening 
van de postgeschiedenis 
en de filatelie willen be
vorderen, dan staat 
voorlichting over de wij
ze waarop dat het beste 
kan geschieden voorop. 
Ik heb eerder al wat sug
gesties hiervoor gedaan, 
maar een goede inventa
risatie van de mogelijk
heden kan alleen tot 
stand komen tijdens per
soonlijke contacten tus
sen de 'aanbieders en 
vragers van informatie'. 
Dit contact moet dan wel 
geregeld plaatshebben 
en tussentijds levend 
worden gehouden via 
een mededelingenblad 
en eventueel op andere 
manieren. 
De bijeenkomst en de 

werkzaamheden van de 
Philatelic Writers Society 
hebben mij hiervoor en
thousiast gemaakt. Ik 
denk dat IK in het najaar 
eens wat betrokkenen bij 
elkaar roep om te zien of 
het zinvol is iets derge
lijks in Nederland op te 
zetten. Mensen die hier 
voor of tegen zijn kun
nen uiteraard ook al eer
der schriftelijk of monde
ling op dit idee reage
ren. 
Charles Boissevain 

Chorles Boissevom is conservator posthisto
rische en filatelistische verzamelingen bi| 
het PTT Museum in Den Haag 

Tot en met 29 oktober staat in de nieuwe tentoon
stellingsruimte van het PTT Museum de omvangrij
ke en leuk vormgegeven tentoonstelling Naar de 
Gordel van Smaragd' de postverbindingen tussen 
Nederland en Neaerlands-lndië (1602-1940) op
gesteld. Samen met de informatieve en aantrekke
lijk geprijsde publikatie (f 14.75) van harte aan
bevolen! 
In de nieuwe vitrines in de kromme wand van de 
onlangs verbouwde zaal Postzegels Buitenland is 
een kleine expositie ingericht van postzegeldoos
jes uit de collectie-Cohen. De circa vijftig doosjes 
uit het bezit van de heer G.G. Cohen te Amstel
veen zijn nog tot begin 1996 te zien. In een vol
gend editie van 'Philatelie' wordt er uitgebreider 
aandacht aan besteed. 



zqn aan 
voor zeyèi#>n#(i fcpk 
aan zegels w(tór^»i||Éi 

de helft onopgemerkt b^ft.' 
Dat zegt de nieuwe 

directeur Postzeqeis & 
RIateiie van de Belgische 

Post, Frank Daniëis. Thomas 
Leefiang sprak in Brussel 

met een postzegeipomotor 

''heeft op^'li^iiii|i'^ii'^ 
toekomstige fÜatefif, 

Frank Daniels (50), di
recteur Philapost, zetelt 
in het Brusselse Munt-
centrum tussen de Ans-
pachlaan en het Munt-
plein. Terwijl beneden in 

het luxueuze en overvolle 
winkelcentrum flarden 
Vlaams, Frans, Duits, Engels 
en Italiaans zich vermengen 
tot een opwindend gonzend 
mengelmoesje, blijkt de 
schaars gemeubileerde maar 
ruime werkkamer van Daniels 
een oase van rust. De hoogste 
manager van de eerste busi
ness unit van de Belgische 
Post treedt z'n bezoeker in 
hemdsmouwen tegemoet en 
begint op joviale toon een ge
sprek over het medium strip. 
Daar kijken we - of liever ho
ren we - even van op omdat 
we voorafgaand aan de ont
moeting elders in de wolken
krabber een perskaart moes
ten tonen, waarna een gedien
stig zwijgende employee ons, 
geheel in de klassieke over-
heidstraditie, naar directeur 
Daniels begeleidde. Maar in
eens is het ouwe jongens on
der elkaar en dan alle twee 
nog stripliefhebber ook! 
Tot de eeuwwisseling, dat staat 
wel vast, zal in België jaarlijks 
ten minste één stripzegel uit
komen, waarbij moet worden 
gezegd dat er ook 'serieuze' 
gegraveerde zegels (van Guil-
laume Broux) het licht zullen 
zien. Frank Daniels weet dat 
het buitenland België op fila-
telistisch gebied benijdt om 
twee dingen: de fraaie stripze-
gels en de al lang lopende 
reeks even aantrekkelijke vo-
gelzegels van tekenaar en 
schilder André Buzin. De pas
sie van Daniels als privéper-
soon, die los staat van Daniels 
de directeur, gaat wat het 
beeldverhaal betreft uit naar 
het duo Suske & Wiske, naar 
hun schepper wijlen Willy 
Vandersteen en naar diens ge
niale opvolger Paul Geerts. 
Voor Suske & Wiske-album 
nummer 224, De Kkine Postrui-

FRANK DANIELS: 
'DE TOEKOMST VAN DE 

FIIAIEUE UGT BU DE 
JEUGD!' 

BelffsckPhikpost 
heeßnimwedireclmr 

DOOR T H O M A S LEEFLANG 

ter, dat verscheen in het kader 
van vijfhonderd jaar Europese 
Postverbindingen (1490-
1990), droeg Frank Daniels 
het idee aan. Waarna Paul 
Geerts er een mooi verhaal 
van maakte waarin zelfs Da
niels' voorganger, Jo Borlez, 
door Lambik behendig van 
z'n racefiets wordt gereden. 
Genoeglijk keuvelend wande
len Frank Daniels en z'n be
zoeker langs de in zijn kantoor 
hangende comic art \a.n kunste
naars als Oscar Bonnevalle en 
Georges Remi (Hergé) en niet 
te vergeten van Daniels broers 
Eric (onder andere ontwerper 
van de recente gemeenschap
pelijke emissie van België en 
Ierland) en Mare Daniels. 
Frank Daniels komt weliswaar 

uit een artistiek nest, hij koos 
echter niet voor een carrière 
in die extraverte wereld. Op 
z'n achttiende begon hij bij 
de Belgische Post bescheiden 
als ijverig loketbediende van 
het kantoor Jette (Brussel 9), 
om met ingang van 1 januari 
van dit jaar, na legio rangen te 
hebben doorlopen en na de 
nodige cursussen en een stu
die Bestuurskunde aan de 
Universiteit van Leuven, uit
eindelijk te worden benoemd 
tot directeur Postzegels & Fila
telie. In die hoedanigheid is 
hij verantwoordelijk voor het 
uitgiftebeleid, de zegeldruk
kerij in Mechelen, het Post-
museum en uiteraard de fila
telie in alle betekenissen van 
het woord. 

Frank Daniels 'De postzegel is een van 
de weinige echte produkten van ons 
prachtige bedri|P (foto Philapost) 

Is Frank Daniels, die ook voor
zitter is van de Vereniging ter 
Bevordering van de Filatelie 
Pro-Post, zelf eigenlijk filate
list? 'Noem mij liever een ver
zamelaar,' zegt hij. 'Je hebt 
twee soorten geïnteresseer
den; alleen de elitaire groep 
wetenschappers noem ik fila
telisten. België telt een kleine 
500 duizend verzamelaars en 
een duizendtal filatelisten. De 
pur sang iWalelisten zijn als het 
ware de Eddy Merckxsen on
der de verzamelaars. Filatelis
ten nemen hun verzamelge-
bied zeer serieus, /ij studeren 
Filatelie zeg ik wel eens. Filate
listen vertellen ons hoe eeu
wen geleden de post werkte, 
het zijn historici. 
We krijgen hier om de haver
klap vragen van het publiek, 
van mensen die van alles wil
len weten over ons emissiebe-
leid. Ik ben voor openheid en 
communicatie, ik ben niet te
rughoudend in het geven van 
informatie. De huidige filate
list gaat komende generaties 
op zijn beurt vertellen wat er 
tegenwoordig gaande is. Fila
telisten, niet de verzamelaars, 
zullen de recente postgeschie-
denis op papier zetten en over 
een halve eeuw of meer zal 
ons beleid worden blootge
legd en beoordeeld. Vanuit 
mijn professionele betrokken
heid verzamel ik uiteraard 
postzegels maar ik maak er 
geen diepgaande studie van 
zoals de rechtgeaarde en 
hooggewaardeerde filatelist. 
Echt gelopen stukken uit 
1944 en 1945 uit mijn geboor
testad Leipzig, die hebben 
mijn interesse. Er is heel 
moeilijk aan te komen. Nog
maals, ik voel me verzamelaar, 
maar geen filatelist in de ware 
zin van het woord.' 

Hoe is de stand van zaken in Bel
gië? Komen er verzamelaars bij 
of-

Frank Daniels: 'Net als in an
dere landen is hier sprake van 



stagnatie en zelfs van een lich
te daling in het aantal verza
melaars. Dat is een internatio
naal verschijnsel. De mensen 
die de filatelie een warm hart 
toedragen, die het verzamelen 
propageren, die de hobby 
groot hebben gemaakt en een 
status geven en hebben gege
ven, die generatie is helaas aan 
het vergrijzen en zoetjesaan 
aan het uitsterven. Het is jam
mer, maar het is niet anders. 
Vroeger was een postzegel een 
middel om boven weg te dro
men, het prikkelde de fanta
sie. Bezig zijnde met een al
bum bezocht de verzamelaar -
of zo u wilt de filatelist - in zijn 
geest verre landen en exoti
sche streken. Tegenwoordig is 
alles sterk gevisualiseerd: we 
kennen televisie, film, kleu
renfotografie, strips en ga zo 
maar door. Vandaag de dag 
zapt de consument, zittend in 
een luie stoel, in een paar mi
nuten de wereld rond. Daar 
kan een fleurige maar stati
sche postzegel niet tegenop. 
Aan de andere kant blijft 
vooral een buitenlandse post
zegel toch omgeven door iets 
mysterieus. Kinderen vinden 
postzegels nog steeds boei
end, ze sparen ze graag, om 
vervolgens gerichter te gaan 
verzamelen om later mis
schien zelfs filatelist te wor
den. Vaak stopt de jeugd met 
verzamelen omdat andere in
teresses om de gunst dingen: 
sportbeoefening, studie, de 
relatie met vriend of vriendin, 
trouwen of samenwonen, en
zovoorts. Toch weet ik uit er
varing dat een bepaald per
centage later terugkeert naar 
de liefhebberij van vroeger. 
Met het vorderen van de jaren 
worden pincet, album, loep, 
catalogus en zegels opnieuw 
ontdekt en gaat men verder 
op de basis die op jonge leef
tijd is gelegd. Wie de filatelie 
in leven wil houden, moet de 
jeugd opzoeken en ze in die 
richting te stimuleren. 
Ik blijf tegelijkertijd realist. De 
komende decennia zal het 
postzegels verzamelen zeker 
niet verdwijnen, maar men 
moet zich bewust zijn van de 
veranderingen in de manier 
van communiceren binnen 
een snel veranderende maat
schappij. Ik denk niet alleen 
aan telefoon en fax, ook aan 
computer en elektronische 
snelweg, aan wereldwijde com
puternetwerken die toeganke
lijk zullen worden voor ieder
een die dat wenst. Ik ben er 
van overtuigd dat binnen veer
tig ä vijftig jaar de postzegel als 
frankeermiddel niet meer zo 
up to date zal zijn. Met andere 
woorden: het eind van het pro-
dukt postzegel zoals we dat nu 
kennen is in zicht. Dat eind 
komt weliswaar heel langzaam, 
maar toch beslist naderbij.' 

Dat is een somher beeld... 

Frank Daniels: Tk schets dat 
niet met genoegen, ik zou 
graag een optimistischer visie 
hebben verwoord. Het bijzon
dere aan het verzamelen van 
postzegels is - en dat zal altijd 
zo blijven - het vergaren van 
kennis. Niet alleen kennis van 
het eigen land, maar ook van 
dat van andere landen. Post
zegels kunnen bij de verzame
laar ook een gevoel voor 
vormgeving, voor kunst in het 
algemeen ontwikkelen, de fi
latelist op artistiek vlak opvoe
den. Als belegging, als appel
tje voor de dorst heeft een ge
wone collectie postzegels 
door de bank genomen geen 
waarde. De in dat opzicht in
teressante filatelistische stuk
ken zijn schaars en voor de ge
middelde verzamelaar onbe
reikbaar geworden. Iemand 
kan zich, in de catalogus aan
strepend wat daadwerkelijk 
aan zegels in album of in-
steekboek zit, theoretisch rijk 
wanen, maar het ontvangen 
van de centen is een heel an
dere kwestie. Laat ik er verder 
niets over zeggen, voor de le

in dit imposante gebouw - het Muntcen-
trum in Brussel - zetelt de nieuwe direc
teur Postzegels & Filatelie van de Belgi
sche Post, Frank Daniels 

België's eerste stripzegel was een eerbe
toon aan - hoe kan het anders - Geor
ges Remi's creatie Kuifje (op de zegel 
geflankeerd door zijn trouwe stripkame-
raden Bobbie en kapitein Haddock) 

zers van 'Philatelie' zal het al
lemaal wel oude koek zijn -
een overbekend verschijnsel 
veronderstel ik.' 

Hoe gaat u het verzamelen in Bel
gië stimulerend 

Frank Daniels: 'Over een won 
dermiddel beschik ik helaas 
niet, ik zou graag de juiste for
mule kennen. Wereldwijd 
wordt gezocht naar een suc
cesrijke methode om filatelie 
voor het grote publiek aan
trekkelijk te maken. Er zijn 
een paar geijkte manieren en 
daar doe ook ik het mee. Wij 

hebben bij de Belgische Post 
momenteel ruim 73 duizend 
filatelistische abonnees, Ne
derland heeft er 200 duizend 
als ik het wel heb. Het emissie-
beleid is in het proces van het 
populariseren van het verza
melen van postzegels van gro
te betekenis. Het thema van 
de zegels, in combinatie met 
wat er op de zegel staat en hoe 
de zegel is uitgevoerd, is heel 
belangrijk. Op die manier kan 
de aandacht van het publiek 
worden getrokken. Dit jaar, in 
november, geven we bijvoor
beeld een toeslagzegel uit ten 
bate van de aidsbestrijding. 
Wij zeggen tegen de mensen: 
de vier frank die bovenop de 
16 frank voor die zegel wordt 
neergeteld is bestemd voor de 
financiering van het onder
zoek dat wordt gedaan naar 
middelen ter bestrijding en 
genezing van aids. Zo'n initia
tief haalt de media, het pu
bliek merkt dat er speciale 
postzegels uitkomen, iets dat 
minder bekend is dan men 
vaak vermoedt. 
Een andere activiteit is onze 
samenwerking met filatelie-
clubs op scholen. In I98V zijn 
we daarmee begonnen, in 
1990 hadden we honderd 
schoolpostzegelclubs, op dit 
ogenblik zijn er nog 67 over. 
Ik wil er, aansluitend op wat ik 
daarnet zei over de bij de 
jeugd liggende toekomst van 
de filatelie, zo vlug mogelijk 
weer honderd en liever méér 
hebben. Het is inderdaad lan-
ge-termijn-werk. Op een an
dere manier lukt het niet, wie 
uit is op snel resultaat bereikt 
in deze filatelistische branche 
weinig of niets.' 

Gelegenheidszegels zijn mooi en 
voor verzamelaars aantrekkelijk. 
In Nederland moet iemand diefi-
lalelistisch wenst te frankeren spe

ciaal om recente of minder recente 
gelegenheidszegels vragen. Hij of 
zij mag vervolgens blij zijn als zon
der mokken aan zijn verzoek wordt 
voldaan. Hoe is dat in Belff.ë'? 

Frank Daniels: 'Even beroerd. 
Hoe krijg je de doorsnee pos
tier zover dat hij snapt dat er 
een cliënt voor z'n loket staat? 
Bij de Belgische Post werken 
48 duizend mensen; de veran
dering in mentaliteit die er 
voor nodig is verloopt moei
zaam. Die ombuiging valt bui
ten mijn bevoegdheden. Mijn 
divisie Philapost is de eerste 
commerciële tak van de Belgi
sche Post. Ik zou alle Belgi
sche en Nederlandse postiers 
op het hart willen drukken: 
realiseert u zich dat de postze
gel één van de weinige echte 
Produkten is van onze prach
tige bedrijven. Die post/egel is 
niet alleen medebepalend 
voor het imago van dat be
drijf, het is ook de ambassa
deur van onze landen, of min
stens het visitekaartje van die 
ambassadeur. Zolang er men
sen zijn die plezier beleven 
aan het verzamelen van post
zegels, moeten alle medewer
kers van de Belgische Post en 
PTT Post er voor zorgen dat 
dat genoegen niet wordt ver
gald door een te starre hou
ding aan de loketten, een 
zwalkend emissiebeleid en 
een slechte filatelistische ser
viceverlening. Houd je het 
aan het loket bij het blasé af
scheuren van een konings
dan wel een koninginnezegel, 
in plaats van even het boek te 
pakken met de vellen fraaie 
gelegenheidszegels - je zou 
de cliënt eigenlijk moeten la
ten uitzoeken! - dan zorg je 
er voor dat mensen postzegels 
maar geen Dinky Toys gaan 
sparen.' 

mmmmmmmmmmm 
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Dat Frank Dcniëld uit een 'kunstzinnig nest' komt bewijzen deze prachtige kattenz' 
gels, ontworpen door zijn broer Eric Daniels. 
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FILATELIE: 
MIUOENENBUSINESS 
Het zeldzaam mooi 
vormgegeven en geïllus
treerde Jaarverslag van 
Koninklijke PTT Neder
land nv over 1994 is al 
v/eer een paar maanden 
oud. Er staan een paar 
zaken in die voor de 
meeste aandeelhouders 
weinig, maar voor de 
verzamelaars juist wel 
interessant zijn. Zo 
wordt bericht dat de 
markt voor filatelistische 
produkten stagneert, 
hoofdzakelijk - zo zegt 
de PTT - doordat jonge
ren minder belangstel
ling tonen voor het ver
zamelen van postzegels. 
PTT Post zegt deze hobby 
te willen populariseren, 
de distributie van postze
gels te verbeteren, nieu
we artikelen te ontwikke
len en produkten van 
buitenlandse postdien
sten te gaan verkopen. 
Vermeld wordt verder 
dat er in 1994 tweeën
dertig bijzondere postze-
gels werden uitgegeven, 

'at laat onvermeld de 
velletjes, het boekje met 
de Zomerzegels en de 
nieuwe uitgiften in de 
Beatrix-serie die alles bij 
elkaar een jaarlijks snel 
stijgend bedrag uit de 
beurs van de verzame
laar vergen. 

Onder het hoofd 'Filate
lie en waardelogistiek' 
wordt een omzet be
haald van 68 miljoen, 
een miljoen meer dan 
het vorige jaar. Naar 
verluidt is de helft van 
dat bedrag afkomstig 
van de verkoop via de 
Filatelistische Dienst in 
Groningen. Maar daar
bij is uiteraard geen re
kening gehouden met de 
aankopen van postze
gels door filatelisten aan 
de loketten, zegels die 
zonder dat daar een ver
richting voor wordt ge
vraagd in de verzame
lingen en stockboeken 
van de verzamelaars 

verdwijnen. Die zullen 
zeker nog eens tientallen 
miljoenen in de kas van 
de PTT hebben gebracht. 
Ter vergelijking, de koe
riersdiensten die snel in 
omvang toenemen, had
den een omzet van 139 
miljoen. Het belang van 
de filatelie voor de PTT 
valt daarom niet weg te 
poetsen. 

NIEUW FABELDIER: DE 
KIP MET DE GOUDEN 
EIEREN 
Nederland is niet het 
enige land waar de PTT 
haar inkomsten bij een 
dalend aantal verzame
laars tracht op te vijzelen 
met allerlei bijzondere 
uitgiften. Frankrijk weet 
daar ook weg mee: De 
La Fonta/ne-emissie, een 
strip van zes zegels van 
2.80 fr. plus twee vignet
ten zonder frankeer-
waarde (maar zonder 
toeslag) werd nog eens 
aangevuld met een serie 
van zes briefkaarten met 
waardeafdruk en zes 
soortgelijke enveloppen 
die alleen in pakketjes 
van zes stuk elk worden 

verkocht voor ongeveer 
het dubbele van de fran-
keerwaarde. 
Net als in Nederland ha
ken ook in Frankrijk veel 
verzamelaars af; ze zeg
gen hun abonnement bij 
de filatelistische dienst 
op. 'Het slachten van de 
kip met gouden eieren' is 
geen fabel van La Fon
taine maar een harde re
aliteit. 
Dat bleek ook bij het 
jaarcongres van de 
Franse Federatie, waar
over onder andere in Le 
Monde des Philatélistes 
wordt gerapporteerd. 
Minder verenigingen zijn 
nog aangesloten bij de 
Franse nationale organi
satie, die samen een le
denteruggang van ruim 
tien procent in één jaar 
moesten melden. 
En dat ondanks de grote 
en ook geslaagde mani
festatie die vorig najaar 
in Parijs werd georgani
seerd. 

OP ZOEK NAAR 
ALTERNATIEVEN 
Maar de vele filatelisten 
die zich niet langer al 

die nieuwe en dure emis
sies en andere 'filatelisti
sche produkten' door de 
strot willen laten duwen, 
zijn daarmee nog niet 
voor de hobby verloren: 
die gaan op zoek naar 
andere verzamelmoge-
lijkheden. De grote bloei 
van de postgeschiedenis 
of de specialisatie in ou
dere uitgiften is daar niet 
vreemd aan. 
Zo bloeit in België de 
Studiekring van de 
Poortmanzeqel, die zich 
al hard aan het voorbe
reiden is op een grootse 
herdenking van zijn tien
jarig bestaan volgend 
jaar Het mei/juninum-
mer van zijn tweemaan
delijks tijdschrift bevat 
boeiende gegevens over 
een weinig bekende pe
riode van de Belgische 
postgeschiedenis. Dat 
gebeurt in de vorm van 
een overdruk uit het Tijd
schrift der Belgische Pos
terijen van juni 1941 
over de post in België in 
de eerste periode van de 
Tweede Wereldoorlog. 
De Duitse stoomwals die 
op 10 mei 1940 over de 
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België m het ti|dperk van de Poortman-zegel ook de officiële post naar het buitenland werd door de Duitse censuur gecontroleerd 

Nederlanden reed en 
een spoor van vernielin
gen trok, deed er in Bel
gië wat langer over dan 
bij ons waardoor het ge
hele postverkeer stil 
kwam te liggen. Pas op 
10 juni 1940 kon plaat
selijk weer post worden 
verzonden: op 1 5 juli 
begon men met allerlei 
vrachtauto's enkele inter
communale postroutes te 
rijden om het postver
keer weer op gang te 
brengen. Aanvankelijk 
waren alleen briefkaar
ten en niet-gesloten brie
ven toegestaan om de 
censuur te vergenakkelij-
ken. 
Interessant is ook dat in 
februari 1941 luchtpost
diensten naar Amerika 
weer mogelijk werden 

KLEURRIJK DUIFJE 
De Zwitsers waren de 
eersten die - zij het op 
lokaal of kantonnaal ni
veau - het Engelse voor
beeld volgden en postze
gels uitgaven met in 
1843 Geneve voorop 
Twee jaar later kwam 
Bazel met een postzegel, 
en wat voor een! In drie
kleurendruk - zwart, 
rood en blauw - was het 
'Bazeler Duifje' een 
kunstwerkje dat gezien 
mocht worden. Om het 
gebruik nog eens extra 
aantrekkelijk te maken, 
halveerde de post het 
geldende tarief van vijf 
rappen. In het Franse 
blad l'Echo de la Tim-
brologie van juni ver
haalt B. Putégnat smake
lijk over de geschiedenis 
van deze nu wereldbe
roemde postzegel. Om 
alle filatelisten die de ori
ginele zegel niet kunnen 
betalen tegemoet te ko
men, heeft de Zwitserse 
PTT ter gelegenheid van 
de honderdvijftigste ver
jaardag ervan een nieu
we druk gemaakt als on
derdeel van een fraai 
blok, dat voor 14.50 
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frank wordt verkocht. 
Een afbeelding ervan is 
elders in dit nummer te 
zien, bij het verslag van 
de nationale tentoonstel
ling Basier Taube 95 in 
Basel. 

NIET PLAKKEN! 
Een bericht uit Engeland: 
in Gibbons Stamp 
Monthly van juni il. staat 
een artikel van John Hol
man over postale etiket
ten en stempels met be
trekking tot Strafport. Zo 
blijkt het verboden te zijn 
postzegels met transpa
rant plakband vast te 
plakken. Doet men dot, 
dan wordt het poststuk 
als ongefrankeerd be
handeld en beport. 

STAMP VOB 
USED DEFORE j | 

SEaOTAPED OVER [ ~ T ^ TO 
FW 

STAMP INVALID 
SELL0TAP6 
PREVENTS 

CANCELLATION 

TO PAY I 
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Britse stempels leggen uit waarom er straf-
port moet worden betaald 

HOU DE VOORZIÜER 
VAST! 
Het valt veel verenigin
gen niet mee goede be
stuurders te vinden en te 
behouden want 'ondank 
is vaak hun loon'. In 
Duitsland heeft de Kieler 
Philatelistenverein een 
nieuw middel bedacht 
om hun gewaardeerde 
voorzitter te behouden, 
zo meldt Der Briefmor-
kenspiegel. Ter gelegen
heid van de zeventigste 
verjaardag van hun 
voorzitter hebben de 
Kielenaren niet alleen 
een postwaardestuk met 
zijn foto laten bedruk
ken, maar ook een vlag-
stempel door de post lo-

zegelverzomelaars As
sen wijst in haar blad 
van april de leden de 
weg naar het verzame
len van langlopende ze
gels. Ondanks de stort
vloed van nieuwe post
zegels waarop PTT ons 
in de laatste tijd vergast 
is het heel goed moge
lijk, door een sterk be
perkte keuze uit een be
paalde emissie en het 
verzamelen van stempels 
of van velranden, toen 
een boeiende en bevre
digende verzameling op 
te zetten. Wel zal de ver
zamelaar daarbij geen 
moeite te veel mogen 
zijn! 

Menigeen die postzegels 
verzamelt als 'een appel-
tie voor de dorst' heeft 
de vervelende ervaring 
opgedaan dat het resul
taat bij verkoop tegen
valt. In Brepost (postze
gelvereniging Breda) van 
mei wordt de lezers nog 
eens een spiegel voorge
houden. Bij liquidatie 
van dergelijke verzame
lingen blijkt helaas her
haaldelijk dat de kwali
teit niet goed is en/of 
dot de hoge waarden 
ontbreken. Niet zelden 
bestaat de collectie voor 
een belangrijk deel uit 
postfris Nederland van 
de laatste twintig iaon 
Dit zijn factoren die de 
opbrengst zeer nadelig 
beïnvloeden, met als re
sultaat diepe teleurstel
ling. Het commentaar 
van de vereniging luidt 
dan ook, dot de waarde 
van het verzamelen in de 
eerste plaats het plezier 
is dat men van zijn hob
by geniet. Zoals vrijwel 
elke hobby kost ook het 
verzamelen van postze
gels geld en het heeft 
geen zin de ogen daar
voor te sluiten. 

Kicle! Pbilalelistcn Verein 
Hin WIU- V 
PoMlath 2» 1-1 

ten maken meteen af
beelding van voorzitter 
Kipp en een toepasselij
ke tekst. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
De vereniging van post

in het blad van de De 
Verzamelaar (Bussum) 
van april stelt een van de 
leden een aantal vraqen 
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ele moeilijk te 
identificeren postzegels 
uit andere landen. Mo

gelijk bereikt de vraag
steller op deze manier 
zijn doel. Toch had hij, 
bijna naast de deur, een 
goede en directe uitleg 
over zijn vragen kunnen 
krijgen. Er bestaat een 
voortreffelijk instituut in 
Baorn: de Bondsbiblio-
theek ! 

Het Bondsnieuws van de 
Belgische Bond van april 
geert een korte levensoe-
schrijving van Frans de 
Troyer, de grote promo
tor van de thematische 
filatelie. Al bijna vijftig 
jaar geleden begon hij 
met verzamelen. Sinds 
1970 tot aan zijn dood 
in 1977 heeft hij interna
tionaal een belangrijke 
en baanbrekende rol ge
speeld. 
Andere interessante bij
dragen in het Bonds
nieuws zijn Postzegels 
met opdruk Eupen en 
Malmedy en Waarom re-
qionale (streekjverzame-
ïingen?. Ook een artikel 
over het postwezen in de 
voormalige gewesten Ar-
tesie, Henegouwen en 
(Frans-)Vlaanderen ver
dient de aandacht; het zal 
nog worden vervolgd. 

In België is een posthisto
rische vereniging opge
richt, die sinds begin 
1993 een eigen kwar
taalblad, Posthistorama, 
uitgeeft. Het blad biedt 
een grote verscheiden
heid aan artikelen over 
postgeschiedenis, die niet 
alleen voor de specialist 
belangrijk zijn. Kennis 
van het postverkeer van 
Nederland en de buur
landen biedt ook de meer 
modale verzamelaar de 
mogelijkheid zijn collectie 
met bijzondere stukken 
aan te vullen. 
Onderwerpen uit de ja
ren '93 en '94 die een 
wat bredere lezerskring 
kunnen boeien zijn o.m. 
een inleiding op de for
warded ofwel doorge
zonden brieven; een in
ventaris van de naam
stempels van (Belgische) 
treinpostkantoren (beide 
in de jaargang 1993 
nummer 1). In jaargang 
1993 nummer 2 is te 
vinden de Bijzondere ge
wichtsprogressie in de 
Nederlanden 1795-
1815 voor lokale en aan 
militairen gerichte brie
ven. Het artikel Crens-
kantoor Brugge - stem
pels op brieven uit Ne
derland komt voor in het 
eerste nummer van 1 994 
(nummer 5). Een geheel 
ander onderwerp wordt 

aangesneden in het vol
gende nummer (1994 
nummer 6): het postaal 
gebruik van fiscale ze
gels. Anders dan mis
schien verwacht zijn de 
afgebeelde stukken af
komstig uit Lombardije-
Venetië, Chili, Frankrijk 
en ook België. Dat in 
België in de jaren 1832 
tot 1835 een 'estafette-
dienst' heeft bestaan, 
waarvan uitsluitend brie
ven met vertrekstempel 
Antwerpen bekend zijn 
wordt vermeld in num
mer 7 (1994). Deze 
dienst was een vorm van 
exprespost, waarvoor 
een zeer hoog tarief 
werd gevraagd, dat bij 
vooruitbetaling met de 
postmeester werd afge
rekend. Het tarief staat 
niet op de brief zelf aan
getekend; als kenmerk 
draagt deze een stempel 
par estafette tussen hor i 
zontale balken. In het 
laatste nummer van 
1994 (nummer 8) begint 
een bijdrage over de 
Nederlandse zeebrieven 
uit de jaren 1810-1870. 

In De Stokvispost (NVPV 
Deventer) van juni stoot 
een wervend artikel dat 
suggereert eens een niet 
te duur verzomelgebied 
te kiezen en dan bijvoor
beeld te denken aan de 
hedendaagse poststem
pels van de eigen woon
plaats. Variatie genoeg, 
men moet er wat kennis 
voor vergaren en daar
na gaat er een ruim per
spectief open, met veel 
interessante mogelijkhe
den. 

In het Belgische De Posh 
zegel worden in de num
mers van mei en juni de 
langlopende zegels van 
Elström en Velghe (type 
koninklijke beeltenis) be
sproken. Het zijn de in 
staaldiepdruk vervaar
digde langlopende zegels 
van koning Boudewijn. 
Door de toegepaste tech
nieken vallen bij deze 
emissies veel bijzonder
heden te constateren. 
Het blad brengt tevens 
een vraaggesprek met 
Frank Daniels, directeur 
van ProPost, die nu te
vens is benoemd in de 
functie van directeur Fi
latelie van de Belgische 
Posterijen. Uit zijn woor
den kon worden opge
maakt dat hij, op per
soonlijke titel, voor Bel
gië niet de noodzaak 
ziet tot privatisering van 
de Post over te gaan. 
Rondleidingen voor ver

enigingen in de nieuwe 
zegeldrukkerij in Meche-
len kunnen over niet te 
lange tijd eindelijk be
ginnen, maar het Post-
museum in Brussel is en 
blijft een groot zorgen
kind. Het gebouw en ook 
de collectie zouden drin
gend gemoderniseerd 
moeten worden, waar 
grote investeringen voor 
nodig zijn. Meer interes
sante uitspraken doet 
Frank Daniels in het in
terview dat elders in dit 
nummer van 'Philatelie' 
is afgedrukt. 

Grunopost (Philatelisten 
Vereniging Groningen) 
geeft in het meinummer 
aandacht aan de Deuf-
sche Dienstpost Nieder
lande'. Het is een beknopt 
overzicht, waarmee ech
ter duidelijk wordt aange
geven, waarom en hoe 
deze dienst zijn werk 
heeft gedaan. 

Stempels vertellen is de 
titel van een bijdrage in 
Het Noorderlicht (juni) 
van de vereniging Skan-
dinavië. Het verhaal be
treft drie (prent)brief-
kaarten met een gebrek
kig of zonder adres. 
Twee ervan zijn zwerf-
kaarten geworden, zo
dat aan de talloze erop 
geplaatste stempels hele 
geschiedenissen kunnen 
worden afgelezen. 
Onder de titel Diepdruk 
en gevolg weet een 
Haarlemse verzamelaar 
in Op Hoop van Zegels 
van juni uit te leggen, 
waardoor een 'hartze-
gel' van 45 cent uit 
1970 een beschadiging 
van het woord Neder
land en de waarde 45 
cent vertoont. De zegel 
was te vet gedrukt, 
waardoor de inkt niet 
goed heeft kunnen hech
ten. Bij het opbergen van 
die zegel, misschien in 
een klemstrook, is de 
(overtollige) inkt aan die 
strook blijven kleven. 

De sluiting van veel post
kantoren beknot de 
dienstverlening aan de 
verzamelaars. Onder 
meer de verzamelaars 
van aontekenstrookjes 
hebben er last van, 
meldt het meinummer 
van het blad van hun 
vereniging, de LWA. 
Ook zijn er kantoren die 
nog wel een stempel 
hebben, maar daar geen 
zegels mee mogen af
stempelen. Het lijkt wel, 
of de klok honderd jaar 
is teruggezet! 



Opgaven voor deze rubriek 
in het oktobernummer 1995 
moeten uiterlijk 1 september 
aanstaande in het bezit zijn 
van de redactie van 'Philate
lie', Klipper 2 , 1 2 7 6 BP Hul
zen. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kan de redactie niet 
goronderen 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-Brittannié). 
Stamps of the American Cml War, 
tentoonstelling van de zegels von 
de Amerikaanse Burgeroorlog, ge 
organiseerd door de British Libra 
ry Philatelic Collections en de Ecc 
les Centre for American Studies 
British Library Exhibition Galle 
nes, Great Rüssel Street Ope 
ninasti|den van maandag tot zo 
teraogvonlOtot lZuurenop 
zondag von 2 30 tot 18 uur Toe 
gang gratis 
• 1 tot en met 10 september: 
Singapore (Singapore). Singa 
pore 95 internationale postzegel 
tentoonstelling, georganiseerd 
door de Association of Singapore 
Philatelists en gesponsord door 
Singapore Post Singapore Inter 
national Convention & Exhibition 
Centre, Temosek Boulevard In 
lichtingen Singapore 95, P 0 Box 
1995, Robinson Rood, Singapore 
9039, Republiek Singapore (fax 
00 653232395) 
• 1 4 t / m 17 september: 
Osnabrück (Duitsland). Osna 
post 95, tentoonstelling (Rang 1) 
georganiseerd door Briefmarken 
Sammler Verem 'Niedersachsen' 
Inlichtingen Udo Grosse Kracht 
Gesmolcler Strasse 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 
(FIPO) Olympisch Museum Inlich 
tingen Caroline Sterner, FIPO, Vil 
la du Centenaire, 28 Avenue de 
rElysee,CH 1006 Lausanne (Zwit 
seriand) 
• 7 en 8 oktober: 
Rotterdam. Tentoonstelling (ca 
tegorie 2) ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegelen het 90 
larig bestoan van de Philatelisten 
club Rotterdam, georganiseerd 
door het Comité Dag van de Post 
zegel Rotterdam m samenwerking 
met de Philatelistenclub Rotter 
dam World Trade Center, Coolsin 
gel Co 500 kaders (jeugd en vol 
wassenen), o o stads en streek 

postcollecties Openingsti|den op 
Z/10 von 10 tot 18 en op 8/10 
van 10 tot 16 uur Entree en coto 
logus gratis Inlichtingen HJ Pol 
huijs, Vincent van Goghstroat 19, 
2941 GW Lekkerkerk, telefoon 
018051550(v^erkdagen,18 20 
uur) lie ook de Bondspagina's el 
ders m dit nummer 
• 13 en 14 oktober: 
Gouda. Goudapost 95, propa 
gandotentoonstelling ter gelegen 
heid van het 60 lorig bestaan van 
de vereniging van postzegelverza 
meloars 'Gouda' en de Dag van 
de Postzegel 1995 Ons Genoe 
gen, Kolkmonstraot/Willem de 
Zwijgersingel Entree en catalogus 
gratis Openingsti|den op 13/10 
van IZ tot 22 uur en op 14/10 
van 10 tot 1 Zuur Inlichtingen 
A M van Bommel, Coliinstroat 33, 
2805 SX Gouda, telefoon 01820 
23882 Zie ook de Bondspagina's 
elders m dit nummer 
• 1 3 , 1 4 en 15 oktober: 
Schagen. Magnuspost 95, ten 
toonstelling (categorie 3 en deels 
propagoncTa tentoonstelling) ter 
gelegenheid van het 60 larig be 
staan van filatelistenvereniging 
'West Friesland' en de Dag van de 
Postzegel Sportohol, ZuicTerweg 
2A Ca 250 kaders Thematisch 
Bekertoernooi op zondag 15 okto 
ber om 11 uur Entree en cotalo 
gus gratis Openingstijden op 
13/10 van 20 30 tot 23 uur, op 
14/10 van 10 tot 18 uur en op 
15/10van10tot l6uur ln l ichtm 
gen Mezenhof 105,1Z42GJ 
Schagen, telefoon 02240 9Z15Z 
Zie ook de Bondspagina's elders 
m dit nummer 
• 14 en 15 oktober: 
Amsterdam. Propogandaten 
toonstelling ter gelegenheid van 
de Dag van de Postzegelen het 
25 lorig bestaan van ae APJC Ge 
bouw Euretco (v/h Gebouw Ne 
derland). Delflandlaan 4 Ope 
ningstijden op beide dagen van 
10 tot 1Z uur Entree en catalogus 
gratis Inlichtingen HJ Ni|mei|er, 
Postbus 6Z26,1005 ES Amster 
dom, telefoon 020 6120432 Zie 
ook de Bondspagina's elders in dit 
nummer 
's-Hertogenbosch. Hertog 
post 95, propagandotentoonstel 
ling georganiseerd door de 's Her 
togenbossche Filotelistenvereni 
ging ter gelegenheid van het 65 
|orig bestaan van de vereniging 
en van de Dag van de Postzegel 
Wiikcentrum 'De Helftheuvel', 
HelftheuvelpassagellS Ca 150 
kaders, leugdhoek, gratis taxatie 
verzamelingen Openingstijden 
op l4 /10van 11 to t lZuurenop 
15/10 van 10 tot 1 Zuur Entree 
gratis, catalogus f 2 Inlichtin 
gen PG Rens, St Borbaraplein 
11,5341 LKOss, telefoon 04120 
500Z3 Zie ook de Bondspagina's 
elders m dit nummer 
}i.'aVxaAe.bmphilexnyi,\en 

toonstelling (categorie 3) georga 
niseerd door de Eerste Kerkraodse 
Philatelisten Vereniging en de 
Postzegelvereniging Drielanden 
punt Vaals ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel 1995 en het 
40 jorig bestaan van beide ver 
omgingen De Jreets, Kaolheider 
steenweg 105 Co 200 kaders 
Gecombineerd jeugd en volwas 
senententoonstelling Entree 
f 3 50 OpeningstijcTen opzoter 
dag 14/10 van 10 tot 1Z uur en 
op zondag 15/10 van 10 tot 18 
uur Inlichtingen H Kuypers, Aon 
de Ververij 60,6291 KB Vaals, te 
lefoon 04454 63163, fax 04454 
65Z2Z Zie ook de Bondspagina's 
elders m dit nummer 
• 1 8 t / m 21 oktober: 
Oud-Beijerland. Tentoonstelling 
(ged categorie 3) georganiseerd 
door de postzegelvereniging 
Hoeksche Woord (aangesloten bij 
de Federatie Philatelico) ter gele 
genheid van het 35 jarig bestaan 
van deze vereniging Plaats onbe 
kend Inlichtingen J G Wester 
beek. Tjerk Hiddesplantsoen 25, 
3262 EL Oud Beijerlond, telefoon 
01860 13002 

• 27 , 28 en 29 oktober: 
Malmö (Zweden). Nordia 95, 
tentoonstelling met o o open 
klasse, georganiseerd door de 
Zweedse Filatelistische Federatie 
Malmo Exhibition Centre Ca 
1 500 kaders Openingstijden on 
bekend Inlichtingen Nordia 95, 
P O Box 33, S 53221 Skora 
(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' Ca 400 kaders Zaleneen 
trum 't Veerhuis, Nijenmonde 4, 
Nieuwegein Openingstijden op 
vrijdag 3/11 van 20 tot 22 uur, 
op zaterdag 4/11 van 10 tot 21 
uur en op zondag 5/11 van 
1030 16uur Inlichtingen AJS 
Vis, Tentwagendrift 3,3436 AC 
Nieuwegein, telefoon 03402 
3529Z 
Nieuwegein. 34e Dag van de 
Aerofilatelie tentoonstelling (ca 
tegorie 2) georganiseerd door de 
Nederlandse Vereniging van Aero 
Philatelisten 'De Vliegende Hollon 
der' Zalencentrum 't Veerhuis, 
Nijenmonde 4, Nieuwegein 
Openingstijden op vrijdag 3/11 
van 20 tot 22 uur, op zaterdag 
4/11 van 10 tot 21 uur en op 
zondog5/ l l van 10 30 16 uur 
Inlichtingen JOH van As, Dintel 
22,2991 RC Barendrecht, Tele 
foon Ol 806 14430 
• 4 november: 
Leek. Noordfila 95, propandoten 
toonstelling en tol van andere filo 
telistische activiteiten Nienoord 
college, Weezenburglaan 51 Ope 
ningstijden 9 30 lZ30uur In 
lichtingen R J Oberink, Volke 

nierslaan 1,9301 KM Roden Te 
lefoon 05908 1954Z 
• 18 en 19 november: 
Den Haag. DeBeNeLux 95, com 
petitieve tentoonstelling met m 
zendingen uit Duitsland, België, 
Nederland en Luxemburg, geor 
ganiseerd door de Nederlandse 
Vereniging voor Thematische Fila 
telle Ca 300 kaders PTT Muse 
um, Zeestraat 82 Openingstijden 
zie PTT Museum Inlichtingen JC 
van Duin, Berglustloan 84,3054 
BK Rotterdom, telefoon 010 
46105Z3 

1996 

• 2 0 en 21 januari: 
Apeldoorn. Apoldro 96, jeugd 
postzegeltenloonstelling in het ka 
der van honderd joor Olympische 
Spelen georganiseerd door 
Jeugdafdeling Apoldro van de Fi 
latelistenvereniging de Globe in 
Apeldoorn Ouivensportcentrum, 
Ritbroekdwarsstraot 15 Inlichtin 
gen Organisatiecomité Apoldro 
96, R H G D Eilander, Anno Bijns 
ring 112, Z321HJ Apeldoorn, te 
lefoon 055 669823 
• 6, 7 en 8 april: 
Bremerhaven (Duitsland). 
Tentoonstelling (Rong 2) georga 
niseerd door de Verein der Brief 
marken Sammler Bremerhaven 
e V Met jeugdklasse Aanmelding 
sluit op 15 december 1995 In 
lichtingen Ulrich Woydack, Hoge 
ner Weg 123, D2Z5Z2 Bremer 
hoven (Duitsland) 
• 1 9 , 20 en 21 april: 
Dordrecht. 50 jaar De Postjoger, 
propogandatentoonstelling ter ge 
legenheid van het vijftigjarig be 
staan van de Dordtse Philotelis 
tenvereniging 'De Postioger' Ca 
200 kaders Deetos hal, Vorrink 
laan 202 Openingstijden op 
19/4 van 20 tot 22 uur, op 20/4 
van 1 ü tot 1Z uur en op 21/4 van 
10 tot 16 uur Inlichtingen JJ 
Ouwerkerk, Rozenhof 19,3311 
JT Dordrecht, telefoon 0Z8 
1339Z5 
• 9 en 10 maart: 
Velp. Verofilex 96, tentoonstel 
ling in categorie 3 (300 kaders) 
en propogandatentoonstelling 
(100 kaders), georganiseerd door 
de filatelistenvereniging De Globe 
afdeling Velp/Rozendool Interna 
tionole Agrarische Hogeschool 'La 
renstein', Lorensteinselaon 26a 
Openingstijden op 9/3 van 10 tot 
1 9 u u r e n o p l 0 / 3 v a n l 0 t o t l Z 
uur Inlichtingen Th vanTonge 
ren (secretaris Verofilex 96), Ei 
berstrootHZ, 6883 EH Velp, tele 
foon 085 646Z59 Aanmelding 
sluit op 1 december 1995 
• 6 tot en met 11 mei: 
Utrecht. DON filex, propaganda 
tentoonstelling ter gelegenheid 
van het 1Z5 jorig bestaan van het 
Diergeneeskundig Onderwijs in 
Nederland (DON) Onderwerp 

'Diergeneeskunde en daarmee 
verwante thema's' Faculteit der 
Diergeneeskunde (hoofdgebouw) 
Inlichtingen S J de Geus, p/a 
Museum Diergeneeskunde, Post 
bus 80150,3508 TD Utrecht, tele 
foon 030 5346Z5 (dl vr tussen 9 
en 1 Zuur) 
• 8 tot en met 16 juni: 
Toronto (Conoda). Capex 96, 
internationale postzegeltentoon 
stelling onder FIP patronaat, geor 
goniseerd door The Royal PhHate 
Ic Society of Canada en met me 
dewerking van Canada Post Ca 
4000 kaders, 125 handelaren 
stands en Z5 postadministroties 
Metropolitan Toronto Convention 
Centre Inlichtingen Bondsbureau, 
Postbus 4034,3502 Utrecht, tele 
foon 030 894290 
• 3 0 en 31 augustus en 
1 september: 
Utrecht. Ferphilex 96, achttiende 
internationale postzegeltentoon 
stelling van de FISIAC/CIP, geor 
ganiseerd door de Nederlandse 
Vereniging van Spoorweg Philote 
listen Jaarbeurs Utrecht Aantal 
kaders onbekend Congres van de 
Internationale Spoorwegmotief 
groep Inlichtingen P C van Hees, 
Trompstraat 36,5694 SK Breugel, 
telefoon 04990 Z33Z6 

FILATELISTISCHE 
RUILDAGEN 

• 26 augustus: 
Geldermalsen. Filatelistische 
contactgroep Islamitische Wereld 
DeGentel,Genteldijk34,9 30 
13 30 Telefoon 055 66ZZ69 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 
53 55 ,13 IZ Telefoon 085 
456195 
Oldenzaal. Hotel De Zon, Bent 
heimerstrootl, 10 IZ Telefoon 
0541013640 
• 27 augustus: 
Helmond. TOV Ontmoetingscen 
trum, Azalealaan 40,10 16 Tele 
foon 04930 19063 
Kerkrade. De Jreets, Kaolheider 
steenweg 105,14 IZ Telefoon 
045 415088 
Rotterdam. Groothandelsge 
bouw (restaurant Engels), Sta 

Attentie! 
Meldingen voor deze rubriek 
kunnen uitslmlend schriftelijk 
worden doorgeven aan de re 
dactievan Philatelie Klipper? 
1276 BP Huizen Alleen evene 
menten met een (in hoofdzaak) 
filalelistisch karakter worden 
opgenomen Denkt u er aan dat 
uw melding minimaal zes weken 
voor de verschijningsdatum van 
hel gewenste nummer bij ons 
binnen moet zijni 
Redactie 'Philatelie' 



tionsplein 45,10 ] 6 Telefoon 
05120 31175 
• 2 september: 
Alkmaar. De Rekere, Muider 
waard 396,10 16 Telefoon 
05120 31175(mIV 10/10/95 
0512 531175) 
Gouda. Regenboog, Scholenpad, 
1416 30 Telefoon 01829 6440 
Hendrik Ido Ambacht. De 
Schoof, GraafWillemlaan 29,13 
17 Telefoon 0185816550 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr 
Schutlaan2,13 3017 Telefoon 
03412 54615 
Oosterhout. De Bunthoef, Bloe 
menhof2,1316 Telefoon 
01620 29154 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil 
derdi|khofl,1015 
• 3 september: 
'sGravenhage. Nederlands 
Congresgebouw, Churchillplein 10, 
10 16 Telefoon 05120 31175 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,1013 
• 9 september: 
Doetinchem. Wildebeest, Rose 
gaardsewegl,10 3018 30 Tele 
foon 08360 29241 
Drenten. De Meerpaal, 13 30 
16 30 Telefoon 03210 14305 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste 
ren, Beemsterstraot 4,1016 Te 
lefoon 02503 13929 (na 20 uur) 
Maassluis. De Koningshof, Ui 
verlaan 20,13 17 Telefoon 
01899 15346 
Steenwijk. De Beitel, Molen 
straat 24,1016 Telefoon 05210 
12592 
• 10 september: 
Hilversum. Hotel Lapershoek, 
Utrechtseweg 16,10 16 Telefoon 
05120 31175 
IJmuiden. De Spil, Frans Hols 
stroat29,1016 Telefoon 02550 
22310 
• 14 september: 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr 
Schutlaan2,19 22 Telefoon 
03412 54615 
• 16 september: 
Roermond. Nederlandse Vereni 
ging voor Thematische Filaiehe 
Hotel de la Station, Stationsplein 
9,1016 Telefoon 010 4610573 
Waddinxveen. Ontmoetings 
kerk. Groensvoorde 3,13 30 17 
Telefoon 01829 6440 
Zutphen. CJV gebouw. Paarden 
wol 35,13 15 45 
Zwartsluis. Vrede, Molenstraat 
4 1016 Telefoon 05209 1726 
• 17 september: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclo 
menstroat 70,10 16 Telefoon 
02977 25158 
BerkelEnschot. De Druiventros, 
Bosschewegll, 10 13 
Den Helder. Motel Bethlem 
Marsdiepstraat 2a, 1016 30 Te 
lefoon 02230 15409 
• 23 september: 
Amersfoort. Filatelistische con 
tactgroep Oost Europa d'Oronie 
boom Leusderweg 43 10 16 Te 
lefoon 03465 72593 
Badhoevedorp. Dorpshuis Snel 
Iiuslaan3 5,10 16 Telefoon 
0250317279 
Dordrecht. CJMV gebouw. Burg 

deRaadtsingel25,1017 
Ede.DeOpenHof,Hoflaan2,10 
17 Telefoon 08380 38634 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 
53 55,1317 Telefoon 085 
456195 
Leeuwarden. Boekema, Helicon 
weg, 1016 30 Telefoon 058 
664846 (na 18 uur) 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig 
straat 3,10 30 15 30 Telefoon 
08360 29241 
• 24 september: 
Arnhem. Schouwburg, Konings 
pleml2,1016 Telefoon05120 
31175 
Diemen. De Schakel, Burgemees 
terBickerstraat46,1016 Tele
foon 020 6907473 
Kerkrade. De Jreets, Koolheider 
steenweg 105,14 17 Telefoon 
045 415088 
• 30 september: 
Bodegraven. Nieuwe Parochie 
huis. Oud Bodegraafseweg 17, 
1017 Telefoon 01726 13475 
Deventer. Wi|kgebouw, Van Vlo 
tenlaan85,10 16 Telefoon 
05709 2074 
'sGravenzande. De Brug, Ko 
ninginJulianaweg61,10 16 Te 
lefoon 01748 12117 
Hengelo (0 . ) . De Waarbeek, 
Twekkelerweg 327,1017 Tele 
foon 074 919591 (na 20 uur) 
NoordwijkBinnen. De Kuip, 
Zeestraat 1,10 17 Telefoon 
0252212080 
Zwolle. CJV Jubal, Jufferenwal 
24,1016 30 Telefoon 038 
4216493 

POSTZEGELVEILINGEN 

• Medio september: 
Silver Spring (VS). Oekraïne 
Vol Zabi|aka Auctions, P O Box 
3711, SilverSpring, MD 20918 
(Verenigde Staten), telefoon/fax 
0013015935316 
• 1 en 2 september: 
Enschede. üveri|sselse Postzegel 
veiling bv. Postbus 603,7500 AP 
Enschede, telefoon 053 335500, 
fax 053 341094 
• 27 september: 
New York (Verenigde Sta
ten). Zegels en poststukken Ver 
emgde Staten Cnristie's, 502 
Park Avenue, New York NY 10022 
(Verenigde Staten) 
• 20 oktober: 
Londen (GrootBrittannie). 
IVeretó Christies, 502 Park Ave 
nue, New York NY 10022 (Ver 
emgde Stoten) 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

• 5 september: 
Natuur en Milieu (thema Neder 
landse roofvogels) waarden 70, 
80 en 100 cent Blok|e van f 1 60 
(pri|s van de serie f 4 10) 
• 26 september: 
Nederlandse Nobelprijswinnaars 
(P W J Debye, F Zernike en J 
Tinbergen), waarden driemaal 80 

cent (pri|s van de serie f 2 40) 
• 17 oktober: 
Honderd jaar Nederlands Cabaret, 
woorden 70 en 80 cent (pri|s van 
de serie f 150) 
• 15 november: 
Kinderpostzegels (thema 'Kind en 
fantasie'), waarden 70+35, 
80+40 en 100+45 cent (pri|s van 
de serie f 3 70) Veilet|e twee 
mooi 70+35 cent, driemaal 
80+40 cent en eenmaal 100+45 
cent (pri|s van het velletje 
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 |aar 
slavenopstand en leugdfilotelie, 
waarden 30+10,45+15,65+25, 
75+35 en 125+50 cent 
• 29 september: 
Faunazegels (katten); waarden 
25,60,65,150 en 250 cent 
• oktober: 
Kinderzegek, drie zegels en een 
velletje, woorden 35+15,65+25 
en 90+35 cent, velletje 
175+75 cent 
■ 1 december: 
Kortingzegels; woorden 30 en 
115 cent 

Suriname 

• 6 september: 
Nilom Juniorkamer Suriname, een 
zegel (waarde f 2 ) 
• 6 september: 
Vogek, drie zegels (serieprijs 
f 20 ) 
• 1 2 oktober: 
UPAEP emissie Behoud Ecologisch 
Systeem, twee zegels (serieprijs 
f 5 50) 
• 15 november: 
Kerstpostzegek, vier zegels (serie 
prijs f 5 ) en een blokje (f 3 ) 
• 5 december: 
Corneille zegek, twee zegels (se 
rieprijs f 2 50) 

België 

• 21 augustus: 
SportzegelmVB),U+'\{ 
• 21 augustus: 
Zeilschepen, drie zegels ter waar 
de van 16 f in een postzegel 
boekje (64 f ) 
• 11 september: 
Rode Kruis, drie zegels met toe 
slag met waarden van 16+3 f 
• 25 september: 
Oude motoren, vier zegels ter 
waarde van 13,16,30 en 32 f 
• 9 oktober: 
Jeugdhktelie een zegel van 16 f 
• 6 november: 
Solidariteit een zegel met toeslag 
ter waarde van 16+4 f 
• 20 november: 
Kerstmis/Nieuwjaar een zegel 
van 13 f 

HET NEDERLANDSE PTT 
MUSEUM 

Zeestraat 8 2 , 2 5 1 8 AD 
'sGravenhage, telefoon 
0703307500 . Infolijn: 070

3307575 . 

Openingstijden: daaelijks van 
1017 uur, zon en f eestdo

gen 1217 uur; op 25 decem

er en 1 januari gesloten. 

Van posthoorn tot telecom
municatiesatelliet: de ont
wikkeling van het berichten
verkeer van verleden naar 
toekomst. 

Diapresentaties 
• De vormgeving van de Neder 

landse postzegel 
• De wereld m het klem 

Tijdelijke exposities 
• Naar de Gordel van Smaragd 

Postverbindingen tussen Ne 
derlanden Nederlands Indie, 
grote zomertentoonstelling 
Nog t / m 29 oktober a.s. 

• DeBeNeLux, vierlonden expo 
sitie georganiseerd door de 
Nederlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie 
18 en 19 november 

• Schatkistjes belicht, postzegel 
doosjes uit de collectie Cohen 
Nog t / m 14 januari 1996. 

Toen wij in 1946 van Arnhem 
naar Den Hoog verhuisden was 
een van de eerste filatelistische 
contocten die we hadden dat met 
Ger van der Velden, toen en dat 
zou hij tientallen joren blijven bi 
biiothecaris van de IV Philotelica 
Bij de 'ladderpuzzel' van de toen 
melige Amsterdamsche Veiling in 
1957, m het voorbereidingscomité 
van Hagopost 1969 steeds kwa 
men we elkaar weer tegen, tot hij 
tenslotte in de najaarsvergadering 
van 1982 mijn opvolger werd als 
secretaris van het Algemeen Be 
stuur van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie 
Ger van der Velden was een wer 
ker in de wijngaard van de filate 
lie als weinig anderen En daarbij 
zocht hij altijd naar wat de filate 
lie ten nutte zou kunnen komen 
Dat vond hij veel belangrijker dan 
dat hij persoonlijk op de voor 
grond trad Ook als voorzitter van 

Koninklijke onderscheiding 
voor A.H. den Brinker 

Op 2 mei |l ontving de heer A H 
den Brinker penningmeester van 
de postzegelvereniging Drielon 
denpunt' uit handen van de bur 
gemeester van Vaals, J F J van 
Dijk de eremedaille in zilver van 
de Orde van Oranje Nassau 

Permanente exposities 
• Hoe postzegels tot stand ko 

men 
Ontwerpen, drukmatenaal, 
proeven, modelvellen van 
oude en moderne Nederlandse 
postzegels in boek, plaat, 
rasterdiepdruk en offset 

• Nederland en overzee 
Postzegels van Nederland en 
overzee, compleet en onge 
stempelet, 1852 heden 

• Collectie G Buvs 
Postwaardestuicken Neder 
lands Indie, Suriname en Cu 
rocao gespecialiseerd 1873 
1912 Ongebruikt en gebruikt 
materiaal, gespecialiseerd naar 
druk, papier en afstempeling 

• Collectie CD Ricardo 
Japanse bezetting van Neder 
lands Indie, 1942 1945 Su 
motra algemeen. Oostkust, At 
jeh en Taponoeli 

• Postzegels van Europa 
Alle postzegels van Europa on
gestempeld (sommige landen 
in bewerking) 

• Portret van PTT 
Nederlandse zegelontwerpen 
(thema 'posterijen, telecom 
municatie en gelddiensten') 

De postzegels van de andere 
werelddelen dan Europa zijn 
uitsluitend op afspraak bij de 
afdeling Postwaarden (070
3307560) te raadplegen. 

Philotelica Den Hoog was hij er 
zich zeer bewust van dot het altijd 
om de filatelie moet gaan en dat 
het vereniging zijn meer een 
noodzakelijk kwaad was En nu 
komt het bericht van zijn plotse 
lina overlijden op 75 jorige leef 
tijd 
We verliezen veel in hem Een 
goed filatelist zijn verzameling 
Tsjechoslowakije werd vele molen 
bekroond Een bekwaam bestuur 
der, die ook na zijn vertrek bij het 
maandblad Philatelie' (wegens 
het bereiken van de nog steeds 
bestaande leeftijdsgrens van 72 
jaar) bij hoogtepunten nog steeds 
als 'gepensioneerde aanwezig 
was Maar bovenal missen we in 
hem een goede vriend, die nooit 
zichzelf zocht maar altijd tot hulp 
en steun bereid was 

(Ant van der Flier, erevoorzitter 
maandblad 'Philatelie) 

De heer Den Brinker kreeg het 
ereteken voor zijn veertigjarig lid 
maatschap van genoemde vereni 
ging waarvan hij mede oprichter 
en al 32 joar penningmeester is 
Voor 'Drielandenpunt' verzorgt de 
heer Den Brinker verder de rond 
zendingen en ook de nieuwtjes 
dienst heeft hij onder zijn hoede 
(BJ Lux) 

IM IVIEIVIORIAIVI 
GER VAM DER VELDEM 



If^fff IFTEiy SAMENSTELLING: MEVROUW A.C.VAN DER HAAR

AMPTMEIJER POSTBUS 1 3 2 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

Noten: 
■ als in deze rubriek wordt gespro

ken von afbeelding meldim 
3/223 don wil dol zeggen dot de 
pegevens von de ofgeoeelde zegel 
Runnen worden gevonden in 
'Phiintelie' von maort (3) op blad
zijde 223; 

 ols bij een zegel geen omscbrijving 
worilt gegeven don is de zegel ol 
de omscbrijving ervon (nog) niet 
door de samenstelster von deze ru
briek ontvongen; 

' alleen nieuwe emissies von landen 
die worden erkend door de We
reldpostvereniginn worden ver
meld; dit boudt ecbter met outo
motiscb in dot dergelijke emissies 
in tentoonstellingsiollecties mogen 
worden opgenomen. 

EUROPA 

ALAND 
159'95.StGöranl(erkvan 
Geta. 
2. Fm. Kerk met losstaande klok

ketoren. 
159'95.St0lDf(zeevaorder, 
bekeerd tot het christendom, be

schermheilige van Aland en de 
Faeröer); gezamenlijke emissie 
met de Faeröer. 
4.30 Fm. Houten sculptuur van St 
Olof, landkaart. 

ALBANIË 
26 1  ' 95 . Beroemde componis

ten. 
Blokmet3,6.50,11,20l.Resp. 
Richard Wagner(18131883), Ed

vardGrieg (18431907), Charles 
Gounod (18181893), PjotrI. 
Tchaikowsky (18401893). 
261  ' 9 5 . Tweehonderdviiftiqste 
geboortedag van Ali Tepedelenli 
in 1994 (17441822). 
601.; blok van 1001. Portret van 
de pasja van Jonina; bestuurscen

trum 'Tepelene'. 
22 '95 . Tweehonderdvijftigste 
verjaardag van de academie van 
VesKopojainl994. 
42,681. In samenhang. Veskopo

jo in 1744. 

22  '95 . Honderdste verjaardag 
van het IOC*. 
Blok van 801. Werelddelen, olym

pische ringen. 

ANDORRA FRANS 
Aanvulling melding 6/446 'Euro

pa 1995'; resp. duif met takje, 
vlucht duiven met tekst 'libertat'. 
155 '95 . Vijftiende verjaardag 
van 'Caritas Andorra'. 
2.80 F. Symbolische voorstelling. 
26 6  ' 95 . Centrum voor balno

therapie, EscoldesEngordany. 
2.80 F. 
107 '95 . Nationaal auditorium, 
Oudino. 
3.70 F. 

BELGIË 
155  '95 . Slag bij Fontenoy 
(tweelingemissie met Ierland, 
melding 6/447). 
16 F. Monument voor de gevalle

nen op de plaats van het slagveld 
met twee soldaten van de Ierse 
brigade. 
22 5  ' 95 . Vijftigste verjaardag 
van de Verenigde Naties. 
16 F. Embleem. 
66  '95 . Serie 'kunst'. 
16 F. Tweemaal Resp. 'Sauvoge

mont, Maronsort' (slang met op 
achtergrond kaart van Brabant) 
van Pierre Alechinsky (geboren In 
1927), 'Télégromstyle' (gemeng

de techniek van schilderwerk, 
aquarel, grafiek en fotografie) 
van Pol Mora [geboren in 1920 
als Leopold Leys). 
26 6  ' 95 . 'Art nouveau'. 
16 F. Driemaal. Resp. 'Cauchie

huis' in Brussel (orcnitect: Paul 
Cauchie, 18751952), huis'De 
Vijf Werelddelen' in Antwerpen 
(Frons SmietVerhos, 18511925), 
voorgevel van 'rue du Vieux Moy

eur' nr 38 in Luik (Paul Jospar, 
18591945). 

BULGARIJE 
27 2  ' 95 . Honderdvijftigste ge

boortedag van Wassil Petleschkow 
(18451876). 
3. L. Portret van deze leider van 
de Aprilopstand van 1876 tegen 
de Turkse bezetting. 

CYPRUS 
Afbeelding melding 6/446. 

266  '95 . Gezondheid. 
7,10,15,20 c. Resp. vo 
(mens met vrucht en korenaar), 
aids* (twee geknielde mensen), 
verdovende middelen (liggende 
figuur), roken (gezicht met siga

ret waarvan de rook zowel in als 
uitwendig uit prikkeldraad be

staat, asbakje als oog). 

DENEMARKEN 
86 '95 . Vijfhonderdste verjaar

dag van de Deense Rijmkroniek 
('Rimkroniken'). 
3.50 kr. Detail van pagina uit de 
rijmkroniek met als beginletter 
een met de hand getekende let

ter, moderne typografie van de 
tekst 'rim' en 'Den danske kroni

ke 500 ar'. 
86'95. 'Norden 1995', geza

menlijke emissie van de Noordse 
landen met als thema 'toerisme'."' 
3.75,5. kr. Resp. Roskildefesti

val, Tonderfestivol. 

DUITSLAND 
86 '95 . Serie 'voor de jeugd', 
bijslagzegels; hondenrassen. 
80f 40,100150 (beide twee

maal), 200 + 80 Pf. Resp. kleine 
'Münsterländer', 'Mittelschnau

zer', Duitse 'Schäferhund' (her

der), 'Rauhhaardackel' (ruwhari

ge teckel), 'Wolfsspitz' (wolfs, 
keeshond). 
86 '95 . Honderdste verjaardag 
van het Noord Oostzeekanaal. 
80 Pf. Cortogrofische voorstelling 
van hel kanaal en de vroegere 
loop. 
86  '95 . Honderd jaar radio. 
100 Pf. Portret van Guglieimo 
Marconi (18741937) met het 
door hem ontwikkelde apparaat 
voor het overbrengen van radio

golven, (gezamenlijke zegel met 
Ierland, Italië, San Marino en Vati

coan), embleem van de viering. 
86 '95 . Vijftigste verjaardag 
van de Verenigde Naties. 
100 Pf. Embleem. 
67 '95 . Achthonderdste sterf

dag van Heinrich der Löwe 
(1129/11301195). 

400 Pf. Aan 'Brokteat' (munt) 
ontleende leeuw uit de twaalfde 
eeuw, kentekens en kleuren van 
door hem gestichte steden. 
67  '95 . Honderdste geboorte

dag van Carl Orff (18951982). 
100 Pf. Muzieknotatie in hand

schrift van Orff van de 'Cormina 
Burono', rad met figuren 'Fortu

na' uit de 'Cormina', 'Kreon' uit 
'Antigone', 'Bernouerin' met her

tog Ernst, 'der Gogler' (soort 
grappenmaker) uit 'Astutuli'. 
67 '95 . Serie 'steden/land

schappen van Duitsland'. 
100 Pf. Viermaal. Gestileerde af

beeldingen uit resp. 'Fränkische 
Schweiz' (rotsen en vokwerkhui

zen), 'Havellandschaft' (eilandje 
in rivier de Havel in Berlijn)), 
'Überlausitz' (kerk met rotsachtig 
gebergte), 'Sauerland' (vakwerk

huizen en kerk met bergland op 
achtergrond). 

ESTLAND 
204  ' 95 . 'Via Baltica' (geza

menlijke emissie met Letland zie 
dit nummer, en Litouwen zie mel

ding 6/447). 
1.70 kr.; blok met drie zegels van 
3.20 kr. Resp. stad Parnu; zegels 
met Pornu, Bouska, Kaunas, op 
blokrand ligging van de staten 
Estland, LetlancTen Litouwen. 
4 5  ' 95 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid'; vijftigste ver

jaardag van de bevrijding van de 
concentratiekampen. 
2.70 kr. Verbroken prikkeldraad 
met lichtstralen. 
1  6  ' 9 5 . Vijftigste verjaardag 
van de Verenigae Naties. 
4.kr. Embleem, tekst'ÜRO 50'. 
57 '95 . Vuurtorens. 
1.70 kr. Vuurtoren van Pokri met 
landkaart. 

FAERÖER 
Afbeelding melding 6/446. 

FINLAND 
306  ' 95 . Stad Loviisa ('the 
Queen's town') 250 jaar geleden 
gesticht. 

3.20 Fm. Gezicht op Loviisa 
(markt, kerk, huizen en bomen). 

FRANKRIJK 
295  ' 95 . Natuurgebieden in 
Frankrijk. 
2.40,2.80 F. Beide tweemaal. 
Resp. Bretagne, Vogezen, 
Auvergne, Camorgue. 
66 '95 . Toerisme; 'Corrèze en 
Corrèze'. 
4.40 F. Stadsgezicht met poort. 
66 '95 . Achtenzestigste congres 
van de Franse bond van postze

gelverenigingen in Orleans. 
2.80 F. Geziclit op Orleans. 
126 '95 . Serie'kunst'. 
6.70 F. Schilderij van Zoo WouKi 
(geboren in 1921, Peking). 
266  ' 95 . Fabels van La Fontai

ne.'f 
Strook met zes zegels en twee vig

netten. Vignetten met resp. titels 
van fabels en portret van Jean de 
La Fontaine, zegels met afbeeldin

gen uit fabels. 
l l 7  '95. 'Raf leduVeld 'H iv ' 
(jodenvervolging Tweede Wereld

oorlog, razzia in Vel d'Hiv). 
2.80 F. Bloem achter prikkel

draad, datum 16 juli 1942. 
l l 9 '95.AndréMaginot 
(18771932). 
2.80 F. Portret. 

GIBRALTAR 
85 '95 . Vijftigste verjaardag 
van het einde van de Tweede We

reldoorlog. 
Blok van £ 1.05. Vliegtuigen en 
schepen. 
85'95. ' Island Games 95'. 
24,44,49 p. Resp. zeilen, hardlo

pen, zwemmen. 
66 '95 . Oorlogsschepen, III. 
5,24,44,49 p. Resp. 'Caipe', 
'Victorious', 'Vifeehowken', 
'Sovorgnan de Brozza'. 

GRIEKENLAND 
21 6  '9S . Gedenkjoren en ge

beurtenissen. 
10,70,90,100,120,150,200, 
300 Dr. Resp. vijfde wereldkam

pioenschap Dosketbal voor junio

511 



ren (symbolische voorstelling), 
vijfenzeventigste verjaardag van 
de landbouwuniversiteit van Athe
ne (de universiteit, embleem), 
vijftigste verjaardag van de Ver
enigde Naties* (amfitheater in 
Delphi), vijftigste verjaardag van 
het einde van de Tv̂ eede Wereld
oorlog (soldaat met Griekse vlag), 
vijftiqste verjaardag van de Ver
enigde Naties* (vredesstandbeeld 
van Kifissodotos, vierde eeuw 
voor Christus), Europees jaar van 
natuurbehoud (symbolische voor
stelling met vissen), honderd jaar 
telefoon in Griekenland (antiek en 
digitaal toestel), negenentwintig
ste Europees kampioenschap bas
ketbal (uil op bosKetbal). 

GROOTBRIHANNIË 
88  '95 . Opening nieuwe 
'Shakespeare's Globe'theoter."' 
Strook met vijf zegels van 25 p. 
Doorlopend beeld. De 'Bankside'
theaters resp.'The Swan'(1595), 
'The Rose'(1592),'The Globe' 
(1599),'The Hope'(1613),'The 
Globe'(1614); aoorlopend ele
ment het langs de theaters slinge
rende pad (in werkelijkheid reent) 
met een groot aantal personen. 

GUERNSEY 
Afbeelding melding 6/447. 

HONGARIJE 
Afbeelding melding 6/447. 
9 5  ' 95 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid', einde van de 
Tweede Wereldoorlog. 
22 Ft. Vredesduif samengesteld uit 
vlaggen, landkaart. 
95  ' 95 . Europees jaar van na
tuurbehoud 1995. 
Strook met vier zegels van 14 Ft. 
met doorlopend beeld. Resp. kik
ker en ooievaar, eekhoorn, pim
pelmees, egel en vlinder in na
tuurlijke omgeving. 
126'95.'0lympiafi la 95'; in
ternationale tentoonstelling in 
Boedapest (olympische en sport
zegels); driehoekige bijslagzegels. 
22 f 1 Ft. 2 X in samenhang. 
Twee in verschillende kleuren uit
gevoerde fantasiepostzegels met 
olympische ringen. 
Datum onbekend. Honderdste 
verjaardag van het Hongaars 

Olympisch Comité (19 december 
1995). 
Strook met 22,60,100 Ft. Resp. 
oprichter Ferenc Kemény en brug
oefening (voltigeren), speerwer
pen, schermen; olympische ringen 
en nationale vlag. 
Datum onbekend. Negenhon
derdste sterfdag van St Ladislaus, 
uit de dynastie der Arpaden (ge
kroond in 1077, overleden 1095) 
22 Ft. De gekroonde St Ladislaus. 

IERLAND 
Aanvulling melding 6/447 'mili
taire uniformen': toegevoegde 
waarde van 32 c. 'Royal Dublin 
Fusiliers'uit 1914. 
86  '95 . Honderd jaar radio. 
32 c. Tweemaal, in samenhang. 
Portret van Guglieimo Marconi 
(18741937) met het door hem 
ontwikkelde apparaat voor het 
overbrengen van radiogolven, 
(gezamenlijke zegel met Duits
land, Italië, San Marino en Voti
caan); zenderschool. 
67  '95 . Tweehonderdste ver
jaardag van het StPatrickcollege, 
Maynooth. 
32 p. 'St Patrick House', embleem 
van de viering. 
67  '95 . Tweehonderdviiftigste 
verjaardag van het Rotunaa
ziekenhuis, Dublin. 
32 p. Portret van stichter Bartho
lomew Mosse met ziekenhuis op 
achtergrond. 
67  '95 . Vijftigste verjaardag 
van het einde van de Tweede We
reldoorlog. 
32 p. Doedelzakspeler von de 
'Royal Irish Rifles' in lauwerkrans, 
landkaart op achtergrond. 
67  '95 . Honderdvijftigste ver
jaardag van de dienst voor 'geolo
gical survey' (londmeetkunde). 
32 p. Geologische kaart van Ier
land. 

ITALIË 
Afbeelding melding 6/447. 
35  '95 . Serie' artistiek en cul
tureel erfgoed'. 
750 L. Basiliek 'di Santo Croce' in 
Florence. 
55  '95 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid'. 
750,850 L. Resp. raam in Itali
aanse kleuren met zwaaiend ge

zin, jaartallen 19451995; Euro
pese vlag en de 'Mostar'brug als 
verbinding tussen christenen 
(kruis) en moslims (halve maan). 
85  '95 . Sport; honderd jaar 
volleybal. 
750 L. Spelmoment (smashen en 
blokkeren). 
125  '95 . Toerisme. 
750 L. Viermaal. Resp. Susa, 
Alatri, Venosa, Nuoro. 
2 6  ' 95 . Honderdste verjaardag 
van de ontdekking van Röntgen
stralen door W.K. Röntgen. 
750 L Eerste röntgenafbeelding 
van hand. 
56  '95 . Sport; voetbal, club Ju
ventus nationaal kampioen. 
750 L. Spelmoment. 
8 6  ' 95 . Honderdste verjaardag 
van de radio. 
750,850 L Resp. 'Villa Griffone', 
portret van Guglieimo Marconi 
(18741937) met het door hem 
ontwikkelde apparaat voor het 
overbrengen van radiogolven, 
(zegel van 850 L. gezamenlijke 
zegel met Duitsland, Ierland, San 
Marino en Voticoan) en oude ap
paratuur, embleem van de vie
ring. 
136  '95 . Achthonderdste ge
boortedag van St Antonio van Pa
dua (zie onder Portugal en Brazi
lië). 
750,850 LSt Antonio met op 
achtergrond pagina uit evangelie, 
jaartallen 11951995; schilderij 
'St Antonio met het Kind Jezus' 
van de Portugese schilder Vieira 
Lusitano (achttiende eeuw). 
2 4  6  ' 9 5 . Tiende congres van 
de Europese maatschappij voor 
oogheelkunde. 
750 L. Symbolische voorstelling. 
2 4  6  ' 9 5 . Serie 'artistiek en cul
tureel erfgoed'; historische tuinen. 
750 L. Viermaal. Resp. 'Durazzo 
Pallavicini' (Pegli), 'Boboli' (Flo
rence), 'Ninfo' (Cisterna di Lati
no), 'Parco della Regio' (Coserta). 
4  7  ' 9 5 . Serie 'artistiek en cul
tureel erfgoed'; honderdste ge
boortedag van Massimo Campigli 
(18951971). 
750 L Schilderij 'Le Spose dei Ma
rinoi'. 

JERSEY 
1 ■9'95. Exotische vlinders (Ver

reOosten). 
19,23,30,41,60 p.; blok met 
41 en 60 p. Resp. Precis almona, 
Papilio polinurus, Catopsilio scylla, 
Popilio rumanzovia, Troides hele
na; zegels als 41 en 60 p., op blok 
vlinderfembleem 'Singapore 95'. 

JOEGOSLAVIË 
1011 '94 , Kloosters. 
0.10,0.50 Ndin. Resp. Ostrog, 
Studenico. 
2 5  1 1  ' 9 4 . Museumvoorwer
pen; gedenkstenen die zich langs 
de weg bevonden. 
0.50 Ndin. Viermaal. 
1512 '94 . Schilderijen. 
0.60 Ndin. Viermaal. Resp. Maria
boodschap (D. Bacevic), aanbid
ding door de drie koningen (N. 
NesKovic), Moeder Gods met Kind 
(T.N. Cesijar), doop van Christus 
door St Johannes (T. Kracun). 
2 6  l  ' 9 5 . Vlag en wapen. 
1. Ndin. Tweemaal. Resp. staats
vlag, staatswapen. 
2 8  2  ' 9 5 . Wereldmeesters scha
ken, I. 
Vel met acht zegels van 0.60 
Ndin. met centraal een vignet. 
Resp. Wilhelm Steinitz (Oosten
rijk), schaakstukken, Emanuel 
Lasker (Duitsland), schaakstuk 
paard, schaakstukken, José Raul 
Capoblonca (Cuba), schaakstuk
ken, Aleksondr Aleksandrowitsch 
Aljechin (Frankrijk); vignet met 
scnookstuk koning. 
4 3  ' 95 . Vijftigste verjaardag 
van de militaire sportclub 'Roter 
Stern'. 
0.60 Ndin. Clubembleem. 

KROATIË 
4 5  ' 95 . Wereldkampioenschap 
hondbal, IJsland. 
4. kn. Handballer op moment 
van 'schieten'. 
95  '95 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid'. 
2.40,4. kn. Resp. donkere wolk 
en blauwe lucht, detail van beeld
houwwerk (handen van engel van 
de kunstenaar Francesco Robba, 
16981757). 
155 '9S. Herdenkingen. 
1.10,3.80 kn. Resp. honderdvijf
tipste verjaardag van de slacht
oners van juli 1845, vijftigste ver
jaardag van de 'Bleiburg'trage

die (zegels met kruis en jaartallen 
18451995,19451995). 
3 0  5  ' 9 5 . Dog van de onafhan
kelijkheid (sinds 30 mei 1990). 
1.10 kn. Wapen met op voor
grond hand met roos. 
86  '95 . Zesenveertigste bien
nale van Venetië; Kroatische kun
stenaars. 
2.20,2.40,4. kn. Resp. frag
ment van'Installatie'uit 1994 
(Martina Kramer, geb. 1965), 
'Paracelsus Paraduchomp' uit 
1989 (Mirko Zrinscak, geb. 
1953),'Schaduwen/l 36'uit 
1993 (Goran Petercol, geb. 
1949). 
136  '95 . Achthonderdste ge
boortedag van St Antonius van 
Padua. 
1. kn. Fragment van polyptiek 'St 
Antonius' van Ljubo Bobic uit de 
StAntoniuskerk in Zagreb. 
2 9  6  ' 9 5 . Fauna. 
2.40,4. kn. Resp. Caretta coretto 
(schildpad), Tursiops truncatus 
(dolfijn). 

LETLAND 
84  '95 . Fronkeerzegels; wa
pens van steden. 
8,16,20,24s.Resp.Livani,Ai
nazi, Grobina, Tukums. 
2 2  4  ' 9 5 . 'Via Baltica' (geza
menlijke emissie met Estland, zie 
dit nummer en Litouwen, zie mel
ding 6/447). 
8 s.; blok met drie zegels van 18 
s. Resp. stad Bouska; zegels met 
Parnu, Bouska, Kaunas, op blok
rond ligging van de staten Est
land, Letland en Litouwen. 
86  '95 . Europees jaar van na
tuurbehoud; vogels. 
Twee waarden. 

LIECHTENSTEIN 
59  '95 . 'Nabuurschap'; geza
menlijke emissie van Liechtenstein 
en Zwitserland, in beide landen 
fronkeergeldig. 
60 Rp. Symbolische voorstelling 
van met elkaar vervlochten 
stroom (vermoedelijk de Rijn) en 
kleurig lint, naam van beide lan
den. 
S9 '95. Geneeskrachtige plan
ten; Hortus Botanicus van Liech
tenstein, II. 
60,80 Rp., 1.80,3.50 F. Resp. 



Arnica montana, Urtica dioica, 
Valeriana officinalis, Ranunculus 
ficaria. 

MADEIRA (Portugal) 
30 -6 - ' 95 . ffandenarbeid. 
45.-,80.-,95.-,135.-e,Resp. 
deegpoppetjes, tafeltje met inge-
legcTmozai'ek, vogelkooi, muts 
met oorbeschermers (in gebruik 
bij vissers en bergbewoners). 

MALTA 
21-4-'95.Gedenkjaren. 
5,14,35 c. Resp. vijftigste ver
jaardag van het einae van de 
Tweede Wereldoorlog (strijdtoneel 
op Malta), vijftiaste verjaardag 
van de Verenigae Naties (gesti
leerde door geheven armen ver
bonden mensen, embleem, getal 
50), vijftigste verjaardag van de 
FAO* (handen dragen scnotel met 
korenaren en embleem 'fiat pa-
nis': er moet brood zijn). 

MOLDAVIË 
28 -2 - ' 95 . Paddestoelen. 
0.04,0.10,0.20,0.90,1.801. 
Resp. Russuia virescens. Boletus 
luridus, Cantharellus cibarius, 
Leccinum rantiacum, Leccinum 
duriusculum. 
18-3 - '95 . Europees jaar van na
tuurbehoud 1995. 
0.04,0.45,0.90 L. Resp. Hiera-
aetus pennatus (arend), Capreolus 
capreolus (hert). Sus scrofa (wild 
zwijn). 
6-4 - '95 . Museum van natuurwe
tenschap. 
4,10-f 2 b., 1.80 L. +30 b. 

NOORWEGEN 
26 -6 - ' 95 . Honderdste geboorte
dag van Kirsten Flagstad (1895-
1962). 
3.50,5.50 kr. Twee verschillende 
rollen van deze operazangeres 
(vertolkster van Wagner). 
26 -6 - ' 95 . Tweehonderdste ver
jaardag van 'Forliksródet' (ver-
zoeningsraad, eerste mogelijkheid 
tot het Dij elkaar brengen van 
twee partijen). 
7.-, 12.- kr. Resp. drie leden van 
de verzoeningsraad met op ach
tergrond twee mensen met de rug 
naar elkaar gekeerd, raadslid met 
op achtergrond twee naar elkaar 

toegekeerde mensen (handdruk 
als embleem). 
2 2 - 9 - ' 9 5 . Vijftigste verjaardag 
van de Verenigde Naties". 
3.50,5.50 kr. Resp. Trygve Lie, 
secretaris-generaal van de Ver
enigde Naties van 1946-1953; 
vrouw drinkt water uit pomp; bei
de zegels met embleem. 

OOSTENRIJK 
9 -6 - '95 . Vijftig jaar 'Bregenzer 
Festspiele'. 
6.- Sn. Scène uit de 'Vliegende 
Hollander'. 
9-6 - '95 . Duizendste sterfdag 
van St Gebhard. 
7.50 Sh. Gebrandschilderd raam 
van Martin Höusle met afbeelding 
van de heilige. 
2 6 - 6 - ' 9 5 . Vijftigste verjaardag 
van de Verenigde Naties. 
10.- Sh. Symbolische voorstelling 
met vlaggen. 
26 -6 - ' 95 . Honderdste sterfdag 
van Josef Loschmidt. 
20.- Sh. Portret van deze natuur
en scheikundige. 

POLEN 
2 3 - 4 - ' 9 5 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid'. 
35,80 (munteenheid Gr.?). Resp. 
roos achter prikkeldraad, pot met 
bloemen. 
6-5 - '95 . Vijftigste verjaardag 
van de teruglceer. 
45 Gr. Terugvliegende vogels. 
18-5 - '95 . Bezoek van Johannes 
Paulus II. 
80 Gr. De paus. 

PORTUGAL 
5-5 - '95 . Vijftigste verjaardag 
van de Verenigae Noties. 
75.-, 135.- e. Embleem. 
5-5 - '95 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid'. 
95.- e. Tweemaal. Resp. portret 
en handtekening van filantroop 
Aristides de Souso Mendes (Portu
gese consul in Bordeaux), gezin 
op kade in Lissabon wachtend op 
schip, tekst 'Lissabon haven tot 
vrijheid' en 'door zijn handteke
ning redde hij duizenden'; 'Madei
ra, in 1940 een wijkploots voor 
inwoners van Gibraltar op zoek 
naar vrede en vrijheid' (auto met 
Engelse vlag, schip. 

13-6 - '95 . Achthonderdste ge
boortedag van St Antonio van Pa
dua (zie onder Italië en Brazilië). 
45.-, 75.-, 135.- e. Resp. schilderij 
'St Antonio met het Kind Jezus' 
van de Portugese schilder Vieira 
Lusitano (achttiende eeuw); St An
tonio met op achtergrond pagina 
uitevangelie, jaartallen 1195-
1995; beeld van St Antonio. 
4-7 - ' 95 . Zeshonderdste verjaar
dag van de brandweer in Portu
gal. 
45.-, 80.-, 95.-, 135.-e.; twee 
blokken met resp. vier zegels van 
45.- en vier van 75.- e. Resp. 
houthakkers met bijlen en vrou
wen met kruiken water (1395), 
brandweerwagen type 'Flaud' 
(1834), type 'Merryweather' uit 
1867, type 'Bomba No 1 Zoost' 
(1908); type'Bomba Holandesa' 
(1701), type 'Bomba Portugeso' 
(1782). 

ROEMENIË 
12-4 - '95 . Vijftigste verjaardag 
van de Verenigde Naties. 
675,960,16151 Resp. Embleem 
FAO*, embleem Verenigde Naties, 
hand met pen samengesteld uit 
vlaggen. 
14-4 - '95 . Posen 1995. 
60 L. De verrezen Christus. 
20 -4 - ' 95 . Roemeense volks
sprookjes. 
90,130,150,280,500,6351 
5-5 - '95 . Veertigste sterfdag van 
George Enescu (1881-1955). 
960 L. Portret van deze compo
nist. 
8-5 - '95 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid'. 
150,43701 Symbolische voor
stellingen met duiven. 
9-5 - '95 . Honderdste geboorte
dag van LucianBlaga( 1895-
1961). 
150 L. Portret van deze dichter. 
30 -5 - ' 95 . Transportmiddelen, I. 
470,675,965,2300,2550, 
3410 L. Resp. metro in Boekarest 
(1979), telecabine Poiana Brasov, 
helikopter 'IAR-330 Puma', eerste 
trolleybus (1904), trein met loco
motief (1869), Boeing 737.300. 
3 1 - 5 - ' 9 5 . Honderdste verjaar
dag van de Roemeense zeevoart-
dienst; schepen. 
90,130,150,280,960,34101 

Resp. 'Docio', 'Imparatul Traian', 
'Roman', 'Costinesti', 'Coranse-
bes', 'Tutova'. 
5-6- '95 . Europees jaar van na
tuurbehoud 1995. 
150,280,960,16151 Resp. 
Dama dama (fauna), Ovis tarda 
(fauna), Cypripedium calceolus 
(flora), 'Gnetarul Scorisoara' 
(druipsteengrot?); embleem (blad 
met veiligheidsspeld). 

RUSLAND 
3-5- '95 . Honderd jaar radio. 
250 R. Portret van uitvinder A.S. 
Popov, radio uit 1907-1909 met 
op achtergrond schepen 'Afrika' 
en 'Europa'. 
18-5- '95 . Flora. 
250 (tweemaal), 300 (tweemaal), 
500 R. Resp. Campanula potulo, 
Leucanthemum vulgare, Trifolium 
protease. Centauren jacea. Gera
nium pratense. 
Datum onbekend. Fronkeerze-
gels. 
750,1000 (26-l-'95), 1500, 
2500,5000 R. 

SAN MARINO 
Afbeelding melding 6/448. 
8-6- '95 . Honderd jaar radio, V. 
850 L Tweemaal. Portret van 
Guglieimo Marconi (1874-1937) 
met het door hem ontwikkelde 
apparaat voor het overbrengen 
van radiogolven (gezamenlijke 
emissie met Duitsland, Ierland, 
Italië en Vaticaan), zenderschaal; 
velletjes met vijf series. 

SLOVENIË 
29-3 - '95 . Fossielen. 
70 T. Karavonkino schellwieni. 
29-3 - '95 . Vijftigste verjaardag 
van het einde van de Tweede We-
reldoorloo. 
13 T. Grafisch werk 'de bloemen' 
van Rudi Spanzel. 
29-3 - '95 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid' (grafische wer
ken van Rudi Spanzel). 
60,70 T. In Samenhang. Resp. 
'de dood en de bruid', 'de godin 
Nike'. 
29-3 - '95 . Europees jaar van na
tuurbehoud 1995. 
70 T. Iris cengiolti en Papaver er-
nesti-moyeri (flora), berg Mezokl-
ja en het Savedal in het nationaal 

park Triglav. 
8-6- '95 . Vogels. 
13,60,70,215T.Resp.Falco 
noumanni, Corocios garrulus, La-
nius minor, Emberizo melonoce-
pbolo. 
8-6- '95 . Honderdvijfentwintig-
ste verjaardag van de spoorlijn 
Ljubljana-Jesenice-(Trbiz). 
70 T. Locomotief met aanhangwa
gen 'KRB 37 Podnart' 
8-6 - '95 . Bergbeklimmen. 
100 T. Berg Triglav (1864 meter). 
8-6 - '95 . Stad Radovijica 500 
jaar geleden gesticht. 
44 T. Gezicht op de stod, oude 
munt (lokzegel?). 

SLOWAKIJE 
28 -2 - '95 . Europees jaar van na
tuurbehoud 1995; flora. 
2,3,8 Sk. Resp. Ciminalis dusii, 
Pulsatilla slavico, Onosma tornen-
se. 
28-2 - '95 . Vijfenzeventigste ver
jaardag van het Slowaakse natio
nale theater. 
10 Sk. Theatermasker. 
15-3- '95 . Frankeerzegels; ste
den. 
2 Sk. Nitro. 

SPANJE 
21 -4 - '95 . Negenhonderdste 
verjaardag van net klooster van 
Liebana, Contabrië; het jaar van 
Liebanavan23april l995tot21 
april 1996. 
30,60 P. Resp. ligging van het 
klooster, engel; beide zegels met 
tekst 'Aüo Jubilar Lebaniego' en 
data. 
27-4 - '95 . Spaanse literatuur; 
fictieve karakters met portretten 
van schrijvers. 
19,30P.Resp.'ElNiüoYuntero' 
van Miguel Hernandez, geboren 
in 1910 (gedicht uit bundel 'Vien-
to del Pueblo'), 'Juanita la Largo' 
van Juan Valera, 1824-1905 (il
lustratie en tekst met handteke
ning). 
28-4 - '95 . Honderdste sterfdag 
van José Marti. 
60 P. Portret. 
4-5 - '95 . Stripfiguren uit tijd
schriften voor de jeugd. 
30,60P.Resp.'ElCapitónTru-
eno', 'Carponta'. 
5-5- '95 . Europa 1995; thema 



'vrede en vrijheid'. 
60 P. Drie scnokels van ketting, 
lüuwertakje, tekst 'paz y libertad'. 
12-5 - '95 . Honderdste verjaar
dag van de film/honderdste ver
jaardag van de pers. 
19,30 P. Resp. portretten van ge
broeders Lumière met 'oude' ca
mera; pen, fototoestel, toetsen
bord, blad met tekst 'Centenario 
Asociocion de La Prensa de Ma
drid'. 
2 -6 - ' 95 . Sport; olympische zil
veren medailles. 
Vel met veertien zegels van 30 P. 
en zes vignetten. Pictogrammen 
van verscnillende sporten met op 
de vignetten een erelijst van 
Spaanse atleten (zov/el individu
eel als in teamverband) die olym
pisch zilver behaalden, tekst 'pla-
ta' (zilver). 

TSJECHIË 
2 2 - 3 - ' 9 5 . Frankeerzegels. 
3.60 Kc. Portret van president Va
clav ffavel (geboren in 1936). 
2 2 - 3 - ' 9 5 . Frankeerzegels; ste
den. 
40,60 h. Geen gegevens. 

TURKIJE 
21-3-'95.'Nevruz'-feest. 
3500 TL. Vrouwen tijdens het 
feest. 

VATICAAN 
8 -6 - '95 . Honderd jaar radio. 
850,1000 L. Resp. portret van 
Guglieimo Marconi (1874-1937) 
met het door hem ontwikkelde 
apparaat voor het overbrengen 
van radiogolven, (gezamennjke 
emissie met Duitsland, Ierland, 
Italië en San Marino) en oude ap
paratuur, embleem van de vie
ring; paus Johannes Paulus II 
spreekt boodschap uit voor de ra-
aio, aartsengel Gabriel (bood
schapper van God, beschermheili
ge van radio en telecommunica
tie), radiostation 'Marconi' in Vati
caanstad, emblemen. 
8-6 - '95 . Europees jaar van na
tuurbehoud 1995. 
200,300,400,550,750,1500, 
2000,3000 L. Resp. de 'Triton'-
fontein (Gian Lorenzo Bernini) 
met bogen von Rhyncospernum 
jasminoides ('Giardini Vatican!': 

tuinen van bet Vaticaan), de 'Viale 
delle rose' met het 'Palazzo Bar-
berini' in Costelgandolfo, beeld 
van Apollo Citaredo in de tuinen 
van het Vaticaan, ruïnes van de 
villa von Domitionus ('Viale delle 
rose'), Acer negundo voriegotum 
argenteum aon de 'Viale dell'Os-
servatorio' (tuinen van bet Vati
caan), 'Belvedere'-tuin in Costel
gandolfo, fontein van de ade
laar/arend met Quercus ilex (tui
nen van bet Vaticaan), 'Viale dei 
cipressi' met ruiterstandbeeld in 
Costelgandolfo; alle zegels met 
pauselijk wapen en embleem 
(blad met veiligheidsspeld); post
zegelboekje. 

IJSLAND 
2 0 - 6 - ' 9 5 . Oude postboten. 
30.- kr. Viermaal. Uitgegeven in 
velletjes met acht zegels in ge-
schenkverpakking. 

ZWEDEN 
3 -8 - ' 95 . Wenszegels; postzegel
boekje met kindertekeningen. 
3.70 kr. Viermaal. Resp 'ballen 
ör dinl' (de bal is voor jou) van 
Mikael Angesjö (10 jaar), 'geluk
kig mannetje' met tekst 'hej' (hal
lo) von Erica Sondström (3 jaar), 
teddybeer en potje honing met 
tekst 'jag soknor digi' (ik mis je) 
van LincTo Nordenbem (13 jaar), 
mossel gluurt uit halfopen schelp 
en zegt 'hej' (hallo) van Chris-
toffer Stenbom (9 jaar). 
3 - 8 - ' 9 5 . Wereldkampioenschap 
atletiek; rolzegel. 
7.50 kr. Middenafstandsloopster 
Maria Akroka zoals zij in Finland 
1994 won op de 3000 meter. 
3 -8 - ' 95 . 'Een wapen tegen ge
weld'; rolzegel.'' 
3.70 kr. Beeldhouwwerk 'Non
violence' (revolver met knoop in 
de loop; bevindt zich bij Verenigde 
Noties-gebouw in New Vork) van 
de Zweedse kunstenaar Carl 
Fredrik Reuterswörd. 

BUITEN EUROPA 

ANTIGUA EN BARBUDA 
15 -5 - ' 95 . Dinosaurussen. 
15,20,65,90 c., $1.20,5.-. 
Resp. I'achycephalosaurus, Afro-

venotor, Centrodaurus, Pentocero-
tops, Torbosourus, Styracosour. 
Vel met twaalf zegels van 75 c. 
Resp. Kronosaur, Ichthyosaur, Ple-
siosaur, Archelon, Tyrannosour, 
idem andere afbeelding, Paro-
saurolophus, idem andere afbeel
ding, Oviroptor, Protoceratops, 
Pteronodon, Protoceratops, idem 
andere afbeelding. 
Twee blokken van $ 6.-. Resp. Co-
rythosourus, Cornotaurus. 
Antigua & Barbuda, Dominica, 
Gambia, Ghana, Grenada, Grena-
da/Grenadinen, Guyana, Moldi-
ven, Nevis, Sierra Leone, St Vin
cent, Tanzania, Togo, Turks & Cai-
coseilonden en Uganda gaven een 
omnibusserie uit t.g.v. de vijftigste 
verjaardag van de overwinning 
van Japon ('V-J Day') door de ge
allieerden; elk land met vel met 
tweemaal drie zegels met tussen-
veld en blok. 
Mei/juni ' 9 5 . Vel met zes ze
gels van $ 1.20. Portretten van 
resp. 'generalissimo' Chang Kai-
Shek (China), generaal Douglas 
MacArthur (USA), generaal Claire 
Lee Cbennouh (USA), brigode-
generool C Wingote (Verenigd 
Koninkrijk), generaal Joseph 'Vi
negar Joe'W. Stillwell (USA), 
veldmaarschalk Vl/illiom 'Bill' Slim 
(Verenigd Koninkrijk). 
Blok van $ 3.-. Admiraal Chester 
Nimitz (vijf-sterrenadmirool van 
de vloot). 
Juni/juli ' 9 5 . Pre-Olympische 
spelen Atlanta 1996; medaillewin
naars. 
15,20,65,90 c., $1.20,5.-. 
Resp. Al Oerter van de Verenigde 
Staten (viermaal goud discuswer
pen, Melbourne 1956, Rome 
1960, Tokio 1964, Mexio 1968), 
Greg Lougonis van de Verenigde 
Staten (tweemaal goud schoon-
springen. Los Angeles 1984, Seoul 
1988), Bulgaar Nairn Suley-
monoglu uit Turkije (goud ge
wichtheffen, Seoul 1988), Louise 
Ritter von de Verenigde Stoten 
(goud hoogspringen, Seoul 1988), 
Nadio Comaneci van Roemenië 
(goud turnen, Montreal 1976), 
Olgo Boldorenko van de voormali
ge USSR (goud op de 10 kilome
ter, Seoul 1988). 
Twee blokken van $ 6.-. Resp. ze

gel met Lutz Hessiich van Duits
land (goud wielrennen, Seoul 
1988), op blok portret van baron 
Pierre de Coubertin; zegel met 
roeiploeg van acht roeiers van de 
Verenigde Staten (tweemaal goud 
in Tokio 1964), op blok Jack Kelly 
van de Verenigde Staten (roeien, 
Antwerpen 1920). 
De landen Antigua & Barbuda, 
Dominica, Gomnia, Grenada, Gre-
noda/Grenodinen, Guyana, Mol-
diven, Nevis, Sierra Leone, St Vin
cent, Tanzania en Togo geven 
(van deze landen gegevens niet 
ontvangen) of gaven (Grenada, 
Grenodo/Grenodinen, St Vincent) 
een serie zegels uit ter gelegen
heid van de vijftigste verjaardag 
van de UNO* en FAO*. 

ARGENTINIË 
8 - 4 - ' 9 5 . Eenentwintigste inter
nationale boekenbeurs. 
75 c. 'De letter, recorder van het 
menselijk geheugen'. 
75 c. Monogram van letters A, B 
en C (letter C als halve diskette af
gebeeld). 
12 -4 - ' 95 . Vogels. 
$ 9.40. Molotbrus bodius. 
2 3 - 5 - ' 9 5 . Vogels. 
$ 5.-, 10.-. Resp. Corduelis mogel-
lanico, Zonotricnio copensis. 
3 - 6 - ' 9 5 . Honderdste verjaardag 
van het centrum van Argentijnse 
ingenieurs. 
75 c. Symbolische voorstelling. 
3 - 6 - ' 9 5 . 'Aerofila 96' (eerste 
Iberoamerikoonse tentoonstel
ling); bijslagzegels. 
Blök met $0.25-f 0.25,0.75-f 
0.75. Zegels resp. schrijver Antol-
nedeSaint-Exupéry(1900-
1944), afbeelding van 'El Principi-
to': de kleine prins; wereldbol met 
portret. 

ARUBA 
2 8 - 7 - ' 9 5 . Arubaanse groenten 
1995. 
25,50,70,85 c. Resp. Vigno si
nensis, Cucumis angaria. Hibiscus 
esculentus, Cucurbita moschato. 
2 7 - 9 - ' 9 5 . Schildpadden. 
15,50,95,100 c. Resp. Fret 
mochelys imbricota, Chelonia 
mydas, Caretta coretto, Dermo-
chelys coriaceo. 

ASCENSION 
Ascension, Bahamas, Barbados, 
Belize, Caymaneilanden, Folk-
landeilanden, Fiji, Indische 
Oceaangebied Brits, Kiribati, Libe
ria, Mauritius, Salomonseilanden, 
St Helena, St Kitts (St Christoffel), 
St Lucia, West-Samoa, Zuid Geor
gië en Zuidelijke Sandwicheilan
den gaven op 8-5-'95 (West-Sa
moa op 31-5-'95) een omnibusse
rie uit ter gelegenheid van de vijf
tigste verjaardag van het einde 
van de Tweede Wereldoorlog; alle 
zegels met in hoek van zegel een 
kleine klaproos, blok voor de 
meeste landen gelijk: zegel met 
oorloasmedaille'1939-1945'met 
afbeelding van de keerzijde 
(leeuw) met op blok veld klapro
zen en tekst 'lest we forget'. 
8 -5 - ' 95 . Ascension. 
20,25,30,65 p., blok von £ 1 . - . 

AUSTRALIË 
Afbeelding en correctie melding 
5/376 'opaal': afbeelding van op
aal (geen wereldbol) in hologram. 
8 -6 - ' 95 . Honderd joor film. 
Strook met vijf zegels van 45 c. 
Resp.'The Story of the Kelly 
Gang', 'On Our Selection', 'Jed-
da', 'Picnic at Hanging Rock', 
'Strictly Ballroom'. 
1 3 - 7 - ' 9 5 . 'Mensen met handi
caps'; vijftigste verjaardag von bet 
centrum voor spostici/eeuwfeest 
von de bond voor blinden. 
45 c. Tweemaal, in samenhang. 
Resp. gehandicapte in rolstoel met 
vlieger, vioolspelende blinde met 
aeleidehond; tekst 'people with 
disabilities', waarvan 'abilities' 
(om de mogelijkheden te onder
strepen) in afwijkende kleur. 

AZERBEIDJAN 
17-6-'94.Wereldvoetbalbeker 
1994. 
Blok. 

BAHAMAS 
8 -5 - ' 95 . Vijftigste verjaardag 
van het einde van de Tweede We
reldoorlog (zie Ascension). 
15,55,60,70 c.; $2.- . 

BAHRAIN 
15 -5 - '95 . Eerste nationale in
dustriële tentoonstelling. 
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26e internationale 
HBA postzegelveiiing 

11 t/m 14 oktober 1995 

Deze lierfst is iHamburg weer 
liet ontmoetingspunt voor 

fiiatelisten uit de liele wereid. 

Als toonaangevend veilinghuis heeft HBA 
opnieuw de opdracht gel<regen een reeks 
belangrijl<e en zeldzame stukken en collecties 
te veilen. Bijvoorbeeld de befaannde expert
coilectie SBZ en  na het grote succes bij de 
verkoop van de Berkerverzameiing Duits Zuld
westAfrika  verdere collecties uit de koloniën 
van hoge kwaliteit. Deze stellen wij In een apar
te catalogus voor. 

BESTELBON voor: 
□ Inzendformulieren 
□ Informatiebrochure 
□ Veilingcatalogus Inerfst 1995 
□ Aparte catalogus voor koloniën 

en postkantoren buiten Duitsland 

Naam 

Adres 

datum... 

HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG 
GEBRÜDER EHRENGUT 

n 
Postbus 10 30 07 • 20020 Hamburg • Duitsland 
Tel. +494023 34 3536 • Fox 1494023 04 45 

Verder ligt het accent vooral op het Deutsche 
Reich en op Duitsland na 1945, Maar natuurlijk 
zult u ook ditnnaal weer een gevarieerd en 
zeer interessant assortiment aan Europese sta
ten, overzeese gebiedsdelen en de rest van 
de wereld aantreffen, zoals de traditie bij HBA 
het wil. Wij kunnen u een ronduit fantastisch 
aanbod In het vooruitzicht stellen. —^^ 

Onze gratis veilingcatalogi, die in de gehele 
wereld verstuurd worden in een oplage van 
meer dan 10,000 exemplaren, kunt u bij ons 
bestellen met behulp van onderstaande bon, 
De catalogi worden vanaf begin september 
verzonden. 

■ X 

"DE BERM" 
NIEUWE SAMENSTELLINGEN 
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50 

70 
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100 
?00 

50 
100 
150 
100 
25 
50 
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100 
25 
50 
75 
25 
50 

100 
200 

verschillende 
Afghanistan 
verschillende 
Afghanistan 
Australisch 
Antarctica 
Australisch 
Antarctica 
Bulgarije 
Bulgarije 
Formosa 
Formosa 
Zaire 
roofvogels 
roofvogels 
papegaaien 
papegaaien 
prehistorie dieren 
Rembrandt 
honkbal 
honkbal 
voetbal (W.K.) 
kunstschaatsen 
Lady Diana 
Lady Diana 
A. Schweitzer 
driehoeken 
driehoeken 
driehoeken 
driehoeken 

GESTEMPELDE 
JAARGANGEN 
HONGARIJE 
KOMPLEET MET 
BLOKKEN 
1972 
1974 
1976 
1978 
1980 
1982 
1984 
1986 

57,50 1973 
57,50 1975 
57,50 1977 
60,00 1979 
50,00 1981 
50,00 1983 
47,50 1985 
50,00 

325,00 

975,00 

36,00 

97,50 
487,50 
650,00 
550,00 
975,00 

26,00 
39,00 
97,50 
16,50 
45,50 
27,50 
52,50 
6,50 

23,00 
130,00 
26,00 

5,25 
16,25 
6,50 
3,25 
6,50 

13,00 
32,50 

57,50 
57,50 
60,00 
50,00 
50,00 
60,00 
50,00 

DEZE MAAND EEN 
SPECIALE AANBIEDING 
COMPLETE 
GESTEMPELDE 
MOTIEFSERIES/ 
BLOKKEN 

15 
\S 
50 
40 
15 
\S 
10 
ys 

100 
25 
25 

110 
35 
30 
90 
40 
50 
10 
10 
75 
40 
VO 
30 
40 
10 
10 
75 
30 
15 
50 

100 

75 
50 

250 
25 
50 

series schelpen 
series insekten 
series vlinders 
series vissen 
series reptielen 
series roofvogels 
series papegaaien 
series vogels 
series vogels 
series katten 
series honden 
series dieren 
series paarden 
series prehistorie 
series bloemen 
series paddestoelen 
series auto's 
series motoren 
series fietsen 
series treinen 
series zeilschepen 
series Columbus 
series schepen 
series vliegtuigen 
series ballonnen 
series zeppelins 
series ruimtevaart 
series schaken 
series padvinderij 
series 
winterolympiade 
series 
zomerolympiade 
series voetbal 
series sport alg. 
series sport alg. 
series muziek 
series schilderijen 

15,00 
15,00 
50,00 
40,00 
15,00 
15,00 
10,00 
75,00 

100,00 
25,00 
25,00 

110,00 
35,00 
30,00 
90,00 
40,00 
50,00 
10,00 
12,50 
75,00 
40,00 
20,00 
30,00 
40,00 
12,50 
12,50 
75,00 
30,00 
15,00 

45,00 

90,00 
75,00 
45,00 

225,00 
27,50 
45,00 

Vraag onze komplete lijst motief en landen samenstellingen. 
Bestelling op girokaart is voldoende 

Giro 72.31.950 Bank 40.18.19.582 
Boven ƒ 250,00 10% korting 

verzendkosten ƒ 5,50 rembours ƒ 9,50 
boven ƒ 150,00 geen verzendkosten. 

I "DE BERM" I 
BACHPLEIN 516 - POSTBUS 471 

3100 AL SCHIEDAM 
TEL 06-52.855.831 - FAX 010-4717947 

GEZOCHT WEDERVERKOPERS 
VOOR MOTIEFSERIES 



Prijslijsten gratis op aanvraag; 

I. Dieren 2. Planten 
3. Spoorwregen 4« Padvinderij 
5« Schepen 6. Lucht-ZRuimtevi 
7. Schilderijen/Kunst 8. Sport/Olympiaden 

OVERZEE - BLOKKEN 
Cmeer dan 5000 verschillende velletjes) 

ï Ujsten van verschillende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
(velletjes van West en Oost) 

DUITSLAND 
A. Bondsrepubliek 
C. DDR 

B. Berlijn 
D. Duitse Rijk 

GERO GONSER 
An der Clemenskirche 12 

D - 48143 Münster, Duitsland 
Tel.: 0049 251 45275 Fax: 0049 251 46718^ 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

S 
Postzegelhandel 

Lodewijk 
Tel. 03465-50618 

b.g.g. 06-52861008 
Postbus 294 

3600 AG Maarssen 

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. 

/ / PMATO" 
Reeds meer dan 30 jaar voor al uw 
nieuwtjes. Land en motief, 

Ook m abonnement leverbaar 
Tevens voor al uw philatelistische benodigdheden 
Smedenstraat 126 7411 RJ Deventer Tel.: 05700-17867 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
lOx per jaar vervaardigen wij lijsten waarin we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld. 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e.d volgens uw landen en/of motiefabonnementen 
MAAR ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die u wenst 

Vrijblijvende inlichtingen ontvangt u bij: 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299, 3770 AG Barneveld 

Met één]^^ '̂  —-________̂  

naar de 

^ e * „ „ _ , "^"9«'"aard ,3. 

^''ote Prof, o;„ 

Stofkap Nr. 9887 FL o-T'̂ ^ 
«>• , Wr. 9897 Cl ' ' * 0 

baar. ^ '"^^ ̂ ^ nemen en f. ^ 
S'9noscopeT2 ""'''''^^rou^-

^^-o'̂ '.'.oóri^/^ ^'- 9S77 p t '^'50 
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80,200,250 fils. Embleem, por
tret van de emir. 
17-6- '95 . Vijftigste verjaardog 
van de FAO* en van de UNO*. 
80,200,250 fils. Drie verschillen
de afbeeldingen van landbouw
ontwikkeling, embleem. 

BARBADOS 
8-5 - '85 . Vijftigste verjaardag 
van het einde van de Tweede We
reldoorlog (zie Ascension). 
10,35,55 c., $2.50; blok S 2.-. 

BELIZE 
8-5- '85 . Vijftigste verjaardag 
van het einde van de Tweede We
reldoorlog (zie Ascension). 
25,60,75c.,$l .- ;geenblok. 

BERMUDA 
30 -5 - ' 95 . Cultureel erfgoed, II. 
25,60,75 c, $ 2.-. Resp. vliege
ren, majorettes, Portugese dan
sers, bloemencorso. 

BHUTAN 
2-5 - '95 . Flora, III. 
9,10,16, ISnu.Resp.Pleione 
praecox. Primula calJerona, Pri
mula whitei, Notholirion mocro-
phyllum. 
26-6 - '95 . Vijftigste verjaardag 
von de UNO*. 
1.50,5,9,10,11.50,16,18 nu. 
Resp. onderwijs en opvoeding is 
de basis van menselijke ontwikke
ling (openluchtonderwijs), verbe
teren von ontwikkelingsmogelijk
heden van kinderen is de garantie 
voor een betere toekomst (inen
ten), persoonlijke hygiëne hangt 
of van schoon water en verbetert 
de afvalverwerking (vrouw bij 
buitenkraan), moderne communi
catie verbindt Bhutan met de we
reld (stad met communicatiemid
delen), voortdurende ontwikke
ling brengt mensen in harmonie 
met hun omgeving (landschap), 
werken voor wereldvrede en -vei
ligheid (door honden gedragen 
omgekeerde helm met duif), 
'partnership' voor economische en 
sociole ontwikkeling (embleem). 

BOTSWANA 
3-4- '95 . Vissen op inheemse wij
ze. 
15,40,65,801. Resp. met speer. 

met hengel, met net, met mond. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 6/448/449 
3-4- '95 . Vijftigste verjaardag 
van de FAO*. 
R$ 0.84. Kind krijgt bord eten 
voorgezet; embleem. 
28-4 - '95 . Serie'belangrijke 
personen'. 
R$ 0.12 (tweemaal), 0.15. Resp. 
driehonderdste geboortedag von 
politicus Alexandre de Gusmoo 
(1695-1753) met londkoart op 
achtergrond; tweehonderdste ge
boortedag van jurist viscount 
(groof) van Jequitinhonho (1794-
1870), gedeelte van speech, fami
liewapen; honderdvijftigste ge
boortedag van politicus baron Rio 
Branco (1845-?), op achtergrond 
het 'Itomoroty'-poleis. 
5-5- '95. Honderd jaor radio. 
R$ 0.84. Portret van Guglieimo 
Marconi (1874-1937), golflijn af
gebeeld op kleuren van Italiaanse 
vlag, oude apparatuur. 
29-5 - '95 . Honderd jaar diplo
matieke betrekkingen tussen Bra
zilië en Japon. 
R$ 0.84. Lint verbindt nationale 
flora van beide landen ('Ipê-omo-
relo' van Brozilië en kersenbloe
sem van Japon); embleem. 
5-6- '95 . Natuurbescherming; 
vogels. 
R$ 0.12. Tweemaal. Resp. Tino-
mus solitarius, Mitu mitu. 
l l - 6 - ' 9 5 . Volksfeesten in de 
maand juni. 
R$0.12. Tweemaal. In resp. 
'Campina Grande PB' (feest van 
St Johannes met voondel met af
beelding van St Johannes, de 
quadrille dansende paartjes, mu
zikanten met accordeons, toe
schouwers, feestvuur); 'Caruoru 
PE' (vaandel met afbeelding van 
St Johannes, bruidspaar met para
plu, man met donderbus bij 
vreugdevuur, op fluit spelende 
muzikanten, occordeon als sym
bool van de junifeesten). 
13-6- '95 . Achthonderdste ge
boortedag van St Antonio von Pa-
duo (zie onder Italië en Portugal). 
R$ 0.84. Schilderij'St Antonio met 
het Kind Jezus' van de Portugese 
schilder Vieira Lusitano (achttien
de eeuw); St Antonio met op ach

tergrond pagina uit evangelie, 
jaartallen 1195-1995; beeld van 
St Antonio. 
21-6 - '95 . Honderd jaar film. 
Blok met zegel van RS 2.14. Ze
gel met de gebroeders Louis en 
Auguste Lumière; geschiedenis 
van de filmprojectie van opeen
volgende beelden van paard tot 
moderne projectiekamer von het 
Museum of the Moving Image 
(filmmuseum in Londen). 

CANADA 
l -S- '95 . Dertigste verjaardog 
van de Canodese vlag (28 jounori 
1965). 
43 c. Vlag, meer met boom (es-
doorn?), wolken. 
5-5- '95. Tweehonderdvijfenze-
ventiqste verjoordag van het 'Fort 
Louisbourg'. 
Postzegeibcekje met tweemaal 
vijf zegels van 43 c. Doorlopend 
beeld. 
26-5 - '95 . Historische hoeren
en wegvoertuigen. III. 
Blok met 43,55,88 c. Tweemaal. 
Resp. 'Cockshutt 30 Farm Tractor' 
(1950),'Bombardier Ski-Doo 
Olympique 335 Snowmobile' 
(1970),'Bombardier B-12 CS 
Multi-Passenaer Snowmobile' 
(1948),'Gotfredson model 20 
Farm Truck'(1924),'Robin-Nod-
well RN 110 Tracked Carrier' 
(1962),'Massey-Harrisno.21 
Self-Propelled Combine'(1942). 
6-6- '95 . Sport; golfbanen (spel
momenten en clubhuizen).^'' 
43 c. Vijfmaal. Resp. 'Banff 
Springs Golf Club', 'Riverside 
Country Club', 'Glen Abbey Golf 
Club','Victoria Golf Club','The 
Royal Montreal Golf Club'. 
29-6 - '95 . Honderdste verjaar
dag von de academie van Lunen
burg, Novo Scotio. 
43 c. De academie. 
29-6 - '95 . Dog van Canada 
1995; vijfenzeventigste verjaar
dog van de 'Group of Seven' 
(schilders: oonvonkelijk Franklin 
Cormichoel, Lawren Morris, An
drew Young Jackson, Frank 
'Franz' H. Johnston, Arthur Lis-
mer, James Edward Hervey Moc-
Donold, Frederick Horsman Var-
ley; Johnston werd in 1926 ver
vangen door Alfred Joseph Cos-

son, latere leden: Edwin Heodley 
Holgote, Lionel LeMoine FitzGer-
old). 
Twee blokken met drie zegels en 
één blok met vier zegels. 
Blok I. Resp 'October Gold' 
(1922) van Franklin H.Carmi-
chael, 'From the North Shore, 
LakeSuperior'(1923) von 
Lawren Harris, 'Evening, Les 
Eboulements, Quebec' (1932-
1933) van Andrew Young Jack
son. 
Blok II. Vier zegels. Resp. 'Sereni
ty, Lake of the Woods'(1922) 
van Frank H. Johnston, 'A Sep
tember Gale, Georgian Boy' 
(1921) von Arthur Lismer,'Falls, 
Montreal River' (1920) von James 
Edward Hervey MocDonald, 'Open 
Window' (1932) van Frederick 
Horsman Vorley. 
Blok III. Resp. 'Mill Houses' 
(1928) van Alfred Joseph Cosson, 
'Pembina Valley'(1923) van Lio
nel LeMoine FitzGerald, 'The Lum
berjack' (1924) von Edwin Head-
ley Holgate. 

CAYMANEILANDEN 
15-4-'95.CARIFTA-enlAAF* 
spelen 1995. 
10,20,30 c., $1.30; blok von 
$ 3.-. Resp. hardlopen, hoogsprin
gen, speerwerpen, zeilen; sport
complex van 'George Town' met 
erepodium, verschillende sporten 
op achtergrond, embleem (schild-
pod) en mascotte (kat/tijger?) 
8-5- '95 . Vijftigste verjaardag 
van het einde van de Tweede We
reldoorlog (zie Ascension). 
10,25,40c.,$l . - ;b lokvan 
$1.30. 

CHILI 
8 -3 - '95 . Internationale dog van 
de vrouw. 
Blok met vier zegels van $ 90. 
Vier teksten over de vrouw (toe
komst, harmonie, vrede en veran
dering wereld) met resp. ster, hal
ve maan en zon, duif, wereldbol. 
21-4 - '95 . De'Almirante Wil
liams' (morinevoortuig). 
$100. Het schip. 
25-4 - '95 . Wereldtopconferentie 
'sociale ontwikkeling'. 
$ 150. Symbolische voorstelling 
met embleem. 

27-4 - '95 . Honderdvijftigste ver
jaardag van het seminarie van de 
stad Ancud. 
$ 200. Wapen met seminarie op 
achtergrond. 
28-4 - '95 . Vierhonderd joor Au
gustijnen in Chili. 
250 P. Gebrandschilderd raam in 
de kathedraal van Sontiogo. 

CHINA (Republiek, Talwan) 
l - 6 - ' 95 . Campagne onti-druas. 
5.-, 15.-. Symbolische voorstellin
gen resp. opgeheven hand om 
verkoop tegen te gaan, hond en 
injectiespuit in kruisvorm. 
20-6 - '95 . Honderdste verjaar
dag van het nationale universi
teitsziekenhuis. 
5.-, 19.-. Resp. medisch onder
zoek en oude ziekenhuis (weste
lijke vleugel) microscopisch onder
zoek en nieuwe gebouwen (ooste
lijke vleugel). 
1 - 7 - ' 9 5 . Toerisme; plaatsen oon 
de oostkust. 
5.-(tweemaal), 12.-, 15.-. Resp. 
'Chichi Bay', 'Shihyuesan', 'Hsio-
oyehlieu', 'Chonghong Bridge'. 
27-7- '9S. Vissen; forel. 
5.-, 7.-, 10.-, 17.-. Resp. voort
planting, afzetten eitjes, uitkomen 
von eitjes, jonge vis. 
18-8- '95. Oude Chinese gro-
veerkunst, II, vogels; (ontleend 
aan de oude Chinese gravure
kunstcollectie van de nationale 
centrale bibliotheek; vervolg op 
melding 2/133 'floro', emissiedo-
tum24-l-'95). 
2.50,7.-, 13.-, 28.-. Vogels van 
diverse pluimage. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
14-4- '95. Flora'Osmonthusfro-
grons'. 
20f.Tweemoal,50f., l.-Yuon. 
Resp. cv. Thunbergii, cv. Latifolius, 
cv. Aurantiocus, cv. Semperflo-
rens. 
l -5 - '95 . Drieenveertigste we
reldkampioenschap tafeltennis. 
20,50 f. Resp. tafeltennisser, 
sporthal; embleem. 
23-5- '95 . Voorjaarsuitstapje. 
50 f. Tweemaal, in samenhang. 
Schilderij van frooi uitgedoste 
mensen te paard van Zbong Xuan 
uit de Tangdynastie. 
8-6- '95. chinees schimmenspel 
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met dramo, muziek, schone kun
sten en volksverhalen. 
20,40,50 f. tweemaal. In resp. 
Shanxi, Hebei, Shanxi, Sichuan. 

CHRISTMASEILAND 
Afbeelding melding 5/377. 

COCOS(KEEllNG)EILANDEN 
13-7 - '95 . Insecten. 
Strook met vijf zegels van 45 c. 
met doorlopend beeld, S1.20. 
Resp. 'Lauxaniid'-vlieg (geslacht 
van de Homoneura), Aedes mos
quito of Aedes ochlerotatus, 
'Scarab'-kever (geslacht van de 
Anomala), 'Howk'-nachtvlinder 
(geslacht van de Hippotion), 
Anoplolepis longipes; Hypolimnas 
bolino. 

COLOMBIA 
3 0 - 3 - ' 9 5 . Wereldkampioen
schap 'hicicross' (fietscrossen) in 
Melgar,|uh]995. 
400 P. Fietscrosser, gouden kunst
voorwerp. 
3 0 - 3 - ' 9 5 . Vijfenzeventigste ver
jaardag van de luchtvoortmaat-
schappij 'Componia Colombiana'. 
330 P. Vliegtuig uit de pioniers
tijd. 
4 - 4 - ' 9 5 . Serie 'presidenten. 
Vel met tien zegels van 270 P. 
Resp. Antonio Nariüo (1811), Ca-
milo Torres (1812), Custodio Gar
cia Rovira (1814), Antonio Villovi-
cencio (1815), Juan Garcia Del 
Rio (1831), José Maria Melo 
(1854), Salvador Camacho Roldon 
(1868), EzequielHurtado (1884), 
Gustavo RojcsPinillo (1953), Car
los LLerasRestrepo( 1966). 

COOKEILANDEN 
15 -5 - ' 95 . Dienstzegels; toege
voegde waarden. 
$ 1 . - , 2.-. Opdruk OHMS* op fran-
keerzegels 'vissen, 1992' (resp. 
Cheilinus diagrammus, Forcipiger 
longirostris). 

DOMINICA 
Mei/ juni ' 95 . Omnibusserie 
'geallieerde zege over Japon' (zie 
Antigua & Barbuda). 
Vel met zes zegels van S 2.-. 
Vliegtuigen resp. 'Mitsubishi A6M2 
7ero','AichiD3A1type99Var, 
'Nak.97-B5N Kate', oorlogssche-

mmmm 

pen resp. 'Zuikaku', 'Akogi', 
'Ryuho'. 
Blok van $ 6.-. Aanval op Japans 
vliegtuig. 

EGYPTE 
Februari ' 9 5 . Serie 'festivals'; 
flora. 
15 P. Verzameling bloemen. 
7-5 - '95 . Vijfenzeventigste ver
jaardag van de Bonk 'Misr'. 
15 P. Bankgebouw, embleem. 
Mei ' 9 5 . Honderdste verjaardag 
van de ontdekking van röntgen
stralen door W.K. Röntgen. 
15 P. Portret en hond voor appa
raat. 

EL SALVADOR 
2 5 - 4 - ' 9 5 . Werelderfgoed; kost
bare voorwerpen 'Joya de Ceren'. 
50,70,80 c., $2.20,4.50,5.-. 
19 -5 - ' 95 . Tweehonderdste ge
boortedag van priester dr Isidro 
Menendez. 
80 c. Portret. 

ETHIOPIË 
7 -6 - ' 95 . Traditionele gebruiks
voorwerpen (gevlochten manden). 
30,70 c., 1.-Birr. Resp.'erbo' 
(voor bij de koffieceremonie), 'se-
dieka', 'tirar' (beide gebruikt als 
eettafeltjes). 

FALKLANDEILANDEN 
8 -5 - ' 95 . Vijftigste verjoardog 
van het einde van de Tweede We
reldoorlog (zie Ascension). 
17,35,40,65 p., blok von £ 1 . - . 

FIJI 
8 -5 - ' 95 . Vijftigste verjoardog 
van het einde van de Tweede We
reldoorlog (zie Ascension). 
13,63,87 c., $1.12.; blok $2.- . 

FILIPIJNEN 
10 -6 - ' 95 . Belangrijke personen 
(honderdste geboortedag)/deca-
de van het Fiïipijnse nationalisme 
1989-1998. 
Strook met vijf zegels van 2.- P. 
Resp. Victorie CEdadesd 895-
1985),JovitaFuentes(1895-
1978), CondidoM. Africa (1895-
1945), Asuncion Arriolo-Perez 
(1895-1967), Eduarde A. 
Quisumbing (1895-1986). 

GAMBIA 
Mei/ juni ' 9 5 . Omnibusserie 
'geallieerde zege over Japon' (zie 
Antigua & Barbuda). 
Vel met zes zegels van 5.- D. 
Vliegtuigen resp. 'Fairey Firefly', 
'Fairey Barracuda II ' , 'Vickers Su
permarine Seafire II ' , oorlogssche
pen resp. 'Repulse', 'Illustrious', 
'Exeter'. 
Blok von 25.- D. Brandend Japans 
vliegtuig. 
Juni ' 9 5 . Achttiende wereld-
scoutjamboree in Nederland, au
gustus 1995. 
Tweemaal drie zegels van 5.-, 
10.-, 12.- D. Resp. knopen van de 
'loriot', knopen van de 'bowline' 
('koning van de knopen'). 
Twee blokken van 25.- D. Resp. 
de 'hitch' (knoop in touw om le
vens te redden), de 'bowline' (om 
gewonde op te tillen). 

GHANA 
2 - 5 - ' 9 5 . Pre-Olympische spelen 
Atlanta 1996; medaillewinnaars. 
500,800,900,1000 Cs. Resp. 
Carl Lewis von de Verenigde Sta
ten (goud atletiek, Los Angeles 
1984, Seoul 1988, Barcelona 
1992), Eric Liddell van Groot-Brit-
tonnië (goud 400 meter hardlo
pen, Parijs 1924), Jesse Owens 
van de Verenigde Staten (vier
maal goud, Berlijn 1936), Jim 
Thorpe de 'Amerikaanse Indiaan' 
(goud tien- en vijfkomp, Stock
holm 1912). 
Vel met twaalf zegels von 300 Cs. 
met doorlopend beeld. Resp. wiel
rennen, boogschieten, schoon-
springen, zwemmen, turnen vrou
wen, schermen, boksen, turnen 
mannen, speerwerpen, tennis, 
voetbal, ruitersport. 
Twee blokken van 1200 Cs. Resp. 
zegel met baron Pierre de Couber-
tin, op blok beeld 'de discuswer
per'; gouden medoillewinnaar 
John Akii Buo van Uganda. 
Mei/ juni ' 9 5 . Omnibusserie 
'geallieerde zege over Japon' (zie 
Antigua & Barbuda). 
Vel met zes zegels van 500 Cs. 
Onderscheidingen resp. 'Navy 
Cross' en 'Purple Heart' (USA), 
'Air Force Cross' en 'Distinguished 
Flying Cross' (Verenigd Konink-
rijK=UK), 'Navol & Marine Corps 

Medal' en 'Distinguished Service 
Cross' (USA), 'Distinguished Servi
ce Medal' en Distinguished Con
duct Medal' (UK), 'Military Medal' 
en 'Military Cross' (UK), 'Distin
guished Service Cross' en 'Distin
guished Service Order'(UK). 
Blok von 1200 Cs. Drie verschil
lende onderscheidingen. 
Juni ' 9 5 . Achttiende wereld-
scoutjamboree in Nederland, 
augustus 1995. 
Strook met zegels van 400,800, 
1000 Cs. Zes Ghonese scouts. 
Blok van 1200 Cs. Verschillende 
knooptechnieken. 
Datum onbekend. Negentigste 
verjoardog van de Rotary (zegels 
ontvangen van Ghana, Moldiven 
en Nevis). 
600 Cs. Symbolische voorstelling 
met vlag. 

GRENADA 
Mei/juni ' 9 5 . Omnibusserie 
'geallieerde zege over Japon' (zie 
Antigua & Barbuda). 
Vel met zes zegels van $ 2.-. 
Resp. 'Dog-fight over the Great 
Marianas', 'Bottle of Midway', 
'Bottle of Bismarck', Amerikaans 
vliegtuig op 'Henderson Field', 
'Bottle of éuodolcanal'. 
Blok von $ 6.-. Vloot Amerikaanse 
vliegtuigen boven de wolken, 
klaar voor de aanval. 
Juni ' 9 5 . Vijftigste verjaardag 
van de UNO* en FAO* (zie Anti-
guo & Borbudo). 
Strookmet75c.,$1.-, 2.-. In sa
menhang met doorlopend beeld. 
Resp. figuur uit de Griekse mytho
logie (plootsen van zwoord in de 
ploegschaar), vredesduif vliegt 
noor VN-hoofdkontoor met de 
aarde uit de ruimte gezien, VN-
hoofdkantoor in New York. 
Strookmet75c.,$1.-, 2.-. In sa
menhang met doorlopend beeld. 
Vorderingen van de FAO over de 
vijftig joor. 
Twee blokken van $ 6.-. Emble
men van de viering '50 joor' van 
UNO en FAO. 

GRENADA/GRENADINEN 
Mei/juni ' 9 5 . Omnibusserie 
'geallieerde zege over Japon' (zie 
Antigua & Barbuda). 
Vel met zes zegels van S 2.-. Oor

logsschepen resp. 'Mitsubishi 
G4M1 Betty', Japans vliegtuig 
vervoert onderzeeër '1-14', 'Mit
subishi G3M1', torpedobootjoger 
'Un Akizuki', slagschip 'Krisnimo', 
kruiser 'Asigori'. 
Blok van $ 6.-. Japanse oonvol op 
'Pearl Harbor'. 
Strook met 75 c., $ 1 . - , 2.-. In so-
menhong met doorlopend beeld. 
Resp. VN-hoofdkontoor in New 
Yorlc City, Trygve Lie van Noorwe
gen (eerste secretaris-generaal 
van de Verenigde Naties), vredes-
werker. 
Strookmet75c.,$1.- , 2.-. In sa
menhang met doorlopend beeld. 
FAO-adviseur helpt bij verbetering 
landbouw in het Coroiliische ge
bied. 
Blokken van $ 6.-. Resp. twee dui
ven en embleem UNO*, meisje eet 
rijst met stokjes met op achter
grond hoofdkantoor UNO* 

GUYANA 
Mei ' 9 5 . 'Singapore 95'-wereld-
postzegeltentoonstelling; huisdie
ren, katten, honden en paarden. 
Drie vellen met twaalf zegels van 
$35. 
Vel I. Katten resp. 'Norwegian Fo
rest', 'Scottish Fold', 'Red Burme
se', 'British Blue-hair', 'Abyssi
nian', 'Siamese', 'Exotic Short-
hoir','Turkish Von','Block Per
sian', 'Block-tipped Burmillo', 
'Singapuro', 'Calico Shorthoir'. 
Vel II. Honden resp. 'Gordon Set
ter', 'Long-haired Chihuohuo', 
'Doimation', 'Afghan', 'Old Eng
lish Bulldog', 'Minioture Schnau
zer', 'Clumoer Spaniel', 'Pekinge
se', 'St Bernard', 'English Cocker 
Spaniel', 'Alaskan Molamute', 
'Rottweiler'. 
Vel III. Paarden resp. 'Chestnut 
Thorounhbred Colt', 'Liver Chest
nut', 'Black Freision', 'Chestnut 
Belgian', 'Appolooso', 'Lipizzon', 
'Chestnut Hunter', 'British Shire', 
'Palomino', 'Seal Brown Point', 
'Arab', 'Afghanistan Kobordin'. 
Drie blokken von $ 300. Resp. 
'Maine Coon' (kot), 'Golden Re
triever' (bond), 'American Anglo-
Arab' (poord). 
Mei/ juni ' 9 5 . Onderwoterle-
ven; hoofdzakelijk vissen. 
Twee vellen met negen zegels von 



YVERT/NVPH 1996 
NVPH 1996 spec cat Ned/Geb k leur-nu met klein-
rondstempels Nederland (12 sept a s ) 24,— 
Yvert 1996 Frankrijk kleur 37,50 

MonacoA/er Europa kleur 22,50 
West-Europa in twee delen compleet 130,— 
(los I A t/m G ƒ 75,—, II H t/m Z ƒ 75,— 

Mictiel West-Europa 1996 in 2 delen 3016 biz 83,50 
(deel A t/m L ƒ 50,—, M t/m Z ƒ 50,—) 
Oost-Europa 1996 1814 bIz 66,— 
Duitsland 1995/6 kleur 681 bIz 36,— 
Atlas Deutschland-Philatelie 144 kleur (112 landkaarten) 59,— 

Gibbons semi-spec cat South East Asia 1995/6 79,80 
spec cat British Commonwealth 1996 2 delen 220,— 

Sanabria (eng ) spec cat Airmail North America 1995120 biz 57,50 
Sakura (eng ) cat Japan 1996 kleur 272 biz 28,50 

VEHA-hoekstroken doorzichtmg en 
zelfklevend - voor het vastzetten van 
brieven, blokken, kaarten, foto's 
100 stuks ƒ 7,—1000 stuks 
aanbieding 50,-

Hefferman (eng ) spec cat Zuid Africa/Geb 1995 kleur 272 bIz 52,50 
IS (eng ) spec cat Malaysia/Brunei/Smgapore 1995 kleur 246 biz 42,50 

Cat VR China 1970 Vm 1994 kleur 95 biz 22,50 
Ceres semi-spec Frankrijk 1996 kleur 432 biz 47,50 
Vlastos (eng ) spec cat zegels/stempels Griekenland 1996 

kleur 520 biz 50,— 
Ma (eng ) spec cat China 1878-1911 m plaatfouten 202 biz 120,— 
V d Heuvel handboek Rijkspost Limburg 1642-1798 155 biz 48,50 
Bakker cat Postagentschappen aan boord Ned schepen 20,— 
JB (eng ) spec cat Malta 1995 kleur 162 bIz 27,50 
Whyte (eng ) cat Ierland 1994 kleur 77 bIz 25,— 
Walker (eng ) cat Australië 1995 kleur 138 bIz 24,50 
Seven Seas (eng ) semi-spec cat Australie/Geb 

1994 205 biz aanbieding 29,50 
Unitrade (eng ) spec cat Canada 1995 kleur 532 biz 37,50 

SORTEERBAK19 x 13 cm met 10 vakjes voor zegels, 
klemstroken etc 12,50 

vd Heuvel handboek Ned Binnenlandse posttarieven 
naar afstand 1850-1871 233 bIz 60,— 

Aschenbeck (duits) handboek wijn op zegels 1995 102 bIz 85,— 
Kaufmann (duits) handleiding verzameling muziek op zegels 

60 bIz 25,— 
Inpeg (ned ) cat muziek op zegels t/m 1984 ƒ 30,-, 1985 t/m 1994 2 1 , — 
Siem (ned ) handleiding opzetten motiefverzamelmgen 18,50 
DMG (duits) wereldhandboek vliegtuigen op zegels 280 bIz g afb 75,— 

PERGAMIJN-ZAKJES 
45/60 mm per 100 5 50 per 1000 50 —115/160 mm 
62/ 62 mm per 100 6 50 per 1000 60 —120/180 mm 
65/102 mm per 100 6 — per 1000 55 —130/200 mm 
85/117mm per100 7 — per 1000 65 —165/215 mm 

per 100 1 1 — per 1000 105— 
per 100 15— per 1000140— 
per 100 14— per 1000 130— 
per 100 17— per 1000 160 — 

Finfix-plakkers topkwaliteit 1000 stuks ƒ 4,-, 10 000 stuks 35,— 
DBZ-Deutsche Briefmarkenzeitung ca 140 bIz 3 recente 

proefnummers 15 — 
Lynn's Stamp News Amerika's meest gelezen postzegelblad 

recent proefnummer 7,50 

Orders tot ƒ 150 - plus ƒ 6 - verzendkosten Orders tot ƒ 50,- alsmede levering 
aan nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling Prijswijzigingen voorbehou
den Uitgebreide prijslijst gratis. 
Postgiro 1253414 - Bank ABN-/Amro 47 36 54 717 

P.W. MEINHARDT 
POSTORDER 
Bleyenburg 5, 2511 VC 's-Gravenhage "^^ 
(vlakbij Centraal Station) s 070-3652227 

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

Besteladres IVIaastricht: Fa Trynes-tel 043/214736 
Besteladres Rotterdam: Het Poststempel - tel 010/4768175 (ook s-avonds) 
Besteladres vakhandel: Davo B V en Importa B V 

RUITER 
MUNT- en POSTZEGELHANDEL 

Veel handelaren 
en verzamelaars 
zijn: 

over de streep! 
Uook? 

De op één na grootste 
postzegelhandel 
van Nederland 

doet meer dan U denkt! 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR: 

Postzegels en munten 

- Verzamelingen Nederland 
- Verzamelingen Buitenland 
- Frankeergeldige zegels 

«p-J 

Heeft U onze GRATIS 
prijslijst van Nederlandse 

postzegels al? 

Heeft U interesse in onze 
maandelijkse aanbiedingslijst? 

Muntenverzamelaars, heeft U 
onze prijslijst van de 

Nederlandse munten al? 

rw« 

^EDEI 

Tel: 01864 
Fax: 01864 

1366 
1890 

De Ruiter 
Postbus 7080 

3286 ZH Klaaswaal 
^^cv20 
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POSTZEGELVEILING 

Hogeweg 118 
4382 RK Vlissingen 

Tel. 01184-11878 
Fax 01184-11879 

POSTZEGELVEILING 
1 en 2 september a.s. te GOUDA 

oMe^ 

Vrijdagavondzitting 1 september: 
- Omvangrijke afdeling kieinrond- en ander stempelmateriaal, alsmede 

belangrijke afdeling poststukken N.O.R. 

Zaterdagmiddagzitting 2 september: 
- Mooi gedeelte losse nos N.O.R. en buitenland w.i. veel topmateriaal 

(veelal gekeurd), variëteiten e.d. 

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

!!!! DEZE VEILING MAG U BESLIST NIET MISSEN !!!! 
* W\i zoeken doorlopend goede verzamelingen, alsmede 

betere zegels en series voor realisatie van onze veilingen, 
of aankoop. 

01184-11878 
De moeite waard! 

DOOR OVERMAKING VAN ƒ 5,-
(Portokosten) 

ONTVANGT U ONZE ZEER LUXE 
CATALOGUS GRATIS, 

giro 3536041 bank 50.79.49.072 

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-Kloosterstraat 19-21 

2021 VJ Haarlem , , . , 
Tel. 023-272136 me igeb ied aan bi j : 
Fax: 023-272753 

Concourslaan 37 
2132 DJ Hoofddorp 
Tel 02503-26269 
Fax. 02503-26195 

Post Beeld 
De leukste postzegelwinkel 

DE POSTHOORN 
ALKMAARS RIJKST GESORTEERDE 

POSTZEGELHANDEL 

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

GESPECIALISEERD IN AMERIKA * PRIJSTLIJST OP 
AANVRAAG * WIJ LEVEREN O.A. WALT DISNEY ALBUMS 

FRANS ROSIER. RITSEVOORT 5, TEL. 072-157157 

100 gr 250 gr 
18,00 42,00 

KILOWAAR MET 1 9 9 4 / 1 9 9 5 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland met toeslag en HW's 
Oostenrijk grote sortenng 
W Europa ■ grote sortenng nnet HW's 
Skandinavie • grote sortenng met HW's 
Duitsland . grote variatie met toeslag 
Frankrijk : grote variatie met HW's 
Engeland : veel nieuw met HW's 
Finland grote sortering 
MISSIEWAAR: 
Australië veel nieuw met hogere waarden 
N.Zeeland : veel nieuw met hogere waarden 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 

28,00 
14,00 
20,00 
11,00 
55,00 
10,00 
14,00 

66,00 
34,00 
50,00 
26,00 

130,00 
22,00 
30,00 

20,00 
16,00 40,00 
8,00 16,00 

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

80,00 
110,00 

65,00 
150,00 

60,00 

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 1834376of SNS bankrek.nr 82 19.07 581 

Levering onder rembours + f 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 

Nu rechtstreeks uit de U.S.A. 
F . D . C . M E T M A R I L Y N M O N R O E 
afgestempeld op de filmlocatie van 'Some like it Hot' 

Hotel Del Coronado Station. 
Uniek, beperkte oplage. Nu ƒ 12,50 

verkrijgbaar bij uw Amerikaspecialist 
DE POSTHOORN, te Alkmaar, tel. 072-157157. 

P0S7ZEGBJIAWB. - VBUNGHIHS „DE VOORSTRAAT" 
VANAF 2 0 JULI T / M 2 0 AUGUSTUS ZIJN WIJ MET VAKANTIE 

WO 30 aug 18 30-22 00 Algemene Verzamel 
beurs tevens Kyk-
avond v/d Veiling 
van6sept 1995 

dl 05 sept 09 00-20 00 Kijkdag 

WO 06 sept 09 00-18 50 Kijkdag 
WO 06 sept 19 00 Aanvang v/d Veiling 
do 07 sept 10 00-16 30 Naveiling 
vr 15 sept 16 30 Sluiting v/d schrift 

Telef kaarten veiling 
Inlichtingen voor tafelreservering of veilingcatalogus 

tel. 038 - 211045 fax 038-233805 Voorstraat 23 8011 MK Zwolle 



S 60. Resp. 'Sei Whale', 'Barracu
da', 'Mutton Snapper', 'Hav/ksbill 
Turtle', 'Spanish Hogfish', 'Queen 
Angelfish', 'Porkfish', 'Trumpet-
fish', 'Electric Ray'. 
Vel II. Resp. 'Tiger Shark', 'Need
lefish', 'Horse-Eye Jack', 'Princess 
Parrotfish', 'Yellowtoil Snapper', 
'Spotted Snake Eel', 'Trunkfish', 
'Cherubfish', 'French Angelfish'. 
Twee blokken in samenhang met 
elk vier zegels van S 30. 
Blok I. Resp. 'Butterflyfish', 
'Bluehead', 'Yellov^ Damselfish', 
'Clown Wrasse'. 
Blok II. Resp. 'Lemon Shark', 'Saw
fish', 'Green Turtle', 'Stingray'. 
Strook met vier zegels von S 80. 
Resp. 'Cocoa Damselfish', 'Ser
geant Major', 'Beau Gregory', 
'Yellowtoil Damselfish'. 
Twee blokken van $ 325. Resp. 
Dermochelys coriacea, Carcharo-
don carcharias. 
Mei/juni ' 9 5 . Dmnibusserie 
'geallieerde zege over Japan' (zie 
Antigua & Barbuda). 
Vel met zes zegels van $ 60. 
Vliegtuigen en oorlogsschepen 
resp.'P61 Black Wi(fow', PT boot, 
'B26 Marauder' bommenwerper, 
kruiser 'Son Juan' (USA), onder
zeeër 'Goto', torpedobootjoger 
van de USA. 
Blok von $ 300. 'P40 B Flying Ti
ger'. 

HONDURAS 
17-1 - ' 9 5 . Vijftigste verjaardag 
von de ONU*. 
1.-, 2.-, 3.- L. Schilderij 'La Siem-
bro: Familia Ecologica' (Elisa Dul-
cey), 'Escena FamÜior' (familie
portret von Delmer Mejia), em
bleem van de viering. 
2 7 - l - ' 9 5 . President dr Carlos 
Roberto Reina (1994-1998). 
0.80,0.95,1.-1 Verschillende af
beeldingen van de president. 
28 -2 - ' 95 . Upoep*; transport. 
1.50,2.-L. Resp. postbus, bestel
ler op motorfiets. 
7-4 - '95 . Paddestoelen. 
1 . - , 1.50,2.-, 2.50,3.-L. Alle ze
gels zesmool. Resp. Marasmius co-
hoerens, Lepista nudo, Polyporus 
pargamenus. Femes sp., Paneolus 
sphinctrinus, Hygrophoropsis ou-
rantiaco; Psathyrella sp., Amanita 
rubescens. Boletellus russelli. Bo

letus frostii, Marasmius spegozzi-
nii, Fomes annosus; Craterellus 
cornucopioides, Auriculario delica-
to, Psilocybe cubensis, Clava-
riadelphus pistilaris. Boletus regi-
us; Scleroderma ourantium, Ama
nita praegraveolens, Contharellus 
ciborius, Geastrum triplex, Russu-
lo emetico. Boletus pinicola; Fo
mes versicolor, Contharellus pur-
purescens, Lyophyllum decostes, 
Pleurotus ostreatus. Boletus ana
nas, Amanita caesarea. 
25 -5 - ' 95 . Vijftigste verjaordag 
van de FAO*. 
3.- L. Twee handen dragen voed
sel voortbrengende natuur. 

HONGKONG 
2 2 - 3 - ' 9 5 . Internationale sporte
venementen in Hongkong. 
$ 1 . - , 1.90,2.40,5.-. Resp.'Hona 
Kong Rugby Sevens', zeilwedstrijd 
'The China Sea Race', internatio
nale wedstrijd voor drakenboten 
'The Internotionol Dragon Boot 
Races', ruiterwedstrijd 'The Hong 
Kong International Races'; alle ze
gels met embleem. 
24 -5 - ' 95 . 'Rural Heritage' (erf
goed van het platteland; traditio
nele huizen. 
S I . - , 1.90,2.40,5.-. Resp. Tsui 
Shing Lau (toren/tempel?). Som 
Tung Uk, Lo Wai, Man Shek Tong. 

INDIA 
3 0 - 1 0 - ' 9 4 . Zestiende wereld
congres over kanker, New-Delhi. 
6.- R. Congresembleem. 
8 - 1 1 - ' 9 4 . Wereldcongres 'per
soonlijke ontwikkeling'. 
6.- R. Congresembleem. 
14-11 - '94 . Dag van het kind. 
1.- R. Tekening van Namrata Amit 
Shah. 
20 -11 - ' 94 . lYF*. 
2.- R. Gezin von zes personen. 
2 1 - 1 1 - ' 9 4 . Vijfentwintigste ver-
joordog van de 'Khuda-Bakhsh'-
Dibliotheek als bibliotheek van na
tionale betekenis. 
6.- R. Oudste afbeelding van de 
'Taj Mahal'. 
23 -11 - ' 94 . Met uitsterven be
dreigde vogels. 
Blok met 1.-, 6.-, 8.-, 11.-R. 
Resp. Ciconia ciconio boyciono, 
Grus nigricollis, Anas albogularis, 
Rhodonessa coryophyllaceo. 

2 9 - 1 1 - ' 9 4 . Negentigste geboor
tedog van J.R.D. Toto (1904-
1993). 
2.- R. Portret van deze grootin
dustrieel. 
3 0 - 1 1 - ' 9 4 . Honderdste verjaar
dag van de school voor blinden. 
2.- R. Schoolgebouw, leerlingen 
achter computers. 
2-12 - '94 . Tachtigste geboorte
dag van Begum Akntar (geboren 
in 1914). 
2.- R. Portret von deze zangeres. 
4-12 - '94 . Honderdvijfentwintig-
ste verjaardag van het 'Franz-Xa-
ver'-college in Bombay. 
2.- R. Collegegebouw. 
14-12- '94. Tweehonderdvijf
tiende verjaardag van de dierge
neeskundige strijdkrachten. 
6.- R. Manschappen met paard en 
hond. 
19-12- '94. Tweehonderdste 
verjaardag van de technische ho
geschool, Quindy/Modros. 
2.- R. Collegegeoouw. 

INDISCHE OCEAANGEBIED 
BRITS 
8 -5 - '95 . Vijftigste verjaardag 
van het einde van de Tweede We
reldoorlog (zie Ascension). 
20,24,30,56 p.; blok van £ 1 . - . 

IRAN 
10-5- '94.IYF*. 
50 Ris. 
17-5- '94 . Wereldtelecommuni-
catiedag. 
50 Ris. 
18-5- '94 . Cultureel erfgoed. 
40 Ris. 
18-5- '94 . Internationale mu-
seumdag. 
40 Ris. 
4-6 - ' 94 . Herdenking sterfdag 
Khomeiny. 
30 Ris. 
10-6- '94 . Vijftiende verjaardag 
martelaarschap Motohorry. 
30 Ris. 
10-6- '94 . Werelddag handenar
beid. 
60 Ris. Tweemaal. 
18-7-'94.Solidariteitsspelen 
voor studenten van universiteiten 
in islamitische landen. 
60 Ris. 
26 -8 - ' 94 . Week van de een
heid. 

30 Ris. 
22 -9 - ' 94 . Week van de 'heilige 
verdediging'. 
70 Ris. 
9-10-'94.Wereldpostdag. 
50 Ris. 
2 4 - 1 1 - ' 9 4 . Dag van de vrouw. 
70 Ris. 
26 -11 - ' 94 . Week van de mobi-
lisotie. 
30 Ris. 
10-12 - '94 . Boekenweek. 
40 Ris. 
27 -12 - ' 94 . Hulpverlening mos-
limslochtoffers van Bosnië-Her-
zegovina. 
80 Ris. Tweemaal. 
5 -1 - ' 95 . Ayatollah Araky. 
100 Ris. 
17 -1 - ' 95 . Herdenking geboor
tedag Saviour Mahdi. 
50 Ris, 
2-2 - '95 . Herdenking gevallen 
bevelhebbers. 
50 Ris. Viermaal 
11 - 2 - ' 9 5 . Zestiende verjaardag 
van de islomitische revolutie. 
100 Ris. 
24 -2 - ' 95 . Wereld'Quds'-dog. 
100 Ris. 
5-3- '95 . Dog van de boom. 
50 Ris. 
15-3- '95 . Iroans nieuwjaar. 
50 Ris. Viermool. 
16-3 - ' 95 . Opening van de 
'Bofgh-Bandar Abbas'-spoorlijn. 
100 Ris. 

ISRAËL 
7-6 - '95 . Vliegeren. 
Velletje met driemaal drie zegels 
vanNIS.l.-. Doorlopend beeld. 
7-6 - '95 . Hapoelspelen. 
NIS 1.-. Kanoën. 
7-6 - '95 . Vijftigste verjaardag 
van de ZIM. 
NIS. 4 .4 . Schip. 
7-6- '95 . Vogels. 
NIS.l.-. 
7-6- '95 . Kinderboeken. 
NIS.l.-, 1.50,1.80. 

JAMAICA 
24 -4 - ' 95 . Vogels. 
50,90 c.,S 1.10,50.-; blok van 
S 50.-. Resp. Columba cariboeo, 
Amazona collaria, Amazona agilis, 
Pseudoscops grommicus; Trochilus 
polytmus. 
11 - 5 - ' 9 5 . Vijfentwintigste ver

jaardag van de Caribische ontwik-
KehngsDonk. 
50 c., S I . - , 1.10,50.-. Resp. 
vlag, idem met letters in andere 
kleur, industrie en landbouw, 
bankbiljetten en munten; alle 
waarden met embleem. 

JAPAN 
12-4- '95 . Volkstelling 1995. 
80 yen. Japanse karakters voor 
volkstelling. 
20-4 - '95 . Dertigste verjaardag 
van het 'jeugdvrijwilligerscorps 
voor overzee'. 
80 yen. Alfabetisering (Japans 
meisje geeft onderwijs). 
20-4 - '95 . Week van de filatelie; 
bijslagzegel ten bate van de 
slachtoffers van de 'Great Hanshin 
en Awaji'-aardbeving. 
80-H 20 yen. Schilderij'Visitor to 
Art Studio' (poedels bij stoel) van 
Keika Kanashima. 
19-5- '95. Campagne 'nationale 
herbebossing'. 
50 yen. Esdoorn (symbool van Hi
roshima) en gezicht op het meer 
van Aki-no-miyojima. 
25-5 - '95 . Geschiedenis van de 
postzegel, IV; zegel op zegel. 
110 yen. Tweemaal. Historische 
zegels (twee waarden van de 
'flight over Loke Ashino'-zegels 
'Fokker 7-3M') en historische 
foto's van eerste luchtpost- en 
luchtvrochtdienst. 

KAZACHSTAN 
Aanvulling melding 3/209 'dag 
van de ruimtevaart': naast gemel
de waarde van 2.- (T.) een waar
de van 10.- (T.) met afbeelding 
van drie ruimtevaarders. 
12-5- '94 . Ruimtevaart; eerste 
Kozak in de ruimte. 
Blok met vier zegels van 6.80 
(T.). Portret van Toktar Aubaki-
row. 
12-7- '94. Frankeerzegels; na
tionale symbolen. 
15,80(1). 
1 - 8 - ' 9 4 . Vijfde internationale 
muziekwedstrijd 'Asia Dauysy', 
Alma-Ata. 
10,15 (T.). Resp. berg Aboj, ijs
stadion 'Medeo' in Alma-Ata. 

KIRIBATI 
Afbeelding en oonvulling melding 



6/450 'toerisme': strook I resp. 
openlucht qebouw (kerk?), kano 
met inboorling, 'betio boiriki', 
kinderen metKorolen, sport (ten
nis, vissen, voetbal); strook II 
resp. inheemse tooi, plankzeilen, 
man met vis en hout bewerken(?), 
onderv^aterzwemmen/duiken, 
matten vlechten. 
85  '95 . Vijftigste verjaardag 
van het einde van de Tweede We
reldoorlog (zie Ascension). 
23,40,50,60,75 c., S I .  ; blok 
van S 2.. Resp. 'Grummon TBM
3E Avenger', 'Curtiss Soc 31 Sea
gull', 'Consolidated B24J Libero
tor', 'Grumman Goose', 'Martin B
26 Morander', 'Northrop P.61 
Black Widow'. 

KOREA NOORD 
20 12  ' 94 . Olympische spelen 
'Lillehammer 1994'; medaillewin
nars. 
10,20,30,40 eh., 1., 1.50 won.; 
blok van 2.50 won. Resp. P.Wi
berg (Zweden, alpinecombinatie), 
D. Companoni (Italië, alpine
skiën), 0. Boiul (Oekraïne, kunst
rijden), D. Jansen (Verenigde Sta
ten, hardrijden), L. Egorovo (Rus
land, langlauf), B. Blair (Verenig
de Staten, hardrijden); T. Moe 
(Verenigde Staten, afdaling). 
Zes blokken van 1 won. Resp. 

E loeg van Noorweaen (olpinecom
inatie) en B. Daehlie (Noorwe

gen, langlauf); Gordeyeva/Grin
Kov (Rusland, kunstrijden voor 
paren), Vreni Schneider (Zwitser
land, alpinecombinatie), G. Hockle 
(Duitsland, rodelen), J. Weissflog 
(Duitsland, schansspringen), 
KonoOgiworoAbe (Japon) en de 
ploeg van Japan (langlauf). 
2 5  2  ' 9 5 . Graftombe van ko
ning Tangun ('de vader van het 
Koreaanse volk'). 
10,30,50,70 eh.; blok van 1.40 
w. Verschillende zuilen en bronzen 
zwaard; zegel met portret, op 
blok het volledige grafmonument. 
64  '95 . Boomplontdag (her
denking von de oog waarop Kim II 
Sung bomen plantte op 'Munsu 
Hill'). 
10 ch. Man en vrouw planten 
boom. 
154 '95 . Herdenking geboor
tedag Kim II Sung. 

10,40 eh.; blok van 1 won. Resp. 
geboortehuis in Mangyongdae, to
ren van de 'Juche idea' met Kimil
sungia (flora); portret. 
174  '95 . Twintigste verjaardag 
van de ontmoeting tussen Kim II 
Sung en Deng Xiaoping (China). 
10,20 ch; blok von 50 ch. Resp. 
Deng Xiooping tijdens congres van 
de communistiscne partij van Chi
na in 1992, Deng Xiaoping in Be
ing (1987); beide leiders. 
184  '95 . Veertigste verjaardag 
van de conferentie van Bandung. 
10,50 eh.; blok van 1.won. 
Resp. Conferentiegebouw in Ban
dung, Kim II Sung ontvangt een 
erecfoctoraot aan de universiteit 
van Indonesië; Kim II Sung en Kim 
Il Jong tijdens de tiende verjaar
dag van de Bandungeonferentie in 
Djakarta (april 1965). 
2 8  4  ' 9 5 . Internationaal sport
en cultureel festival voor de vrede 
in Pyongyang. 
20,40 ch. (tweemaal); blok von 1 
won. Resp. embleem, 'de dons 
van de duif', Inoku Kanji (leider 
van de partij 'sport voor vrede'); 
zegel met de worstel'koning' 
Rikidozan; op blok het '1 mei sta
dion' (plaats van het festival); alle 
zegels met embleem. 
25  '95 . Mineralen. 
20 ch. Amethist. 
125'95. 'Wit te dieren'. 
40 ch. Tweemaal. Resp. Passer 
montacus (vogel), Stichopus japo
nicus (rups). 
2 0  5  ' 9 5 . Folkloristische spe
len/sport. 
30,60,70 ch. Resp. schaken, 
toekwondo, het spel van 'yut' 
(spel met bord en stokjes voor 
jong en oud). 
2 5  5  ' 9 5 . Veertigste verjaardag 
van de maatschappij van in Japon 
verblijvende Koreanen ('Chongry
on'). 
40 ch. Het 'Koreaanse Huis' in To
kio, Koreaanse vlag op achter
grond. 
l  7  ' 9 5 . Paddestoelen. 
40,60,80 ch. Resp. Russulo citri
no, Croterellus cornucopioides, 
Coprinus comatus. 

KOREA ZUID 
113  '95 . Frankeerzegel; kera
miek. 

930 w. 'Celadon'kruik. 
153  '95 . Frankeerzegel; flora. 
70 w. Physolis alkekengi var. 
fronchetii (Chinees lantoorntje). 
3 1  3  ' 9 5 . Paddestoelen. 
130 w. Viermaal. Resp. Lentinus 
lepideus, Loetiporus sulphureus, 
Coprinus comatus, Russuia vires
cens. 
Vier blokken met twee zegels van 
elke waarde. 
74  '95 . 'Hanaro'(='the one 
and only')reactor voor research 
voltooicl. 
130 w. De reactor en symbolen 
von industrie. 
2 5  4  ' 9 5 . Honderdste verjaar
dag modern rechtsysteem. 
130 w. Weegschaal en de 'Court 
Organization Act'. 
2 5  4  ' 9 5 . Honderdste verjaar
dag van onderwijs in de moderne 
wetten. 
130 w. De mythische eenhoornige 
leeuw en het compendium (samen
vattend handboek) von de wet. 
4 5  ' 95 . Serie 'cartoons', I. 
Blokken van 130 en 440 w. 

LIBERIA 
26 4  ' 95 . SOSkinderdorpen; 
bijslagzegels. 
80f 20 c.,S 1.50 +50 c. Resp. 
embleem, stichter dr Hermann 
Gmeiner(19191986)metdrie 
kinderen. 
28 4  ' 95 . Tiende verjaardag 
van de 'Christian Association of 
the Blind'; bijslagzegels. 
25f 10,80K 20 c., $1.50f 
50 c. Resp. blinde met stok en 
landkaart in nationale kleuren, 
tekst 'rood users, respect this 
cane' (weggebruikers, respecteer 
deze stok), blinde met stok en 
auto met dezelfde tekst, als de 25 
■f 10 c. 

85  '95 . Vijftigste verjaardag 
van het einde van de Tweede We
reldoorlog (zie Ascension). 
70,90 c., S I .  , 2.; blok van $2.. 
Blok met 'World War II Victory 
Medal'. 
1  6  ' 9 5 . Afrikaanse fauna. 
70 (tweemaal), 90 c., S I .  , 2.. 
Resp. cheetah, giraffe, rhinoceros, 
olifant, leeuw. 

MACAU 
Afbeelding melding 6/450. 

2 4  6  ' 9 5 . 'Largo do Senado'. 
Strook met vier zegels van 2. P. 
Doorlopend beeld. Gebouwen 
waaronder senaatsgebouw 'Leol 
Senado' rond groot plein. 

MALDIVEN 
Mei/juni ' 95 . Omnibusserie 
'geallieerde zege over Japan' (zie 
Antigua & Barbuda). 
Vel met zes zegels van 6.50 R + 
501. Strijdtoneel resp. met 'Grum
man F6F3 Hellcat','F4U1', 
'Douglas Dauntless', 'battle of 
GuacTalcanal', de noderina von 
Okinawa, landing op 'RedBeach' 
bij Iwo Jima. 
Blok von 25. R. Amerikaanse 
vliegtuigen. 
Juni ' 9 5 . Wereldscoutjomboree 
in Nederland, augustus 1995. 
StrookmetlO., 12., 15.R. Ten
tenkamp. 
Blok van 25. R. Scouts rond 
kampvuur. 
Datum onbekend. Negentigste 
verjaardag van de Rotary (zegels 
ontvangen von Ghana, Maldiven 
en Nevis). 
15. R. Symbolische voorstelling 
met vlaggen. 

MALEISIË 
2 2  9  ' 9 4 . Inhuldiging van Zijne 
Majesteit de tiende Yang DiPertu
an Agong. 
30,50 c, 1RM. Portret. 
1612 '94 . Opening van de na
tionale bibliotheek. 
30,50 c, 1 RM. Resp. gebouw, 
computer, manuscript. 
184'95.WWF*;Neofelisnebu
losa. 
20,30,50 c., IRM. Vier verschil
lende afbeeldingen met embleem. 
29S '95 . Honderdste verjaar
dag van de ontdekking van rönt
genstralen ('XRoy') door W.K. 
Röntgen. 
30 c. Tweemaal, in samenhang, 1 
RM. Resp. eerste röntgenopparoat 
met foto von hand, moderne scan
machine en foto van hersenen, 
röntgenapporaat voor borstonder
zoek met toto. 

MAURITIUS 
85  '95 . Vijftigste verjaardag 
van het einde van de Tweede We
reldoorlog (zie Ascension). 

5. R. Driemool; qeen blok. 
85  '95 . Gedenlcjaren en ge
beurtenissen, II. 
40 c, 4., 10.R. Resp. vijftigste 
verjaardag van de aanleg van het 
'More Longue'reservoir, twee
honderdste verjaardag von de 
aanleg van de 'MahebourgCure
pipe'weg, honderdste verjaardag 
van de de grote brand van 'Port 
Louis'. 

MEXICO 
59  '94 . Zestigste verjaardag 
van het FCE (Fondo de Cultura 
Economico). 
1.30 NO. Embleem. 
12 9  ' 94 . Stad Solvotierra 350 
jaar geleden gesticht. 
1.30 NP. Kathedraal. 
169  '94 . Week van destaats
symbolen. 
1.30 NP. Stoatsvlag, tekst volks
lied. 
21  9  ' 9 4 . Veertigste verjaardag 
van de nationale universiteit, 
Mexicostad. 
1.30 NP. Administratiegebouw, 
getal 40 In Romeinse cijfers (XL). 
22 9  ' 94 . Vijfentwintigste sterf
dag van Don Adolfo Lopez Mateos 
(19101969). 
1.30 NP. Portret van deze presi
dent. 
22 9  ' 94 . Week van de solidari
teit. 
1.30 NP. Gestileerde mensen met 
vlaggen. 
2 9  9  ' 9 4 . Zestigste verjaardag 
van het paleis van schone kun
sten, Mexicostad. 
1.30 NP. Cultuurcentrum. 
2 9  9  ' 9 4 . Honderdste verjaar
dag van het IOC*. 
2. NP. Olympische ringen, em
bleem van de viering. 
3 0  9  ' 9 4 . Paarden. 
1.30 NP. Zesmaal, in samenhang. 
310  '94 . Opening van het na
tionaal medisch centrum '20 no
vember'. 
1.30 NP. Symbolische voorstel
ling. 
610  '94 . Vijftigste sterfdog van 
Antoine de SaintExupéry (1900
1944). 
2. NP. Portret van deze Franse 
piloot en schrijver met tekening 
van de 'kleine prins' ('El Principi
fo'). 
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S S O N is de moderne manier van verzamelen 
ook in Zeist en Boxmeer 

RUIM 160.000 AANTREKKELIJK GEPRIJSDE KAVELS PER JAAR 
Met 30 veilingen per jaar + 12 muntenveilingen. 
Onze veilingcatalogus, taxatie en advies is gratis. 
Informatie, bezichtiging of inlevering van kavels dagelijks tijdens 
kantooruren tel.:085210013 

I 
veiling 

Keizershof 17, Arnhem. Gemakkelijk bereikbaar met eigen en openbaar 
vervoer. Postbus 30295, 6803 AG Arnhem. 

^ FILATELIE "DE BOEIER" ^ 
N E D E R L A N D Z W I T S E R L A N D 
Postzegels in luxe kwaliteit postfris of gestempeld, geen fdc's 
Pnjslijst gratis op aanvraag Prijzen in Nfl (incl BTW) 

UIT ONZE PRIJSLIJST NEDERLAND POSTFRIS 
443 
444 48 
449 53 
454 59 
460 68 
469 73 
474 86 
487 89 
490 94 
496 99 
500 03 
504 05 
506 07 
508 12 
513 17 
518 33 
538 41 
542 3 
544 48 
549 
550 55 
556 60 
561 62 
563 67 
568 72 
573 77 
578 81 
582 
583 87 
538 91 
592 95 
596 CO 
601 
602 06 
607 11 
612 16 
61736 
465b 634 

0 20 
1 50 
3 25 
4 25 
9 75 
4 — 

92 50 
80 — 
8 76 
6 50 
8 60 
2 76 
4 26 
7 50 
18 — 

360 — 
17 — 
12 — 
18 75 
2 50 
69 50 
92 50 
11 — 
28 76 
34 — 
24 60 
29 — 
2 75 

21 50 
10 50 
85 — 
14 — 
0 50 
26 — 
16 — 
21 50 
15 — 
18 50 

637 40 
641 45 
646 
647 48 
649 53 
654 
65559 
660 
661 65 
666 70 
671 75 
676 80 
681 82 
683 87 
688 92 
693 94 
695 99 
700 01 
702 06 
70711 
712 
713 14 
716 19 
720 21 
722 26 
727 28 
729 30 
731 35 
736 37 
738 42 
743 44 
745 46 
747 51 
752 56 
757 58 
75963 
764 65 
76670 

39 50 
31 50 
2 75 
5 — 
15 — 
1 — 

22 — 
1 75 

14 — 
18 50 
47 50 
15 — 
54 — 
14 — 
16 — 
6 50 
9 60 
10 — 
17 — 
18 — 
1 25 
1 25 

12 — 
1 25 

16 — 
3 25 
1 75 
9 50 
4 — 
15 50 
7 25 
3 25 
16 50 
9 60 
0 36 
6 76 
1 76 
6 76 

771 73 
774 76 
777 78 
779 83 
784 86 
786 90 
791 
792 94 
795 99 
800 01 
802 06 
807 10 
811 
812 16 
816 17 
818 19 
820 
827 28 
829 
830 34 
835 
836 38 
839 
840 41 
842 46 
847 48 
849 53 
854 
855 
856 57 
858 
859 63 
86869 
87074 
875 
876 
877 81 
882 83 

3 25 
11 — 
1 25 
6 — 
1 25 
6 50 
1 25 
0 50 
3 — 
1 25 
3 — 
1 — 
0 20 
1 76 
0 30 
0 75 
0 15 
0 50 
015 
2 — 
015 
1 ~ 
1 65 
0 60 
1 76 
0 40 
2 — 

32 60 
015 
0 70 
3 — 
2 — 
0 40 
1 75 
2 25 
015 
1 75 
1 25 

884 85 
886 88 
ld vel 
889 93 
894 98 
899 
900 
901 05 
906 07 
908 
90911 
912 16 
917 
918 19 
920 24 
925 26 
927 29 
930 
931 
932 36 
937 
938 
939 
939a 
940 
94158 
952b 68b 
963 
964 
965 69 
970 
971 72 
973 74 
976 77 
978 82 
983 
984 
985 99 

(nummering volgens NVPH) 
2 — 
7 — 

92 50 
1 75 
2 25 
5 — 
015 
2 75 
1 — 
0 15 
1 25 
3 — 
8 — 
1 25 
2 75 
1 50 
2 75 
0 25 
0 26 
3 76 
8 60 
0 26 
1 50 
3 — 
1 — 

29 50 
26 — 
0 20 
0 20 
4 50 
0 30 
1 50 
1 25 
1 75 
4 25 

19 60 
0 16 
5 60 

99091 
992 95 
996 000 
1001 
1002 
1003 06 
1007 08 
1009 
1010 11 
1012 14 
1015 19 
1020 23 
1024 
1025 
1026 29 
1030 31 
1032 35 
1036 
1037 
103841 
1042 
1043 45 
1043a 45a 
1046 49 
1050 61 
1052 54 
1052 paar 
1056 67 
1058 
1059 62 
1063 
1064 66 
1064a 

1 50 
2 75 
2 75 
13 — 
015 
3 50 
2 — 
0 20 
1 50 
1 — 
2 75 
3 — 
9 60 
0 60 
3 26 
1 25 
3 — 
0 40 
0 75 
3 — 

12 50 
2 25 
2 25 
3 — 
0 40 
9 — 
19 — 
0 75 
0 40 
2 — 
4 60 
0 75 
0 25 

gangen zie onze 
gratis pnjslijst 

Zie ook onze advertentie in Philatelie nummer 10/94 en 12/94 

Bestellingen schriftelijk of per fax Levering aan nieuwe klanten tegen vooruitbetaling of 
onder rembours 
BIJ bestellingen tot Hfl 200  + 3 50 verzend /adm kosten (rembours + 10) 
Boven Hfl 200  franco levering fvlmimumorder s v p Hfl 50 
BIJ VOORUITBETALING 5% KORTINGl 
Betaling door overmaken naar giro/bankrekening of bijsluiten betaalkaarten/eurocheques 

KLIPPER 75, 2991 KL BARENDRECHT TELEFAX 01806 21428 
TELEFOON 19 0022 30 EN IN HET WEEKEND 0180619743 Geen winkel 
POSTGIRO 2718493 ABN/AMRO 50 50 44 978 bezoek alleen na afspraak 
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 grote sortering  kwaliteit  lage prijzen' 

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

Nederland en overzeese gebiedsdelen België 
WestDuitsland/Berlijn 
DDR 
Denemarken/Faroer/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 
Muziek 
Paarden 
Paddestoelen 
Postzegel op postzegel 
Religie/Rode Kruis 
Ruimtevaart/telecommunicatie 
Schepen 
Schilderijen 
Scouting 
Sport 
Tremen 
Vissen/schelpen/zeedieren 
Vlaggen/heraldiek 
Vliegtuigen/ballonnen/zeppelms 
Vlinders/vogels 
Voetbal 
Walt Disney 
Wintersport 

O 
r* 
(D 
(O 
O 
3 . 
(D 

Prijslijsten van de meeste landen, 
zijn mogelijk van Afghanistan tot ZuidAfnka. 

Enorme sortering motief 
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de ven ray se 
postzegelhandel 
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O Julianasingel 1  5802 AS Venray s 
O tel 0478086391 fax 047841717 ' 

&/ > }ie;iie/w>(  Buiuavios e ) O j 6  uaztijd e 6 ^ 

GRATIS PRIJSLIJST 
B E L G I Ë  E N G E L A N D  F R A N K R I J K 

L I E C H T E N S T E I N  L U X E M B U R G 
O O S T E N R I J K 

zeer volledige aanbieding 
redelijke prijzen 
snelle levering 
verzorgde kwaliteit 
betaling op giro in Nederland 

L. DE HOUV\fER 
FRUITHOFLJ^AN 13  2600 BERCHEM  BELGIË 

Te koop gevraagd: Collectie HELE WERELD, ook munten, 
oude NED ANSICHTKAARTEN, OUDE BRIEVEN 
Biedt aan: GROTE VOORRAAD NED + OVERZEE (FDC) + 
Buitenland o a ZWITS VEEL MOTIEF o a SPORT, SCHEPEN, 
TREINEN, spec DIEREM en BLOEIVIEN, HELE WERELD 

D P G I n h P Ni^uw^ti'^^t^^'^^IIBSApeidoom 
■^ w \A I w ftJ w üo5"Z1370ö 

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

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

op het gebied van filatelistische benodigdheden 
Binnenban 263C, 3191 CG Hoogvliet Rt. 

(Tussen Maxis en Albert Hei]n) 



J Postzegelveiling Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr RJ. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 64e veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 9 september a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 
In onze 64e veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie nala
tenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
65e veiling worden ingeleverd. 
Wij zoeken nog goede collecties en voorraadpartijen voor 
onze veilingen in 1995. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

7sept. van 13.00-21.00 
8sept. van 13.00-22.00 
9sept. van 08.00-12.00 

Kijkgelegenheid op: donderdag 
vrijdag 
zaterdag 

Onze volgende veiling zal worden gehouden op 25 novem
ber 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 058-122096 

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

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

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

P R I J S K A T A L O G U S 9 5 / 9 6 
Wilt u een exemplaar? Maak dan 
ƒ 7,50 over op postgiro 1428625 

Postbus 1051 
L 

5140 CB WAALWIJK 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdlieden. 

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

ISLE O F MAN 
P06T 

OFFICE 
Uitgifte-datum: 15 augustus 1995 

Thomas the Tank Engine foo •SL€ of̂wmN f] 
Deze zegels vertonen afbeeldingen uit een zeer bekend 
verhalenboek dat in Groot-Brittannië bekend is onder 

de naam 'Rev. Awdry's Storybook' 

De ontwerper van deze kleurrijke uitgifte is Owen Bell. 
De zegels worden uitgegeven in velletjes van 10 zegels. 

Naast de zegels zal er ook een Postzegelboekje en een setje 
van 6 postkaarten/maximumkaarten uitgegeven worden. 

Isle of man 
Verkrijgbaar bij uw handelaar 

of voor informatie schrijft u naar: 
P.O. Box 184 

NL-3300 AD Dordrecht 

_ rB£2 
J 

■W6MPH.C3ÏTSTHSOUGH . 



9-10-'94.Wereldpostdag. 
2.- NP. Twee mensen met brieven. 
12-10-'94.Upaep*;'Amerika, 
postvervoer'. 
2.- NP. Tweemaal, in samenhang. 
Resp. fietsende postbode, postbo
de op soort lorrie. 
15-10- '94 . Oog van de groot
ouders. 
1.30 NP. Symbolische voorstel
ling. 
17-10 - '94 . Nationaal woterzui-
veringsprogrammo. 
1.30 NP. Hond, waterdruppels. 
27 -10 - ' 94 . Tweehonderdste ge
boortedag van dr Jose Maria Luis 
Mora (1794-1850). 
1.30 NP. Portret von deze ideo
loog, journalist en politicus. 
3 - 1 1 - ' 9 4 . Vijftiende verjaardag 
van het stadstheater 'Fernando 
Soler', Soltillo. 
1.30 NP. Portret van acteur Soler, 
theater. 
3 - 1 1 - ' 9 4 . Vijftigste verjaardag 
van de ICAO*. 
2.- NP. Symbolische voorstelling 
met embleem. 
8 - 1 1 - ' 9 4 . Dertigste verjaardag 
van het nationool antropologisch 
museum, Mexico-stad. 
1.30 NP. Centrale steunpilaar. 
9 - 1 1 - ' 9 4 . Zestigste verjaardag 
van de nationale vereniging van 
acteurs. 
1.30 NP. Theatermasker. 
10-11 - ' 9 4 . Tweehonderdvijfen-
twintigste geboortedag van Igno-
cio Allende (1769-1811). 
1.30 NP. Portret van deze vrij
heidsstrijder. 
2 2 - 1 1 - ' 9 4 . Vijftigste verjaardag 
van het nationaal historisch 
museum, Mexico-stad. 
1.30 NP. Kasteel'Chopultepec' 
(gebouwd in 1865). 
2 3 - 1 1 - ' 9 4 . Honderd jaar oplei
ding onderwijzers lager onderwijs, 
Coohuila. 
1.30 NP. Koepel van school, 
schoolwopen. 
2 3 - 1 1 - ' 9 4 . Veertigste verjoor-
dog van de voetbalclub 'Pumas' 
von de nationale universiteit. 
1.30 NP. Clubembleem, voetbal. 
29 -11 - ' 94 . Kerstmis 1994. 
2.- NP. Tweemaal. Resp. kerst
boom met ballen; kinderen, ster, 
agave. 
3 0 - 1 1 - ' 9 4 . Stadsgewest'Volle 

de Cholco Solidoridad'. 
1.30 NP. Gezicht op het'Chülco'-
dal. 

MICRONESIÉ 
5 -4 - '95 . Honden. 
32 c. Viermaal. 
15-5 - '95 . Vissen. 
32,55,78 c., S3.-. 
l - 6 - ' 9 5 . Flora; Hibiscus. 
Strook met vier zegels van 32 c. 
2 6 - 6 - ' 9 5 . Vijftigste verjaardag 
van de UNO*. 
Blok van S I . - . 

NAMIBIË 
Afbeelding melding 6/450. 
10-7 - '95 . Honderdvijfentwintig-
ste verjaardag van de Finse mis
sie; missionarissen. 
45,80,90c.,S1.20.Resp.Martti 
Routonen (1845-1926, ook'Nak-
ambale'= man met de hoed en de 
'apostel van Ovomboland' ge
noemd, vertaalde de bijbel in het 
'Oshidonga'; afbeelding van kerk
je in Olukonda), Albin Sovolo 
(1867-1934, oprichter drukkerij 
'Okunyanyangidha'= koeien die 
hoefordruKken in zocht zand ach
terlaten; gaf blad '0sondaha'= 
zondag uit; ofbeelding van 'Onii-
po'-drukpers), Karl Emanuel Au
gust Weikkolin (1842-1891; af
beelding van ossenwagen), dr Sel-
moRoino (1873-1939,'the angel 
of the for north'; afbeelding von 
'Onondjokwe'-opleidingszieken-
hüis voor verpleegsters). 

NEVIS 
23 -5 - ' 95 . Huisdieren; honden. 
25,50 c., S I . - , 2.-. Resp.'Poin
ter', 'Old Danish Pointer', 'Ger
man Short-haired Pointer', 'Eng
lish Setter'. 
Vel met negen zegels van 80 c. 
Resp. 'Irish Setter', 'Weimaroner', 
'Gordon Setter', 'Britonny Spa
niel', 'American Cocker Spaniel', 
'English Cocker Spaniel', 'Labra
dor Retriever', 'Golden Retriever', 
'Plot Coated Retriever'. 
Twee blokken von S 6.-. Resp. 
'Bloodhound', 'German Shep
herd'. 
Mel/juni ' 9 5 . Omnibusserie 
'geallieerde zege over Jopan' (zie 
Antigua & Barbuda). 
Vel met zes zegels van S 2.-. 

Vliegtuigen resp. 'F-47 Wildcat', 
'FoU-l A Corsair','VoughtSB2U 
Vindicator','F6-F Hellcat','SDB-
Dountless', 'TBF-1 Avenger'. 
Blok van S 6.-. Amerikaans vlieg
tuig landt op vliegdekschep. 
Juni/juli ' 9 5 . Honderdste sterf
dag van Alfred Bernhard Nobel in 
1996; Nobelprijswinnaars. 
Vel met negen zegels van S1.25. 
Resp. Emil A. von Behring uit 
Duitsland (geneeskunde, 1901), 
William C. Röntgen uit Duitsland 
(natuurkunde, 1901), Paul J.L 
Heyse uit Duitsland (literatuur, 
1910), Le Due Tho uit Noord-Viet-
nom (samen met Henry Kissinger 
'voor de vrede', 1973), Yosunari 
Kawabato uit Japon (literatuur, 
1968), Tsung-doo Lee uit de Ver
enigde Staten (samen met Chen 
Ning Yang voor natuurkunde, 
1957), Werner Heisenberg uit 
Duitsland (natuurkunde, 1932), 
Johannes Stark uit Duitsland (na
tuurkunde, 1919), Wilhelm Wien 
uit Duitsland (natuurkunde, 
1911). 

Blok van S 6.-. Zegel met Kenzo-
buro uit Japon (als schrijver be
kend door zijn publicaties over de 
atoombom op Hiroshima), op blok 
Alfred B. Nobel (1833-1896, uit
vinder van dynamiet; stichtte 
fonds waaruit de eerste Nobelprij
zen in 1901 werden toegekend). 
Juni ' 9 5 . Wereldscoutjomboree 
in Nederland, augustus 1995. 
Strook met drie zegels van S 6.-. 
Kamperen en trekken. 
Blok van S 6.-. Instructie oon 
scout in kajak. 
Datum onbekend. Negentigste 
verjaordog van de Rotary (zegels 
ontvangen van Ghana, Moldiven 
en Nevis). 
S 5.-. Symbolische voorstelling 
met vlag op achtergrond. 

NIEUW-ZEELAND 
Afbeelding melding 6/450. 
Datum onbekend. Team van 
Nieuw-Zeeland winnaar in de 
'America Cup' (race voor zeiljach
ten). 
45 c. Zeiljacht 'Black Magie' bij 
San Diego, opdruk 'Victory 1995'; 
velletje met tien zegels. 

NORFOLKEILAND 
7-2- '95 . Nieuwe uitgiftedatum 
melding 4/289 'oude auto's. 
9-5 - '95 . Walvissen. 
45,75 c.,S 1.05; blok van S 
1.20. Verschillende afbeeldingen 
van Megoptera novoeongliae 
(staart, moeder en kind, uit het 
water oprijzende walvis); 'bubble 
netting?' en vermelding van inter
nationale walvisconferentie op 
Norfolkeiland in februari 1994. 
15-6- '95 . Vissen. 
5,45c.,S1.20,1.50.Resp.Chae-
todon pelewensis, Choetoaon ple-
beius, Choetodon tricinctus, Choe-
todon aurigo. 

PALAU 
18-5 - '95 . Research en experi
mentele straalvliegtuigen. 
Vel met twaalf zegels van 50 c. 
Resp. 'Foirey Delta 2', 'B-70 Val
kyrie', 'Douglas X-3 Stiletto', 
'Northrop/NASA HL-10','Bell XS-
l','TupolevTu-144','BellX-l', 
'BoultonPaulP.lir, 'EWRVJ 
101C','HandleyPageHP-115', 
'Rolls Royce TMR Flying Bed
stead', 'North American X-15'. 
Blok von S 2.-. 'BAC/Aerospotiole 
Concorde SST'. 

PANAMA 
Afbeelding melding 6/450. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
Afbeelding melding 6/450. 
19-4 - '95 . Overdruk fronkeerze-
gel 'vogels'. 
211. op 901. Porodisoea guilielmi 
(uitgegeven 25-3-'92). 
21 -6 - ' 95 . Paddestoelen. 
25,50,651., l.-K.Resp.Lentinus 
umbrlnus, Amanita hemobopho, 
Boletellus emodensis, Ramoria 
zippellii. 

PARAGUAY 
24 -3 - ' 95 . Honderdste sterfdag 
von Louis Pasteur. 
1000 Gs. Portret met ziekenhuis 
op achtergrond, embleem von het 
Rode Kruis van Paraguay. 
4 -5 - ' 95 . Campagne anti-sido*. 
500,1000 Gs. Symbolische voor
stellingen resp. gezichten, bloed
druppels met gezichten; beide ze
gels met embleem. 

PITCAIRNEILANDEN 
26 -6 - ' 95 . Vakantie op eiland 
Oeno. 
20,90 c., $1.80,3.-. Resp. boten 
met naar elkaar zwaaiende men
sen, strondvolleybal, picnick, zin
gen bij gitaar. 

POLYNESIË 
4 - 5 - ' 9 5 . Beschermde soorten. 
9,22,29 F. Resp. 'het zwarte ko
raal', twee verschillende afbeel
dingen van de groene schildpad 
(kop en complete schildpad). 
8-5 - '95 . Honderdste sterfdag 
van Louis Pasteur (1822-1895). 
290 F. Portret. 
19-5 - '95 . Schrijver Julien Vioud 
(1850-1923); boek'Lemoriage 
deLoti'(1880). 
66 F. Polynesische schone en Loti. 
24-5- '95. 'Lemonoï de Tahiti' 
('veel meer don alleen maar een 
zonnecrème'). 
150 F. Gebruinde vrouw behan
delt lichaam met het uit de 'Tiore'-
bloem gewonnen produkt. 
7-6- '95 . Zeldzame vogels. 
22,44 F. Resp. Ptilinopus huttoni 
(leeft in klein aantal op eiland 
Ropo), Duculo goleoto (van de 
Markiezen op het eiland Nuku 
Hivo). 
14-6 - '95 . Parels van Tahiti. 
66,84 F. Twee verschillende af
beeldingen van parels (vindplaats 
de lagunes van de 'Tuamotu'- en 
'Gamoier'-eilonden, bekend als de 
'Queens of Peorls' en 'Pearls of 
Queens'). 

SALOMONSEILANDEN 
5-4- '95 . Vijftigste verjaardag 
van de FAO*. 
70,75,95 c., S 2.-; blok van $3.-
Resp. banaan, 'paw paw', 'pome
lo', 'storfruit'; zegel met mango, 
op blokrond fomilieleven op plat
teland (voederen van varkens, 
tekst 'iedereen heeft recht op een 
levensstandaard die hoog genoeg 
is voor zichzelf als ook voor zijn 
gezin, inclusief voedsel'). 
8-5 - '95 . Vijftigste verjaardag 
van het einde van de Tweede We
reldoorlog (zie Ascension). 
95 c, S I . - , 2.-, 3.-; blok van S 5.-. 

SIERRA LEONE 
Mei/juni ' 9 5 . Omnibusserie 



'geollleerde zege over Japon' (zie 
Antigua & Barbuda). 
Vel met zes zegels van 300 Le. 
Vliegtuigen en oorlogsschepen 
resp.'B-179';'B-25';'B-24 Libe
rator'; USS 'Missouri'; 'A-20 Bos
ton'; USS 'Pennsylvania', USS 'Co
lorado', USS'Louisville', USS 
'Portland', USS 'Columbia'. 
Blok van 1500 Le. Vliegtuig 'Enolo 
Gay'. 
Juni ' 9 5 . Onderwoterleven. 
Twee vellen met elk negen zegels 
van 300 Le. 
Vel I: Resp. 'Cope Pigeons', 'Peli
can', 'Puffin', 'Humpback Whale', 
'Greater Shearwater', 'Bottlenose 
Dolphin', 'Gurnard', 'Salmon', 
'John Dory'. 
Vel II: Resp. 'Pufferfish', 'Coral 
Grouper', 'Hawksbill Turtle', 'Hog-
fish', 'Emperor Angelfish', 'Butter-
flyfish', 'Lemon Butterflyfish', 
'Porrotfish', 'Moray Eel'. 
Twee blokken von 1500 Le. Resp. 
'Surgeonfish, Angelfish'. 

SRI LANKA 
4 -4 - ' 95 . Honderdvijftigste ver
jaardag von de 'Royal Asiatic So
ciety' von Sri Lanka. 
1.- R. Kaart van Sri Lanka, tekst 
'1378 version of Ptolemy's Tapro-
bano, 150 A.D.' (Ptolemaeus: 
Grieks astronoom, geograaf, wis
kundige en muziektheoreticus, 
leefde van 87-150). 
17-4 - '95 . Sirimavo Bondaroni-
ke. 
2.- R. Portret van 's werelds eerste 
vrouwelijke minister-president, 
jaartallen 1960,1970 en 1974. 
29-4- '95.Vesakl995; 
boeddhistisch jaar 2539. 
1.-, 2.-, 10.-, 17.-R.; blok van de 
vier waarden. Vier van de tien 
volmaoktheden resp. moeite en 
inspanning, verdraagzaamheid, 
oprechtheid, vastberadenheid. 
9-6 - ' 95 . M.C. Abdul Coder. 
2.- R. Portret. 

ST HELENA 
6 -4 - '95 . Project 'Harpers Earth 
Dam'. 
Strook met vijf zegels van 25 p. 
met doorlopend beeld. Aanleg van 
de dom. 
8-5 - '95 . Vijftigste verjaardag 
van het einde van de Tweede We

reldoorlog (zie Ascension). 
5,12,25,53 p. Alle tweemaal in 
samenhang; blok van £ 1.-; velle
tjes met viermaal twee zegels met 
op velrond medaille, badges en 
vlaggen. 

ST KITTS (ST CHRISTOFFEL) 
10 -4 - ' 95 . Honderdvijfentwintig-
ste verjaardag van de eerste post
zegel van St Kitts; zegel op zegel. 
25,80 c, $ 2.50,3.-. Resp. Yvert 
n r l , 86 ,103 ,133 ; alle zegels 
met Yvert nr 1 op achtergrond. 
8 -5 - ' 95 . Vijftigste verjaardag 
van het einde van de Tweede We
reldoorlog (zie Ascension). 
20,50 c., $2.-, 8.-; blok van S3.-. 

ST LUCIA 
2 8 - 4 - ' 9 5 . Tweehonderdste ver-
jaardog van de slag bij Robot. 
20,75,95 c., blok van S 5.50. 
Resp. kaart, rebellerende slaven, 
strijdtoneel; kaart. 
8 -5 - ' 95 . Vijftigste verjaardag 
van het einde van de Tweede We
reldoorlog (zie Ascension). 
20,75,95 c., S I .10; blok van S 
5.50. 

ST PIERRE ET MIQUELON 
13 -2 - ' 95 . Triatlon. 
5.10 F. 
13 -3 - ' 95 . Mossen en korstmos
sen. 
3.70 F. 
10 -4 - ' 95 . Kuiper met gereed
schap. 
1.50,1.80 F. 
10 -7 - ' 95 . School- en weekdie
ren. 
2.80 F. 
l l - 9 - ' 9 5 . Zuster Césarine. 
2.80 F. 

ST VINCENT 
2 5 - 4 - ' 9 5 . Vogels; papegaoien. 
Vel met negen zegels van $ 1 .-
met doorlopend beeld. Resp. Amo-
zona forinosa, Nandayus nendoy, 
Pionites melanocephala. Ara 
mocoo, Amazono erythrogenys, 
Pionus menstruus, Anodorhynchus 
hyacinthus, Amazono solsitialis. 
Ara orarauno. 
Blok met zegel van S 5.-. Pyrrhu-
la leycotis. 
2 5 - 4 - ' 9 5 . Katten. 
Vel met negen zegels van S1 .-

met doorlopend beeld. Resp. 
'Snowshoe', Abessijn, 'Icicot', 'Tif
fany', Russische blauwe, Siamees, 
'bi-colour', Maleis, Manx (van ei
land Man, stoortloos). 
Blok met zegel van S 6.-. Bir-
maon. 
2-5 - '95 . WWF*; vogels. 
75 c. Driemaal. Drie verschillende 
afbeeldingen van Sulo dactylatro 
(volwassen mannetje, paartje, vol
wassen vrouwtje). 
Vel met twaalf zegels van 75 c. 
met doorlopend beeld. Resp. Cos-
merodius albus, Ajaio ajajo, Larus 
delaworensis, Geotrygon monto-
no, Tholosseus maximus, Chara-
drius vociferus, Pondion halioetus 
(op zegel haliotus), Fregoto mog-
nlricens, Sulo dactylatro, Butopri-
des virescens, Phalocrocorox outi-
rus, Peleconus occidentolis. 
8 -5 - ' 95 . Vijftigste verjaardag 
van de UNO* en FAO* (zie Anti
gua & Barbuda). 
Strook met drie zegels van S 2.-. 
Symbolische voorstelling van vre
de en harmonie met betrekking 
tot het vijftigjarig bestaan van de 
Verenigde Naties. 
Strook met drie zegels van $ 2.-. 
Symbolische voorstelling van 
vooruitganp voedselvoorziening 
met betrekking tot vijftig joor 
werkzaamheden FAO. 
Twee blokken van $ 6.-. Resp. 
meisjes van verschillend ros afge
beeld tegen de sterrenhemel met 
planeet aarde onder hen (UNO); 
moeder voedt baby (FAO). 

ST VINCENT/GRENADINEN 
Mei/juni ' 9 5 . Omnibusserie 
'geallieerde zege over Japan' (zie 
Antigua & Barbuda). 
Vel met zes zegels van $ 2.-. 
Vliegtuigen en oorlogsschepen 
resp. 'Douglas Devastator', 'Doo-
little's B-25' (aanval op Tokio), 
'Curtis Helldiver', USS 'Yorktown', 
USS 'Wasp', USS 'Lexington'. 
Blok van $ 6.-. Amerikaanse vloot 
in de 'Pacific'. 

SURINAME 
3 1 - 5 - ' 9 5 . WWF*; fauna. 
5 /25,30,50,100,1000,1200. 
Resp. Herpoilurus yoguarondi, 
idem (kop), Leopordus tigrinus, 
idem (kop), Leopordus wiedi. 

idem (kop). 
2 6 - 6 - ' 9 5 . Vijftigste verjaardag 
van de UNO*. 
S/135,740. Embleem met naar 
rechts vliegende duif, idem noor 
links vliegend. 
Datum onbekend. Honderdste 
verjaardag van het K.P.S. (Korps 
Politie Suriname). 
S/ 875. Embleem (met tekst 'viri
bus oudox': stoutmoedig in ver
trouwen op zijn kracht) en tekst 
'KPS in verandering'. 

SWAZILAND 
Afbeelding melding 6/451. 
5 -6 - ' 95 . Vijftigste verjaardag 
van de FAO*. 
35,50c., l.-,2.-E.Resp.mais-
oogst, planten van groente, kudde 
vee, oogst van sorgnum; em
bleem. 

TANZANIA 
Mel/ junI ' 9 5 . Omnibusserie 
'geallieerde zege over Japon' (zie 
Antigua & Barbuda). 
Vel met zes zegels van 250 Sb. 
Letters V en J ('Victory over Ja
pon') samengesteld uit de vlaggen 
van resp. Singapore, Fiji, Maleisië, 
Marshalleilanden, Filipijnen, Salo
monseilanden. 
Blok van 1000 Sh. Britse soldaten 
met vlaggen. 
Juni ' 9 5 . 'Olympische historie'; 
medaillewinnaars. 
Twee vellen met elk negen zegels 
van 200 Sh. 
Vel I. Resp. Tommie Smith van de 
Verenigde Staten (goud 200 me
ter hardlopen, Mexico 1968), 
Jack Lovelock van Nieuw-Zeeland 
(goud 1500 meter hardlopen, 
Berlijn 1936), Al Oerter van de 
Verenigde Staten (viermaal goud 
discuswerpen, Melbourne 1956, 
Rome 1960, Tokio 1964, Mexico 
1968), Daley Thompson van 
Groot-Brittannië (tweemaal goud 
tienkamp, Moskou 1980, Los An
geles 1984), Greg Lougonis van 
de Verenigde Staten (tweemaal 
goud schoonspringen. Los Angeles 
1984, Seoul 1988), Sammy Lee 
von de Verenigde Staten (twee
maal goud schoonspringen, Lon
den 1948, Helsinki 1952), Dan 
Goble van de Verenigde Staten 
(goud worstelen, München 1972), 

Helen Meony van de Verenigde 
Staten (goud schoonspringen, Am
sterdam 1928), Sugar Roy Leo
nard von de Verenigde Staten 
(goud boksen, Montreal 1976). 
Vel II. Resp. Robert Mathias van 
de Verenigde Staten (tweemaal 
goud tienkamp, Londen 1948, 
Helsinki 1952), LorissoLotynina 
von de voormalige USSR (goud 
turnen, Melbourne 1956), Martin 
Sheridan (tweemaal goud discus
werpen, St Louis 1904, Londen 
1908), Vera Coslovsko van het 
voormalige Tsjechoslowokije 
(goud turnen, Mexico 1968), Ed
win Moses van de Verenigde Sta
ten (goud 400 meter hardlopen. 
Los Angeles 1984), Jesse Owens 
(viermool goud atletiek, Berlijn 
1936), Mary LouRetton van de 
Verenigde Staten (goud turnen. 
Los Angeles 1984), Bobby Morrow 
von de Verenigde Staten (qoud 
100 meter hardlopen, Meloourne 
1956), Joan Benoit van de Ver
enigde Staten (goud op de eerste 
marathon voor vrouwen, Los An
geles 1984). 
Blokken van 1000 en 1500 Sh. 
Resp. Florence Griffith Joyner van 
de Verenigde Staten (goud 200 
meter hardlopen, Seoul 1988), 
Jackie Joyner-Kersee van de Ver
enigde Staten (goud verspringen, 
Seoul 1988); Vosily Alexeyev van 
de voormalige USSR (tweemaal 
goud gewichtheffen, München 
1972, Moskou 1980). 

THAILAND 
13-5-'95.'Visakhapuja'-dag 
(belangrijke boeddhistische dog); 
boeddhabeelden 
2.-, 6.-, 8.-, 9.- B.. 
5-6-'95.'ASEAN'-milieujaar 
1995. 
2.- B. Embleem (wereldbol met 
bloem). 
9 -6 - ' 95 . Jaar van 'Thailand IT 
(Information Technology)'. 
2.- B. Symbolische voorstelling 
met emoleem. 
1 - 7 - ' 9 5 . Twintig jaar diploma
tieke betrekkingen tussen Thai
land en de Volksrepubliek China. 
2.- B. Tweemaal, in samenhang 
met doorlopend beeld. Uit ver
schillende delen van een rivier 
(ontsprongen uit dezelfde bron) 
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drinkende olifantenkuddes (links 
in Thailand, rechts in China). 
4-8- '95. Nationale communica-
tiedagl995. 
2.- B. Afbeelding nog niet bekend. 
4-8- '95. Nationale postzepelten-
toonstelling 1995; beKroonde te
keningen van katten uit de 'inter
nationale schrijf-eens-een-brief 
week 1993'. 
3.-, 6.-, 7.-, 9.- B. Resp. 'Khoo 
Manee' (Sav̂ asdi Suwanpak), 'Ko-
rat' of 'Si-Sawat' (Chonya Boony-
asakdi), 'Seal Point Siamese' 
(Chanya Boonyasakdi), 'Burmese' 
(Narong Poon-ngern). 

TOGO 
Mei/ juni ' 95 . Omnibusserie 
'geallieerde zege over Japon' (zie 
Antigua & Barbuda). 
Vel met zes zegels van 200 F. Ja
panse militaire leiders resp. admi
raal isoroko Yamomoto, generaal 
Hideki Tojo, vice admiraal Shigeru 
Fukudome, admiraal Shigetaro 
Shimado, schout-bi|-nacht Chuichi 
Nogumo, generaal Shizu Ichi Ta-
noka. 
Blok van 1500 F. Japanse onder
tekening van de overgave aan 
boord van de USS 'Missouri' op 2 
september 1945. 

TOKELAU 
27-4-'95.W/WF*;Duculapacifi-
co (vogel). 
25,40c.,$l.- ,2.-. 

TURKS EN CAICOSEILANDEN 
Mei/ juni ' 9 5 . Omnibusserie 
'geallieerde zege over Japon' (zie 
Antigua & Barbuda). 
Vel met zes zegels van 50 c. Resp. 
heropening van de 'Ledo-Burmo 
Roaa', begin van de 'Divine Wind' 
(kamikaze operaties), overgave 
van Japanse troepen in Maloya, 
ontmoeting van ae geallieerae op
perbevelhebbers van Zuidoost-
Azië (mei 1945), aankondiging 
onvoorwaardelijke overgave voor 
Japanse radio door keizer Hirohi-
to op 15 augustus 1945, onderte
kening overgave aan boord van 
de USS 'Missouri' op 2 september 
1945; op tussenveld Albert Ein
stein, J. Robert Oppenheimer, En
rico Fermi en generaal Leslie R. 
Groves (de vier von het 'Manhat

tan Project', begin van het atoom
tijdperk). 
BloK van $ 2.-. Ondertekening 
overgave. 

TUVALU 
31 -3- '95. Vijftigste verjaordag 
van de FAO*. 
40,50,60 c., $1.50. 
26-5- '95. Jaar van 'bezoek de 
zuidelijke Pacific'(1995). 
40,50,60 c., $1.50. Resp. 
strandgezicht, idem met zeilboot, 
inheemse woning, hutjes en men
sen. 

UGANDA 
24-4- '95. Watervogels. 
Vel met zestien zegels van 200 
Sh. met doorlopende beeld. Resp. 
Dendrocygna viduoto, Anas cly-
peoto, Pteronetta hortloubii. Bubo 
lacteus, Recurvirostra avosetto, 
Haliaeetus vocifer, Pioceus ocilo-
ris, Laniorius erythrogoster, Podi-
ceps cristotus, Fulico cristata. Hal
cyon senegolensis, Anas acuta, Ar-
deola ralloides, Porphyrie porphy 
rio, Anhinga rufo, Actophilornis 
ofricona. 
Twee blokken van 2500 Sh. Resp. 
Nettopus auritus, Dendrocygna bi-
color 
Mei/ juni ' 95 . Omnibusserie 
'geallieerde zege over Japan' (zie 
Antigua & Barbuda). 
Vel met zes zegels van 600 Sh. 
Letters V en J samengesteld uit de 
vlaggen van resp. Australië, 
Groot-Brittonnie, Nieuw-Zeeland, 
Verenigde Staten van Amerika, 
China, Canada. 
Blok van 2500 Sh. Amerikaanse 
troepen bezetten eilanden in de 
Pacific. 
Datum onbekend. Olympische 
spelen. 
Twee blokken van 2500 Sh. 

VERENIGDE ARABISCHE EMI
RATEN 
Afbeelding melding 6/451. 
l l - 4 - ' 9 5 . Eerste postzegelten
toonstelling van de GCC*-landen. 
50 fils. Symbolische voorstelling 
met embleem. 

VERENIGDE NATIES 
26-6- '95. Vijftigste verjaardag 
van de UNO*. 

US$0.32,0.55, Zw. Fr. 0.60, 
1.80,0.Sh. 7.-, 10.-; blokken 
van de beide woorden. Driemaal 
dezelfde afbeeldingen resp. hond 
die het verdrag van de Verenigde 
Naties onderteKent met op achter
grond een rij vlaggen, oorlogsmo
nument voor veteranen en het 
'Opera House' (plaats van onder
tekening). 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
20-4- '95. Dag van de aarde; 
zorg voor kinderen. 
Blok met vier zegels van 32 c. 
Kindertekeningen. 
26-4- '95. Richard Nixon. 
32 c. Portret. 
27-4- '95. Serie 'black heritage'. 
32 c. Bessie Coleman. 
12-5-'95.'Love Cherub'. 
32,55 c. Twee verschillende 
cherubijntjes. 
19-5- '95. Frankeer(rol)zegel. 
32 c. Nieuwe vlag boven Porch. 
20-5- '95. Recreatiesporten. 
Strook met vijf zegels van 32 c. 
29-5- '95. 'Pow & Mio never 
forgotten'. 
32 c. 
l - 6 - ' 95 . Marilyn Monroe. 
32 c Portret 
2-6- '95. Flora; zelfklevende rol-
zegel 
32 c. 'Pink rose'. 
8-6-'95. Perziken en peren. 
Postzegelboekje met zelfklevende 
zegels. 
15-6- '95. Vuurtoren van het 
'Great Lake'. 
Strook met vijf zegels van 32 c. 
16-6-'95. Honderdvijftigste ver
jaardag van de staat Texas. 
32 c. Vlag, paard, jaartal 1845. 
22-6-'95.'Challenger Shuttle' 
$3.-
26-6- '95. Vijftigste verjaardag 
van de UNO* 
32 c. Embleem. 

WEST-SAMOA 
25-5- '95. Wereldrugbybeker 
1995. 
70,90s.,$l.-,4.-.Resp.ionge 
spelers van onder de twaalf, trai
ning rugby op middelbare school, 
wedstrijd van 'Manu Samoa' te
gen Nieuw-Zeeland, stadion 'Ellis 
Park' in Johannesburg; olle zegels 

met embleem. 
31 -5- '95 . Vijftigste verjaardag 
van het einde van de Tweede We
reldoorlog (zie Ascension). 
70,90,95 s.,$ 3.-; blok van $4.-

ZIMBABWE 
11-7-'95. Zesde'All Africo'-spe-
len in Harare, september 1995. 
Strook met 35,80 c., $1.15, 
1.75,1.95,2.30. Resp. voetbal, 
atletiek, boksen, zwemmen, hoc
key, volleybal; alle zegels met 
vlag en embleem. 

ZUID-AFRIKA 
April ' 95 . Bedreigde fauna (op 
verzoek van 'Reader's Digest'). 
Strook met 5,10 (beide twee
maal), 20 c. Resp. Cordylus gigan-
teus (tweemaal), Psommobotes 
geometricus (tweemaal), Atelerix 
frontalis. 
12-5- '95. Toerisme; de West-
kaap. 
Zegel zonder waarde-aanduiding 
met tekst 'standardised mail' en 
'gestandaardiseerde pos'. 'Victorio 
en Alfred Waterfront' in Kaapstad. 
25-5- '95. Wereldbeker ruaby. 
60 c. Tweemaal, 1.15 R. Spelmo
menten. 
15-6-'95. Vijftigste verjaardag 
vondeCSIR/WNNR. 
60 c. Gezuiverd water door tech
nologische ontwikkeling (moeder 
haalt water uit pomp (pomp in 
doorsnee afgebeeld), toekijkend 
en drinkend kind. 
30-6- '95. Toerisme. 
Zegel zonder waarde-aanduiding 
met tekst 'standardised mail' en 
'gestandaardiseerde pos'. Resp. 
Adansonia digitota (boom), de 
Hooglandroute, 'Auprabies'-wo-
terval, nationale olifantenpark 
'Addo', gebouw van de Unie in 
Pretoria; alle zegels met ligging 
van bezienswaardigheid oploart. 

ZUID GEORGIË EN ZUIDELIJ
KE SANDWICHEILANDEN 
8-5-'95. Vijftigste verjaardag 
van het einde van de Tweede We
reldoorlog (zie Ascension). 
50 p. Tweemaal in samenhang; 
blok van £1 . - . 

ZUIDPOOLGEBIED AUSTRA
LISCH 
15-6-'95. Walvissen en dolfij
nen". 
45 c. Driemaal (waarvan twee in 
samenhang), $ 1.-. Resp. Loge-
norhynchus cruciger en Boloeno-
ptera ocutorostroto in samenhang, 
Megaptera novaenglioe. 
Blok van de vier waarden. 

Vermelding 'TP' 
Bij vermeldingen, voorzien van de 
aanduiding ^', wordt verwezen 
naar de rubriek Thematiich pano
rama elders in dit nummer van 
'Philatelie'. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Aids Acquired Immune Defi

ciency Syndrome (Side) 
FAO Food and Agriculture 

Organization 
GCC Gulf Cooperation 

Council 
lAAF Internationale Ama

teurs Atletiek Federatie 
ICAO International Civil Avia

tion Organisation 
IOC International Olympic 

Committee 
lYF International Year of 

the Family 
OHMS On Her Majesty's 

Service 
ONU Orgonizzozione delle 

Nazioni Unite (UNO, 
VN); Organisation des 
Nations Unies; Orgoni-
zocion de las Nociones 
Unidas 

Sido Syndrome d'lmmuno-
Dépression Acquise 
(Aids) 

UNO United Nations Organi
zation (ONU, VN)) 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espaüa y 
Portugal 

VN Verenigde Noties (ONU, 
UNO) 

WWF World Wildlife Fund 
(World Wide Fund for 
Nature) 

ilSUVfllviilTHAILAND 
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VIJFTIG JAAR VERENIGDE 
NATIES 
Jubilea zijn in de regel 
hoogtepunten. Als een 
jubileum bovendien ge
paard gaat met een 
postzegeluitgifte, kunnen 
ook thematische verza
melaars delen in de 
feestvreugde. Ik gebruik 
met opzet het woord 
'kunnen', omdat de the
matische bruikbaarheid 
van jubileumuitgiften 
soms sterk verscnilt. In 
het algemeen scoren ju
bilea van objecten beter 
don die van organisa
ties. Bij obĵ ecten doel ik 
bijvoorbeeld op het hon
derdjarig bestaan van 
de auto. De ontwerpers 
hebben dan de neiging 
de ontwikkeling van de 
auto gedurende de afge
lopen honderd jaar in 
beeld te brengen. Vaak 
zitten er talrijke bruikba
re zegels tussen. Bij de 
jubilea van organisaties 
overheersen veelal sym
bolen, waardoor de ze
gels minder interessant 
zijn. Kijk bijvoorbeeld 
nog maar eens naar het 
onderschrift bij een af
beelding in het artikel 
Reqels voor thematische 
inzendingen bijgesteld 
van de heer drs. W.E.J. 
van den Bold in het juni-
nummer. Daarin wordt 
gesteld dat 'Niet de her
denking of het jubileum 
thematisch gezien van 
belang is, maar de oor
spronkelijke gebeurtenis 
zelf. Daarom moeten 
hoofdstukken die uitslui
tend gewijd zijn aan 
herdenkingen en jubilea 
worden vermeden.' 
Dit advies geldt welis
waar voor tentoonstel
lingsverzamelingen, 
maar een veelheid aan 
zegels met cijfers en der
gelijke lijkt mij voor geen 
enkele verzameling een 
aanwinst. Ook bij de 
meeste uitgiften rond het 
vijftigjarig Destaon van 
de Verenigde Naties 
overheerst de symboliek. 
De serie van de Posterij
en van de Verenigde 
Naties, ontworpen door 
vader en zoon Calle, 
vormt een aantrekkelijke 
uitzondering (zie blad
zijde 441 van het juni-
nummer). De drukplaot 
voor deze uitgifte werd 
gegraveerd door Inge 
Madlé. sinds 1985 werk
zaam bij Joh. Enschedé. 

Noorwegen 
Noorwegen heeft voor 
22 september twee ze
gels op til. Dit land 'le
verde' de eerste secreta
ris-generaal van de Ver
enigde Naties, Trygve Lie 
(1896-1968), Liebe
kleedde deze functie van 
1946 tot 1953, toen hij 
werd opgevolgd door de 
Zweed Dag Hammar-
skiold. Noorwegen zou 
in 1996 de honderdste 

Reuterswärd maakte. De 
kunstenaar maakte drie 
identieke beelden. Eén 
van de drie beelden 
staat sinds 1988 voor 
het gebouw van de Ver
enigde Naties in New 
York, terwijl een ander 
exemplaar deze zomer 
een plaats in Stockholm 
zal Krijgen als symbool 
in de strijd tegen ge
weld. 
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geboortedag van Trygve 
De met een nerdenkings-
zegel kunnen herdenken 
maar koos voor het vijf
tigjarig jublieum van de 
Verenigde Naties. Trygve 
Lie is afgebeeld op de 
zegel van 3.50 kr. Eer
der al, in 1987, stond 
Trygve Lie op een por
tretzegel van de V N. 
Op de zegel van 
5.50 kr. is het grote be
lang van het beschikken 
over schoon water afge
beeld. Te zien is een 
vrouw die met de han
den water uit een pomp 
drinkt. 
Het is slechts een klein 
facet van de vele vredes
taken van de VN. . . 

Zweden 
Niet alle symbolische ze
gels zijn per definitie 
thematisch oninteressant. 
Op de zegel van 
3.70 kr. die Zweden op 
3 augustus uitgaf, is een 
revolver afgebeeld met 
een knoop in de loop, 
het symbool voor vrede 
en geweldloosheid tus
sen volken en naties. 
Naast alle zegels met de 
traditionele vredesduif is 
dit een welkome aanvul
ling om het doel van de 
Vereningde Naties te il
lustreren. Het gaat niet 
om een gefantaseerde 
voorstelling maar om 
een weergave van een 
beeld dat de Zweedse 
kunstenaar Carl Frederik 

DE TAAL VAN DE 
MAORI'S 
Nieuw Zeeland gaf op 3 
juni een serie uit waarin 
de taal van de Maori's 
centraal staat. Het is de 
tweede serie in een 
reeks, gewijd aan de 
Maori's. Een jaar gele
den (juli/augustus 1994) 
opende deze rubriek met 
een uitgebreid verhaal 
over 'Bekende en onbe
kende mythen van de 
Maori's op zegels'. Deze 
zesdelige serie biedt 
minder thematische ge-
bruiksmogelijkheden. 
Toch is het thema 'taal' 
ook al door de hoogst 
interessante ontwikke
lingsgeschiedenis een 
thema met vele mogelijk

heden, zeker als het om 
talen van minderheden 
gaat. 
In Nieuw Zeeland staat 
1995 in het teken van de 
taal van de Maori's: Te 
Tau O Te Reo Maori. 
Door de bekrachtiging 
van de Maori Lan-
quague Act in 1987 is 
de taal van de Maori's 
een officiële taal in 
Nieuw-Zeeland gewor
den. De taal wordt door 
ongeveer 50.000 
Nieuw-Zeelanders vloei
end gesproken. Daar
naast kunnen ongeveer 
100.000 van hun land
genoten deze taal ver
staan. De Maori-taal is 
een levende taal. Jaar
lijks komen er duizenden 
nieuwe Maori-woorden 
bij ; een bewijs dat de 
taal flexibel genoeg is 
om een toekomst te heb
ben, ook in de 21ste 
eeuw. Maar die taal 
moet dan om te overle
ven wel worden gespro
ken. Terecht richt men 
zich in dit streven vooral 
op de jeugd. 
De afbeeldingen op de 
zes kleurige zegels heb
ben soms een specifieke 
betekenis, die wordt ver
duidelijkt in de vermel
ding van de betekenis 
van de afbeeldingen (in 
het Maori en het Engels). 
Bij de afbeelding op de 
zegel van 80 c. van een 
moeder met een baby in 
een draagstoeltje gaat 

het bijvoorbeeld niet al
leen om het leren praten, 
maar om het verkrijgen 
van kennis door het ver
tellen van verhalen 
{Acquire knowledge 
through stones). Achter
grond hiervan is dat in 
vroeger tijden het Maori 
nog geen geschreven 
taal was. Alle kennis 
werd mondeling aan vol
gende generaties over
gedragen. Dat geldt nog 
steeds voor de familie
stamboom 
{Whakapapa), zoals is 
uitgebeeld op de zegel 
van $ 1.50 {Recite the 
genealogies that link 
people). 
Dat men de taaiopvoe
ding van de nieuwe ge
neratie al snel ter hand 
neemt, blijkt uit de zegel 
van 45 c. met als doel
stelling Treasured Lan
guage Nest. In peuter-
taalfeerzalen worden de 
kleintjes nog voor ze 
naar de lagere school 
qaan de eerste beginse
len van het Maori oijge-
bracht. Het Maori is fiier 
de enige voertaal. In 
1 981 werd dit project 
gestart en eind 1987 
waren er in het hele land 
al 522 van deze op
voedkundige centra ge
vestigd met een bereik 
van meer dan 11.000 
peuters. 
Bij de zegels van 70 c, 
{Sing to awaken the spi
rit), $ ].-{The weico-
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m/ng co//) en $ 1 . 8 0 (Te// 
the Tore to the people) 
ligt het accent eveneens 
op de mondelinge over
dracht van kennis, tradi
ties en dergelijke in ve
lerlei vorm. Links op elke 
zegel is een /V\aori-hout-
snede afgebeeld die ver
band houdt met de afge
beelde activiteit. 

DE STOEL (3) 
Voor de derde maal 
komt het onderwerp 'de 
stoel' in deze rubriek 
aan bod. In 'Thematisch 
panorama' van oktober 
1994 sprak ik onder de 
kop En de stoel? Hij 
bleef m\n bevreemding 
uit over de stoel die is af
gebeeld op de zegel van 
700 öre van Faeröer, uit
gegeven ter gelegenheid 
van de honderste ver
jaardag van de zee-
vaartscnool in Tórshavn. 
De man achter de elek
tronische apparatuur op 
een modern schip zit op 
deze zegel op een sim
pele houten stoel. 
Uit de kop En de stoel 
staat er! in de rubriek 
van december 1994 
bleek dat ik het bij het 
verkeerde eind had. De 
heer J./V\. Ie Fevre, va
rend in de /V\aleise wate
ren, verzekerde me dat. 
hAaar dat was nog niet 
het eind van dit verhaal! 
De stoelverhalen wekten 
de nieuwsgierigheid op 
van de heer A. Palmhof 
uit het Friese Akkrum, 
een enthousiast scheep
vaartverzamelaar. Een 
zoektocht leidde niet tot 
bevredigende resultaten 
en dus schreef hij een 
brief naar Postverk Fo-
roya, de postadministra-
tie van de Faeröer, om 
nadere gegevens. Het 
antwoord kwam van de 
ontwerper van de zegels 
en was ronduit ver
bluffend. In slechts twee 
zinnen maakte hij een 
eind aan alle twijfel: In 
my stamp I have not 
used a specific vessel, it 
is completely out of my 
imagination. So is the 
case with the chair Ver
taald: 'Voor mijn zegel 
heb ik geen gebruik ge
maakt van een bepaald 
schip, het is volledig ge
baseerd op mijn fanta
sie. Zo ging het ook met 
de stoer' Ik denk dat ie
dereen het eens kan zijn 
met de opmerking van 
heer Palmhof, dat de 
ontwerper zich beter 
eerst had kunnen oriën
teren op een varend 
schip. Dan had hij kun
nen voorkomen dat hij 

een houten keukenstoel 
op de brug van een mo
dern schip plaatste. 

WALVISSEN EN 
DOLFIJNEN 
In het mei/juni-nummer 
van Topical Time, het 
tweemaandelijks orgaan 
van de American Topical 

het invoegen van de 
jaarlijkse aanvullingen. 
De uitgifte Antarctic 
Whales & Dolphins van 
Australië (Australian 
Antarctic Territory) op 
15 juni omvat vier ze
gels, die ook opgeno
men zijn in een velletje. 
Het zijn zegels waarop 

Association (ATA), wordt 
gemeld dat de voorzitter 
van de ATA de lijsten met 
gegevens van nieuwe 
binnen- en buitenlandse 
leden over een periode 
van vier maanden heeft 
nageplozen om inzicht te 
krijgen in de 324 verza-
melthema's van deze le
den. 
Het viel hem daarbij op 
dat het thema walvissen 
meer werd verzameld 
dan redelijkerwijze zou 
mog^en worden ver
wacht. Het bewuste the
ma is nog niet doorge
drongen tot de themati
sche top tien', maar is 
wel over de gehele we
reld een populair thema 
aan het worden. 
Dit moet Dick Bekker en 
Gerrie Coerts als muziek 
in de oren klinken, want 
dat kon wel eens beteke
nen dat er een nog gro
tere markt voor hun En
gelstalige Deto//-catalo-
gus 'Zeezoogdieren' is 
dan ze hadden gedacht 
toen ze aan dit omvang
rijke project begonnen. 
Deze in thematisch op
zicht vernieuwende cata
logus wordt losbladig 
uitgegeven. Dat is een 
belangrijk voordeel voor 

de kleur blauw domi
neert. Op de zegels is de 
Engelse naam van deze 
zeezoogdieren vermeld. 
Op basis van de Zoog
dierencatalogus van 
Stanley Gibbons heb ik 
de indruk dat twee wal
vissen al redelijk vaak 
afgebeeld zijn, namelijk 
de Humpback Whale of 
buitrug ÏMegaptera no-
vaeangliae) en de Killer 
Whale of orca {Orcinus 
orca). 
Dat is in mindere mate 
het geval met de Hour
glass Dolphin of zandlo-
perdolfijn (Lagenorhyn-
chus crucigerjen de 
Mink Whale of dwerg-
vinvis {Balaenoptera 
acutorostrata). Op deze 
laatste soort wordt door 
Noren gejaagd voor 
'wetenschappelijke doel
einden'. 

THEATER-'SPEKTAKEL' 
De naam van de wereld
beroemde Engelse to
neelschrijver en dichter 
William Shakespeare 
(1564-1616) is vooral 
verbonden met zijn ge
boorteplaats Stratford-
on-Avon, hoewel 
Shakespeare vele jaren 
in Londen verbleef. De 

directe aanleiding voor 
de serie Shakespeare's 
Globe, die Engeland op 
8 augustus uitgaf, is de 
opening van het gere
construeerde Shake
speare Globe Theatre in 
Londen. Het oorspronke
lijke Globe Theatre werd 
in 1599 in gebruik ge
nomen, maar ging in 
1613 door brancTverlo-
ren; door het afschieten 
van een kanon op het to
neel vloog het theater in 
brand... Het werd het 
daaropvolgende jaar op 
dezelfde plaats her
bouwd. /v\et de recon
structie is een droom van 
de Amerikaanse acteur 
en regisseur Sam Wana-
maker werkelijkheid ge
worden. Helaas zijn bei
den overleden, zodat ze 
het resultaat van een bij
na veertigjarige cam
pagne voor een nieuw 
Globe Theater niet meer 
hebben kunnen meema
ken. 

Het herbouwde theater 
staat dichtbij de oor
spronkelijke plaats op de 
zuidelijke oever van de 
Thames in Southwark. 
AAet de bouw was een 
bedrag van maar liefst 
£ 12 miljoen gemoeid. 
Er werden uitsluitend tra
ditionele bouwmateria
len en -technieken ge
bruikt. Net als vierhon
derd jaar geleden ont
breken alle hedendaag
se technische snufjes. 
Aan één concessie op dit 
punt viel niet te ontko-
men, namelijk brandpre
ventie, zoals blijkt uit de 
aanwezigheid van een 
Sprinkler-installatie. 
De serie is uitgevoerd als 
een strip van vijf zegels 
van 25 p., waarop vijf 
theaters uit de periode 
van 1590 tot 1614 zijn 
afgebeeld. De ontwerper 
heeft de omgeving met 
mensen en dieren 'aan
gekleed', met inbegrip 
van William Shake
speare en de dichter en 
toneelschrijver Christop
her Marlowe. 
Op de eerste zegel is het 
Swan Theatre uit 1592 
afgebeeld, dat in of na
bij Paris Garden stond, 
tegenover het overdekte 
Blackfriars Theatre, waar 

het Shakespeare-gezel-
schap in 1609 begon te 
spelen. Voor het theater 
staan straatventers, 
marskramers en knech
ten die voor de paarden 
van de bezoekers zorg
den. 
Op de tweede zegel is 
het Rose Theatre, even
eens uit 1592, afge
beeld. De merkwaardige 
vorm is een gevolg van 
een fout bij een uitbrei
ding van het theater aan 
Maid Lane. Op de heu
veltop staat Christopher 
/V\arlowe (1564-1593), 
auteur van The Tragical 
History of Doctor 
Faustus. Links van hem 
staat Faust die /V\ephis-
topheles ontbiedt. 
In het midden van de 
derde zegel is het oor-
spronkelijke Globe Thea
tre u\i 1599 te zien. Op 
de voorgrond staan figu
ren uit bekende toneel
stukken van Shakespeare 
zoals Romeo and Julia, 
/V\acbeth, Hamlet en Een 
/V\idzomernachtsdroom. 
Het Hope Theatre is af
gebeeld op de vierde ze
gel. Dit theater werd in 

1613 gebouwd door 
Philip Henlowe, eige
naar van het Rose Thea
tre. Wie de zegel goed 
bestudeert, krijgt een in
druk van het gebruik van 
dit theater Op de voor
grond zien we een man 
met een beer en achter 
het theater vallen de 
hondekennels op. Hier 
liet men honden vechten 
tegen een vastgeketende 
(bruine) beer, een wel 
heel wreed volksver-
maak. 
Op de vijfde zegel is het 
tweede Globe Theatre uit 
1614 afgebeeld. 

DE CD-ROM: EEN UNIEKE 
HULP 
In de vaste rubriek Koers 
van Coerts wordt u gere
geld op de hoogte ge-
nouden van de ontwikke
lingen die de CD/ROM 
op filatelistisch gebied 
doormaakt. Thematische 
verzamelaars kunnen nu 
al profiteren van dit bij
zondere medium. Een 
Amerikaanse interactie
ve multimediale encycio-



pedie biedt met één 
muisklik alle informatie 
over de personen die op 
zegels staan afgebeeld. 
Dat gaat dus heel wat 
sneller dan het opzoeken 
in een encyclopedie in 
de boekenrast. De CD-
ROM wordt dus in toe
nemende mate een nuttig 
hulpmiddel voor filatelis
ten. 

ZOMERFESTIVALS 
Het Pinkpopfestival werd 
dit jaar voor de vijfen
twintigste maal in net 
Limburgse Landgraaf ge
houden, maar een post
zegel voor zo'n evene
ment zit er in ons land 
kennelijk niet in. Dat is in 
Denemarken anders: 
daar werd de jaarlijkse 
Norc/en-uitgifte - dit jaar 
gewijd aan het thema 
Toerisme - benut om 
aandacht te schenken 
aan twee Deense beken
de festivals. 

pas de tweede keer dat 
New Zealand Post voor 
een driehoeksvorm kiest. 
De eerste keer was in 
1943, toen de Engelse 
prinsessen Elizabeth (nu 
koningin Elizabeth II) en 
Margaret (nu noq steeds 
prinses Margaret) - op 
dat moment respectieve
lijk 17 en 13 jaar oud, 
op twee zegels in de 
Hea/f/i-reeks werden af
gebeeld Deze Little Prin-
cesses-uitgifte werd heel 
populair. 
De eerste zegel in de 
Health-reeks werd al in 

De zegel van 3.75 kr. is 
gewijd aan het Roskilde-
testival dat dit jaar zijn 
vijfentwintigjarig be
staan vieroie. Dit vier
daagse culturele festival 
werd gehouden op 29 
en 30 juni en 1 en 2 juli. 
Vorig jaar werd het festi
val elke dag bezocht 
door ca. negentigdui
zend bezoekers. Op ze
ven podia traden meer 
dan honderd groepen en 
orkesten op. 
De zegel van 5.00 kr. is 
opgedragen aan het 
Tonder-festival, dat in 
1999 vijfentwintig jaar 
bestaat. Dit festival be
perkt zich tot folk music 
uit de gehele wereld. Dit 
jaar worden ongeveer 
23.000 bezoekers ver
wacht. 

NOGMAALS 
DRIEHOEKSZEGELS 
Het Finse duo driehoeks
zegels dat in het juni-
nummer werd afgebeeld, 
krijgt deze maand al een 
vervolg. Nieuw Zeeland 
gaf op 21 juni twee 
Heo/m-zegels uit Het is 

1929 uitgegeven, voor
zien van de slogan Help 
Stamp Out Tuberculosis 
('Help mee met het uit
roeien van tbc'). De ze
gels van 1 995 steunen 
net belangrijke werk van 
de Children's Health 
Camps (kindergezond-
heidskampen) met een 
toeslag van vijf cent op 
elke zegel. Het doel is op 
beide zegels vermeld; 
vroeger werd hiervoor 
de slogan A Penny goes 
for Health ('Een stuiver 
zorgt voor gezondheid') 
gebruikt 
Op de zegel van 45 c. is 
een jongetje op een 
skateboard in volle actie 
afgebeeld; de zegel van 
80 c. toont een meisje 
op haar bike. 
Een ander driehoekig 
zegelduo - ditmaal met 
de oekende Olympische 
ringen - werd op 1 2 juni 
door Hongarije uitgege
ven. De zegels versche
nen ter gelegenheid van 
de postzegeTtentoonstel-
ling Olympiafila 95 in 
Boedapest. 

ALLES MAG, NIETS MOET 
Vooral na de Tweede 
Wereldoorlog kregen 
thematische verzame
laars te maken met een 
stortvloed aan nieuwe 
uitgiften met afbeeldin
gen voor veel verzamel
de thema's. Een bekend 
voorbeeld is het grote 
aantal schilderijenzegels 
dat in die tijd op markt 
kwam. De aanduiding 
'roofstaten' raakte zelrs 
in gebruik. 
Nog steeds zijn er lan
den met een zogenaamd 
serieus uitgiftebeleid, die 
de commercie bepaald 
niet schuwen. De aan
kondiging van een nieu
we uitgifte - jaarlijks 
wordt de reeks met één 
of twee uitgiften aange
vuld! - in de Classic Col-
lection-reeks van de 
Amerikaanse postadmi-
nistratie laat zien dat 
men er in de Verenigde 
Staten ook het nodige 
van kan. De honderdste 
'geboortedag' van de 
strip wordt aangegrepen 
om op 1 oktober een vel 
Comic Strip Classics be
staande uit twintig zegels 
uit te geven. Soortgelijke 
vellen werden al gewijd 
aan de Legends of the 
West en de Civil War 
(burgeroorlog) De Ame
rikanen hebben er vaker 
blijk van gegeven de 
economische wet 'meer 
van hetzelfde levert meer 
geld op' met liefde toe te 
passen. Dan gaat het 
niet meer om vellen, 
maar gewoon 'lappen' 
met ettelijke tientallen ze
gels. Thema's als Ameri
cana en Flora en Fauna 
zijn uitverkoren, zoals 
bijvoorbeeld in 1982 en 
1 987, thema's die te vin
den zijn in de themati
sche 'top tien'. 
In de Comic Sfr/p-serie 
kom je bekende namen 
tegen als Dick Tracy, 
Flash Gordon, Prins 
Valiant en niet te verge
ten Popeye. Op de ach
terkant van de zegels is 
bovendien informatie 
over de strips gedrukt. 
Waar het me om gaat is 
dat de postadministratie 
van de Verenigde Staten 
vindt dat alles mag en 

dat kennelijk veel (Ame
rikaanse) verzamelaars 
vinden dat deze uitgiften 
moeten, want de opla
gen van populaire uitgif
ten halen met gemak en
kele tientallen miljoenen. 
De Elvis-zegel staat bij
voorbeeld nog met een 
oplage van 124 miljoen 
in de Amerikaanse 'top 
tien'. 

ZIJN OLIFANTEN 
DIPLOMATIEK? 
De vraag of een olifant 
diplomatiek is verwijst 
naar het doel van uitgifte 
van twee Thaise zegels. 
Ze werden uitgegeven 
ter gelegenheid van het 
twintigjarig bestaan van 
de diplomatieke betrek
kingen tussen het konink
rijk Thailand en de volks
republiek China. Vaak 

Voor een afbeelding ver
wijs ik naar de rubriek 
Wij lazen voor u elders 
in dit nummer. De fabels 
zijn in zachte kleuren af
gebeeld tegen een crème 
ondergrond. De twee 
vignetten maken de uit
gifte extra aantrekkelijk. 
Op het ene staat een 
portret van La Fontaine 
en op de andere de na
men van de afgebeelde 
fabels. 
La Poste, de Franse PTT, 
kondigt deze serie aan 
als een buitengewone 
emissie en spreekt zelfs 
van het filatelistische 
evenement van het jaar 
1995. Men heeft dan 
ook alle filatelistische re
gisters open getrokken. 
De uitgifte is zelfs benut 
voor de introductie van 
twee nieuwe postwaar-

levert zo'n abstract on
derwerp een nauwelijks 
interessante zegel vol 
symboliek op. Die sym
boliek ontbreekt ook nu 
niet, maar de invulling 
die Thailand eraan geeft 
is origineel en thema
tisch interessant Op de 
twee doorlopende zegels 
is links een kudde Thaise 
olifanten afgebeeld en 
rechts een kudde Chine
se olifanten. De kuddes 
drinken elk in 'hun' deel 
van de rivier, waarvan 
het water uit dezelfde 
bron komt. 

FABELS VAN LA FONTAINE 
Frankrijk gaf op 26 juni 
de serie 'Fabels van La 
Fontaine' uit. De Franse 
dichter Jean de La Fon
taine j 1621 -1695) over
leed driehonderd jaar 
geleden; zijn fabels zijn 
wereldberoemd 
Op de zegels zijn ook 
andere onderwerpen te 
vinden dan alleen die
ren. Bij de fabel van de 
raaf en de vos zien we 
een viool en op een an
dere zegel trekt een trek-
harmonica de aandacht. 
Misschien is de zegel 
met een haas op vNnder-
jacht ook interessant 
voor vlinderverza me
iaars. 
De emissie bestaat uit 
een strip van zes zegels 
van 2.80 f. en twee vig
netten in staand formaat. 

destukken, want behalve 
twee eerstedagbladen 
zijn ook zes voorgefran
keerde prentbriefkaarten 
(10x15 cm) en zes voor
gefrankeerde envelop
pen (11x22 cm) uitgege
ven. 
Wie meer over de fabel
dichter wil weten, kan 
voor 40 f. een mooie 
brochure met de teksten 
van de fabels en een bi
bliografie kopen. 

VOGELS IN SLOVENIË 
Onder het motto 'Fauna 
van Slovenië' verscheen 
op 8 juni een blok van 
vier zegels met bedreig
de vogelsoorten, die op 
de Sloveense 'Rode lijst' 
staan. De zegels trekken 
vooral door riun vormge
ving de aandacht. De 
vogels zijn op alle zegels 
tweemaal afgebeeld; ge
detailleerd in een grote 
gedeeltelijke afbeelding 
en in klein formaat als 
totaalbeeld. Door de wit
te ondergrond steken ze 
goed af; op deze onder
grond is in lichtgrijs hun 
leefomgeving aangege
ven. Aiïe zegels hebben 
aan één kant een grijze 
band met de landsnaam 
en een logo Op de ze
gels zijn de Sloveense en 
de Latijnse naam van de 
vogels vermeld. Dankzij 
het royale formaat (ca. 
vier bij bijna drie centi
meter) is er sprake van 
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een grote herkenbaar
heid. 
Op de zegel van 13 T. is 
de kleine torenvalk (Fo/
co naumanni) afgebeeld. 
Dit is in Slovenië een van 
de meest bedreigde vo
gelsoorten. In 1960 wa
ren er nog meer dan 
duizend nesten, maar in 
1993 was dat aantal al 
geslonken tot tien. In 
1994 werd zelfs geen 
enkel nest meer gevon
den. 
Op de zegel van 60 T. is 
een opmerkelijk gekleur
de vogel afgebeeld: de 
scharrelaar {Coracias 
garrulus). Ook de aan
tallen van deze vogel
soort zijn de afgelopen 
jaren drastisch terugge
lopen. 
De kleine klapekster/ 
klauwier {Lanius minor) 
is afgebeeld op de zegel 
van 70 T. Enkele tiental
len jaren geleden kwam 
deze vogel overal in Slo
venië voor. Door gebrek 
aan voedsel is deze ek
stersoort in bepaalde ge
bieden al helemaal ver
dwenen. 
Op de zegel van 215 T. 
is de zwartkopgors {Em
beriza melanocephala) 
te zien. Ook voor deze 
vogel geldt het inmiddels 
overbekende verhaal: 
door ingrijpen van de 
mens wordt de leefom
geving bedreigd of ver
nietigd. 

GOLF IN CANADA 
Na NieuwZeeland gaf 
Canada op 6 juni een 
golfserie uit. Aanleiding 
voor deze vijfdelige serie 
is het honderdjarig be
staan van de golfsport in 
dit land, na de oprich
ting van de Royal Cana

dian Golf Association 
(RCGA) en het Canadian 
Amateur Championship. 
Op de zegels zijn in 
twee talen de nomen van 
de golfclubs vermeld. De 
veelzijdigheid komt tot 
uitdrukking in de afbeel
ding van vijf van de oud
ste golfbanen in Cana
da, de bijbehorende 
clubgebouwen in een 
ovale inzet, de afbeel
ding in silhouetvorm van 
landgenoten die zich 
verdienstelijk hebben ge
maakt voor de golfsport 
in Canada, het verschil 
in spelers en het verschil 
in spelmoment. 
Eén van de vijf afgebeel
de verenigingen is de 
Banff Springs Golf Club. 
Deze club in Alberta be
schikt over een baan van 
18 holes baan uit 1929 
en een van 9 holes uit 
1989. Afgebeeld is een 
golfspeler op de fairway 
van de zesde hole van 
de Sulphurbaan met op 
de achtergrond de 
prachtige Canadian 
Rockies. Het silhouet is 
dat van Stanley Thomp
son, de ontwerper van 
de baan van 18 holes. 
Op de zegel van de Ri
verside Country Club 
zijn twee jonge golfspe
lers afgebeeld op de tee 
von de achttiende hole 
van deze baan von 1 8 
holes in Saint John (New 
Brunswick) uit 1897 Het 
silhouet toont Mabel 
Thompson, de Canadese 
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golfkompioene. 
Eén van de leukste ze
gels is die van de Clenn 
Abbey Golf Club, de 
golfbaan van de jubile
rende RCGA. Hierop is 
een slag vanuit een 
zandkuil in de richting 
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van de green van de 
tweede no/e afgebeeld. 
Op deze baan, die werd 
ontworpen door de be
kende golfer Jack 
Nicklaus en die is aan

gelegd in 1976, wordt 
ook riet jaarlij^kse Cana
dese open golfkam
pioenschop gehouden. 
Het silhouet is van Geor
ge Knudson, een voor
aanstaande Canadese 
golfspeler. 
De afbeelding van de 
Victoria Col f Club laat 
zien dat deze golfbaan 
in het westen van Onta
rio in een schitterende 
omgeving ligt. Met het 
water van de Straat van 
Juan de Fuca op de ach
tergrond slaat één van 
de oudere golfers een 
boogbal bij de vijfde 
hole van deze boon (18 
holes) uit 1893, die heel 
toepasselijk The Bay (de 
baai) wordt genoemd. 
Het silhouet is dat van 
Harvey Combe, die ne
genmaol het BC Ama
teur Championship in de 
wacht sleepte. 
De Royal Montreal Golf 
Club is de oudste golf
club (1873) in 
Canada. Het 
was ook de 
eerste golf
club in 
NoordAmeri 
ka die 

Networking' 
iNovell, of course 

Excelsiorlaan 13 
1930 Zaventem 
02/716 99 11 

Op deze zegel zijn drie 
spelers aan het putten bij 
de zeventiende hole van 
de Blue course. Het sil
houet toont Alexander 
Dennistoun, de stichter 
van de golfclub. 

IN KORT BESTEK 
Door de snelle ontwikke
ling van de computer 
krijgen verzamelaars 
van dit thema te maken 
met het probleem, pas
send materiaal voor al
lerlei nieuwe begrippen 
te vinden. Bijvoorbeeld 
voor het begrip 'compu
ternetwerken', waarvoor 
ik een (Belgisch) fran
keerstempel ontdekte met 
de tekst Networking? 
Novell, of course. 
Een bijna verplicht stem
pel voor thema's die met 
gezondheid en genees
kunde te maken nebben 
werd onlangs gebruikt 
door het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen. Het 
gaat om een 'Port be
taald'stempel met daar
naast een stempelvlag 
met de tekst Van pu
bliekscampagne naar 
publieke discussie  Slot
manifestatie Keuzen in 
de Zorg 17 mei Zwolle. 

Patiëntenverenigingen en 
andere activiteiten voor 
een nog steeds groeiend 
aantal ziekten kunnen 
ook in een thematische 
verzameling worden be
licht. In het Franse Oise

21 SEPTEMBRE 1995 
JOUR MONDIAL ALZHEIMER 

FAMILLES DE MALADES 
REJOIGNEZ NOUS ' 

OISE ALZHEIMER 44 48 63 98 

Compiègne is van 2 au
gustus tot 21 september 
een stempel in gebruik 
dat verwijst naar de 
ziekte van Alzheimer. De 
tekst luidt 21 septembre 
1995 Jour mondial Alz
heimer  Families de ma
lades rejoignez vous! 
Oise Alzheimer 44 48 
63 98. 
In de rubriek van febru
ari werd bij De film als 
f/iemo ten onrechte de 
verschijning van een ze
gel met megaster Ma
donna aangekondiqd. 
Gelukkig was de afge
beelde zegel met het 
portret van Marilyn 
Monroe (waarmee Ma
donna wel enige gelijke
nis vertoont) wél de juis
te. 
In de tekst bij afbeelding 
1 3 van het artikel Vijfen
twintig jaar geleden: 
Lauwerszee werd Lau
wersmeer ('Philatelie' 
van juli/augustus 1994) 
verwees ik naar de Fran
se Camargue. Ik vond 
het wel leuk een Frans 
gelegenheidsstempel uit 
Les Saintes Maries de la 
Mer te ontdekken, waar
op de bekende paarden 
van de Camargue zijn 
afgebeeld, vergezeld 
van de tekst Les Riches
ses de la Camargue. 

g^aju/VnO, 

• al in 
1891  v rou 
wen toestond 
lid te worden. 

M O T I E V E N O P B R I E V E N 
WIJ leveren via absoluut vrijblijvende zichtzendingen poststukken 

voor de thematische verzamelaar. 
Verder ook de nieuwtjes op zegelgebied (per thema of land) 

in abonnement. 
WIJ spannen ons graag voor u in. 

Postzegelhandel 'Wien' 
Postbus 22517, 1100 DA Amsterdam ZO. Tel. 0206.974.978. 

N I E U W N I E U W 
In november 1995 verschijnt de eerste uitgave van de: 
N A T I O N A L E P L A N A G E N D A 

V O O R D E P H I L A T E L I S T 
Bel of schrijf voor meer informotie voor een eigen 
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Gratis prijslijst Nederland en Overzee 

Wijngaardstr. 2 
Tel.:077512698 
Fax: 077547242 

5911 HM Venio 
b.g.g. 047653764 



BOEKEN 
PLANK 
Herbert Stephan heeft 
een uitvoerige studie sa
mengesteld over de 
nooarnaatregelen die in 
Oostenrijk werden ge
troffen om het postver-
keer na de Duitse bezet
ting weer op gang te 
brengen. In deze studie, 
de Spezialkalcilqg Not
maßnahmen in Oster
reich 1945-1948, wordt 
aangegeven hoe de in 
de bewuste periode aan
wezige postzegels - bij 
gebrek aan Oostenrijkse 
postzegels - werden op
gebruikt. Dat gebeurde 

HERBERT STEPHAN 

SpsxlalkataÊog 
NotmaßnaNmen in Öslefreich 

1945-1948 
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door het portret van Hit
ler zo goed mogelijk on
zichtbaar te moKen. 
Daarvoor werden zoge
noemde Klacksfempel 
gebruikt: vaak primitief 
(rond of vierkant, maar 
vooral 'goed dekkend'), 
maar soms ook wat ge
avanceerder. Alle facet
ten, zoals baarfrankerin-
gen, Gebührenzettel, 
Auf- en Überkleber, 
postmeesterstempels en 
dergelijke, worden in de 
catalogus besproken. De 
aspecten van de censuur 
komen eveneens ter 
sprake. Er wordt een 
duidelijk, beknopt histo
risch overzicht gegeven. 
Ook een literatuurlijst 
ontbreekt niet. Het boek
je is voorzien van duide
lijke afbeeldingen. 

Speziolkatalog Holmaßmhmen in Ósler-
reich /W5- /948 door Herbert Stephan; 
112 pp.; fomtaat A5; geitl. (z/w). Verkrijg-
baor door overmaking van f 27.75 {incl. 
porto) op Postbankrekening 3459538 ten 
name van René Hillesum Filatelie Gouila. 

Er zijn postadministraties 
die er behoefte aan heb
ben de buitenwacht zo 
uitvoerig mogelijk ver
antwoording af te leg

gen voor de totstandko
ming van hun postze
gels. Een bekend voor
beeld is de Bundespost 
die de filatelistische pers 
niet alleen afbeeldingen 
stuurt van de goedge
keurde ontwerpen, maar 
ook de afgekeurde va
rianten met evenveel 
zorg in beeld brengt. Het 
is een voorbeeld dat tot 
navolging dient en wel
licht heeft het de Britse 
Royal Mail geïnspireerd 
tot de publikatie van Bri
tish Stamp Design 1993. 
In deze bijzonder ver
zorgde, geheel in kleur 
uitgevoerde brochure 
worden de 'alternatieve 
emissies' van 1 993 ge
toond. Zo komen we er 
achter dat David Gentle
man voor zijn zwanen-
serie een ontwerp maak
te waarop twee mensen 
voorkwamen, maar dat 
de Stamp Aavisory 
Committee daar een 
stokje voor stak. Ook de 
nogal traditionele (en 
gelukkig niet gerealiseer
de) ontwerpen van 
Jeffery Matthews voor de 
hoge waarde van £ 1 0 . -
zijn te zien. Soms zorgt 

dit kijkje achter de scher
men voor gevoelens van 
spijt, namelijk als een al
ternatief ontwerp net zo 
goed als (of zelfs beter 
dan) de uiteindelijk gere
aliseerde zegels blijkt te 
zijn. Vooral filatelisten 
die een zwak hebben 
voor grafische vormge
ving zullen dit boekje 
met veel plezier ter hand 
nemen. (AK) 

Srilish Stamp Design - TIn Work ollhe 
Stamp Advisory Committee door Jomes Ne
gus, FRPS,l. 36 pp.; formoat A5; gei1l 
0<leurj. Verkrijgnaor bij British Philatelic 
Bureau, 20 Brandon Street, Edinburgh EH3 
5T1 IGroot-Brittannie). Pri|s £ 4.99 (excl. 
porto). 

Sinds de verschijning in 
1 991 van de vorige edi
tie van Stanley Gibbons 
gespecialiseerde catalo
gus Queen Elizabeth II 
Decimal Definitive Issues 
is het aantal Machin-ze-
gels in snel tempo ge
groeid. De laatste ont
dekkingen van dit moei
lijke, onoverzichtelijke, 
maar bijzonder interes
sante verzamelgebied 
zijn te vinden in editie 
nummer 7. De Speciali
sed van Stanley Gibbons 

is een catalogus die ver
zamelaars van velrand-
bijzonderheden, velletjes 
uit boekjes en boekjesze
gels, tandingvariaties, 
afwijkingen, papiersoor
ten en wat dies meer zij 
het water in de mond zal 
doen lopen. Dat zo'n ca
talogus tegen een in ver
houding bescheiden prijs 
kan worden geleverd is 
extra plezierig. (AK) 

Queen Elizabeth Decimal Definitive Issues 
Specialised Stamp Catalogue. 674 pp; lor-
mootA5;aei1l (z/w) Uilgegevendoor 
Stanley Gibbons Ltd London en Ringwood 
{Groot-Brittonnie). Verkri|gbaar bi| Mem-
hordt 's-Gravenhage. Prijs (GB) £ 19.95. 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 03465-6 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam) 
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Ned. + Overzee PF tot 40-'45% 
P F v a ' 40S5% gebr tot '40-40% 
y;ebi vd '40-S5% Bij best va 
ƒ 100,- extra korting Zend uw 
wensen naai PZH 'Ad\antaee'-
Papendrecht . PB 148 of fax 078-
41SS40 

Telefoonkaarten per kilo ± 280 
stuks {ruim 100 verschillende) 
voor j 89,- , 200 versch. wereld 
ƒ 140,- Ook SOO en 400 lever
baar 100 vers Japan ƒ 90 , - Giro 
6698416 tn.v j Koning te Mon
ster Tel 01749-427S1 

Gratis pnjslijst Ned +OG, België + 
kinderbedankkaarten H Thiel, 
Meent70om 37, 1261 XA Blan-
cum, t e l / f ax 02153-11397 

Abonnementen Duitsland 1,-
DM = J 1,'>8 Finland 1,- DM -
ƒ 052 Monaco 1,- FF - ƒ 0,50 
Noorwegen l , - N K - / 0 3 6 Oos
tenrijk 1,- OS = ƒ 023 Zweden 
1,- ZK = ƒ 0,32 Zwitserland en 
Liechtenstein 1,- ZF - ƒ 1,80 
Info G Nieboer, De Egmonden-
straat 80, 1024 RX Amsterdam 

Verenigd Europa **,© en FDC 
Cept en alle mogelijke meelo
pers Gratis pri)slijst bij Harrie 
Baken, PB 1291. 5004 BG Til
burg Tel & fax 013-684615 Ook 
abo-ser\ice 

1 kilo afgewet kt wereld ± 22 000 
stuks n u t gioot lormaat voor 
ƒ 6 5 , - Incl veiz Giro 6698416 
t n V J Koning te Monster Tel 
01749-42731 

Kollektie Engelse postzegelboek
jes \ o o r n oud-gutter pairs-trattïc 
hghts Redelijke pnjs L uit den 
Boogaard, A v Saksenin 10, 
S a n t p o o r t / O Tel 023-377890 

FDC's vanai El ook lage nrs /on
der adres bij u E7 zeer fraai Tel 
03438-13050. Pertien 

16Jrg. PhU. {•79/'94) t e a b vd 
Stadt, Gleopatradreef 1, 3561 RA 
Utrecht, 030-616401 

Nederland: 250x verschillende 
ƒ 10,- Grootformaat kilowaar 
250 gram ƒ 17,50 Giro 129601 | 
de Block, Purmerend 0 

Verenigd Europa **, en FD(. 
Cept en alle mogelijke meelo
pers, brugparen, ongetande etc 
Gratis prijslijst bij Harrie Baken 
Pb 1291, 5004 BG Tilbuig 
Tel/fax 013-684615 Ook abo-ser-

Kleinrond stempels aangebo-
d e n / g t \ r a a g d liefst luilen Tel 
03480-21360, \ anSe t t en 

Finland: 100 versch gebr gfm 
ƒ 8,- 200 st ƒ 18,- Giro 944139 
H Sprakel, A H Molenw 285, 
7556 GI Hengelo 

100 schilderijen-bloemen-luchtv-
dieren-boten-auto ƒ 5 , - J Pauluv 
sen, A B \ / A M R O Bank 
444556230, Veldhoven 

Rusland \ e i /amelaar ruimt o\er-
tolligf sei ie s op postfns+gestem-
pekl Ï0% cat C V Beveren, 3055 
ZI Rotterdam, tel 010-4229820 

Vlootdagen cnv met afst 7-7-84 + 
29-7-85 t n Enkhuizer env 1 t / m 
5 Y Bakkei, Blokstr 32, 1782 NR 
Den Held(.i,tel 02230-25808 

Zwitserland 100 versch grootfor
maat \eel toeslagzegels ƒ 10,-
G i i o l l 3 5 ï 2 1 W \an Uden, Den 
Bosc h 

Japan 200 veisch Gifm ƒ 10,-
300 versch ƒ 20,- PJ Linde, Ze-
vensterstr 35, Enschede Giro 
1209076 

Nederland postfiis en gebruikt, 
frankeer, roltanding, luchtpost, 
port, dienst, aut -boekjes etc 
Vraag graus prijslijst aan bij Anno 

T852' , Postbus 2934, 7301 EH 
Apeldoorn Tel 055-552174 

Zwitserland en Nederland post-
fris en gestempeld, gratis prijs
lijst Filatelie De Boeier, Klipper 
75, 2991 KL Barendrecht 

Ver. Europa + Nederland **'', 0 
V a No I v a 25% Stuur uw no 's, 
ontvang mijn prijs F. Ghyben, Zo-
negge 1916, 6903 GV Zevenaar 
Te l / f ax 08360-29241, na 
10/10'95 tel /fax 0316-529241 

Gelopen poststukken, effecten, 
papiergeld, Duitse-rijk en Neder
land, documenten, prenten, Bra
bant, info A N Bruggeman-vd 
Schelde, Kantelenweg 70, 3233 
RD Oostvoorne, tel 01815-5036 

Nieuwe prijslijsten Nederland 
automaatboekjes, Frankiijk, Zwit
serland, Canada-USA gebruikt en 
Australia gratis op aanvraag J H 
Ackermann. Rosendael 2, 1121 
HH Landsmeer 

700 W-Europa veel grf H W en 
Hpl senes ƒ 10,- giro 3330084 
Boetzkes, Baroniehof 100, Hel
mond 

Rusland veel doubletten Stuur 
vrijbl uw mancohjst v d Logt, 
Thorbeckel 32, 2564 BP Den 
Haag 

500 Oostenrijk ƒ 32,50 400 mu
ziek ƒ 5 1 , - 200 schilderijen 
ƒ 14,- 200 bloemen ƒ 14,- 100 
franse schilderijen ƒ 42,50, Jac 
van Welsenis, Coloniastraat 57, 
3024 TA Rotterdam Gironr 
6513551 

Ost-Europa, Neu+Alt v <̂ n Ar-
menien bis Weili-Russland -f 
Nachfolger CSSR + Jugoslawien + 
von Albanien bis Ungarn 
**,o,GS,Bnefe,Provisor,Lokale, 
Private gratis Liste von Reiher, PF 
107, D-08491 Limbach, Fax 
03765-34833 

Deutschland-i-Ost-Europa **, o, 
Briefe,GS,ETB,Max-Karten, DDR, 
Bund, WB, DR Best t /ugen, Rei
her, PF 107, D-08491 Limbach 

Te koop Zwitserland en Duits
land, 25% Mitht l fel 05161-
2229 Roseboom 

100 Eng-Bund-Hong-Pol-Bulg-
Joeg -Aust -Amei -Nv\-Zeei -Can 
f 5 , - Giro 1065135 ABN-AMRO 
t g \ J Paulussen Veldhoven 

'Stamp-Aid' Kantoorpost Nederl. 
1 kg Mix met 40% GRF (mcl 
toeslag) ƒ 35,- , 5 kg ƒ 150,-, 1 
kg GRF {mcl toeslag) ƒ 9 0 , - , 5 
kg ƒ 350,-. 5 kg KI F ƒ 3 5 , - Prij
zen excl porto en verz Meer 
info SEF/Stamp-Aid, tel 02975-
40164, giro 4649344 

Ierland grote voorraad gebron-
gebr-pf Uw mancohjst naar Kui
pers Diepenbrockstraat 109, 
7604 CX Almelo tt l 0546-
852449 

300 Spanje ƒ 28 , - 300 Luxem
burg ƒ 42 , - 600 België ƒ 36,-
300 Schepen ƒ 22,50 200 Vissen 
ƒ 1 7 , - 500 sport ƒ 30,- 100 mu
ziek ƒ 10,- Jac van Welsenis, Co
loniastraat 57, 3024 TA Rotter
dam, Gironr 6513551 

Fe koop complete j a a r g a n g e n 
VR-China pfr 1990 ƒ 70,-, 1991 
ƒ 42,- , 1992 ƒ 18.-, 1993 ƒ 19,-, 
1994 ƒ 22 . - Zegels ook los ver
krijgbaar Macau 1993 compleet 
postfris ƒ 50 , - Portokosten extia 
B Veenhof, Postkade 53, 9648 JT 
Wildervank 

Kilowaar Luchtp. commonwealth 
/wereld, onuitgt / /ec r v t cl 
H W ƒ 85 , - pei kilo Betaling na 
ontvangst M Beeke, Harderwijk, 
tel 03410-17426 ( N O Z ) 

Gratis prijslijst \ooi kilowaar en 
kleine ka\t ls [ Suenstia, Bariet-
g e t l 2 1 2718 BI / o u e i m t e r 

Gratis: Pnjsl BRD DDR Berlin en 
Dt Reich ledere nieuw geinterev 
seeide ontvangt tevens een phil 
veirassmg Nu ook nieuwtjes 
abo's BRD CH FL en A Extra 
aanbied E vd Linden, Postf 
185551, 45205 Essen/Dld Faxnr 
0049205415439/MobieUel nr 
00491714337549 

Kilowaar Nederland 1924-1990 
p / k g ƒ 42,50 + po i to HOPosi, 
giro 5118104, Postbus 742, 3800 
AS AiiK isfooi t 

Duitsland Aanbieding dc/ t mnd 
150 gest ƒ 15 , - Giro 2300785 
RSD Lindelaan 23, 1775 GK Mid
denmeer Ook het adres voor uw 
mancolijsten europese landen 

Diverse partijen, collecües en les-
tanten C entro Filatelico, Ha-
\enstr 43, 3441 BH Woerden 
03480-23885 Vraag gerust de lijst 
op Ook losse zegels {10-15 
ct/Yvert) leverbaar J D A Ros-
muller, Brigantijn 8, 3448 KB 
Woerden 

Albanië zeer grote voorraad *** 
Prijslijst voor ƒ 2 , - m geldige NL-
post/egels FB Dijkstra, S Valke-
maslr] 4, 9088 BD Wirduin 

'Kilowaar gratis prijslijst, Enge
land 1 kg missieware ƒ 25 , -
Giootformaat ƒ 45, - , lOOg Man 
ƒ 45, - , portovTij, mancohst, giro 
6246177 Bentley 2, Winchester 
RD, Northampton Fngeland 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, 
Hongarije, Albanië, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije. PZH Robert 
Wikioi. Hodgessu 13, 6135 CS 
Sitlard Tel 046-512751 Ook 
nieuwtjes' 

Prijslijsten N-Korea (ook G') 
/Mongol ië /Vie tnam/Bulgar i je / 
Roememé/Tsj Slow / P o l e n / H o n -
garije ƒ 2 Drs FB Dijkstra, S 
Vaikemastrjitte 4, 9088 BD Wir-
dum Tel 05105-51913, Fax 
51212 

Kilowaar Finland, Noorwegen, 
Denemai ken of Zweden 50% 
heidenkmgszegels Zend Hfl 20,-
m een biief of op g i ionummer 
1624853 en ontvang 150 gi fran
co thuis. Correspond in English 
L Runfors, Gotlandsgatan 1. S-
602 17 Norrkoping, Zweden 

Veld-censuur-krijgsgev.kamp en 
dienslpost div oor logen/ landen 
I Hoogakker, PB 181,7040AD s-
Heerenberg Tel 08346-62518 

Reich, BRD Berlijn, Oost Vol
gens Michel en Ned tot 50% 
Viaag lijst F Cahn. Wannmg-
straat 19-3, 1071 I A Amsterdam, 
te! 020-6641679 

Actuele thematische prijslijsten 
(computeruitdraai) sturen wij v 
ƒ 2 , - m M-postz F Dijkstra, S 
Valkesmastrj 4 9088 BD Wii-
dum 

S iudug ioep Polen levert u alle 
posiuitgiften vanaf 1860 tot nu 
Vanaf 15-20% Michel 85-816845 
J U Gluszek, Wijdenespad 11 
6843 AZ Arnhem 

Rest wereld zhkw Japan, Frankr 
Engl N\v Zeel Italië Ned 0 
f 100,- verz Ned 0 Eenv mat 
got (1 gevuld ƒ 135,- J Veldhuis, 
t sdoorn ln 38, 3881 FS Putten 

GEVRAAGD 
h I an kt 11 geldige /egt Is Neder
land Geef m ruil Nedei land, W 
l-iiiopa of motief Nominaal tt-
g tn 50% catw ml H Bergman, 
Kustweg 346, 9933 BR Delfzijl, 
tel 05960-15311 

Firmaperforaties Curasao tevens 
post en postwaardestukken B 
Smit, Keizersgracht 690, I0 I7 IX 
Amsttrdam, tel 020-6243656 

Veldpostenveloppen friese batj 
G Hamstia Ktikstr 1, 9801 (,N 
Zuidhorn, tel 05940-5434 

Gevr Ivoorkust Michel nr 
A61S+B613 vissen/postfris Aanb 
tel 020-6421327, fax 020-
6427506, Kalman 

Gevraagd Spania p/fris zegels of 
vereniging van Spania te ruil o f t e 
koop. Red prijs Tel 010-
2122177, Hofman 

Wie kan i egelmatig mijn voor
raad zegels en / van Nederland 
en Verenigd Europa aanvullen^ 
Postfris en gestempeld Brieven 
met pnjs/percentages N V P H -
Zonnebloem aan F Ghyben, Zo-
negge 19-16, 6903 GV Zevenaar, 
Tel /fax 08360-29241 

Echt geioptn enkel frank Ned. 
40-45 nrs 340-41-43-351-364-67-
68-69-370-71-356C-376-379B-79D-
397-99-403-409-15-16-423-24-27-
430-441 A Dijkman, Postbus 
230, 3140 AE Maasluis. Tel 
01899-15644 

Postfnsse frankeergeldige post
zegels Nederland. Doorlopend te 
koop geviaagd a 75-80% Alleen 
grote pai Ujen Aanbiedingen 
aan P J Rtttgers, Interstamp, 
Postbus 8177, 3009 AD Rotter
dam Tel 010-4205276 
Fax /an twapp 010-4552991 

Firmaperforaties Kopen of i ui
len voor postfris Zwitserland D 
Scheper, Hogeland 1, 2264 JX 
Leidschendam tel 070-3279626 

Gas en elektra-bednjfs- en recla
me penningen voor Juliana zilver 
N V d \ ouwiand , tel 023-276876 

Postbewijszegels: proeven, speci
men piintsttmpels, langslem-
pels J Vt 1 aai t, Diamantdijk 243, 
4706 HG Roosendaal 

Golfsport Alles over golfsport 
van de gehele wereld stempels, 
postz FDC^s prentkaarten en/ . 
M Mesotten. Hoelbeekstraat 51, 
3746 Bil/en, België 

Zoek ruiladressen p fr Spanje of 
eventuet 1 koop Bel mij na 17 00 
uur, tel 010-2122177, Hofman 

Frankeer-geldige post. Nederl. 
onafgew / / gom/Postfris 50-
80% Ook blokken PZM, PZB 
Info brief op aanvraag Tel 
02975-40164 

Grootrond st goed leesbaar op 
/egels no 56 /80 J Oprel , Groe-
nendaal 165, 301ISR Rotterdam, 
tel 4045629 

DIVERSEN 
Stuur mij 200 versch Grf W-Eur, 
zelfde aantal/kwal retour M Ro-
mijn, Musholin 272, Hoofddoip 

Ik geel postzegels (uw manco's) 
\ o o r Gas- oi Eleklrapennmgen, 
Hondenbelasungpenningen, div 
Firma-, Automaat- of Reclame-
pennmgen (metaal) A J Kooij, 
Vlmdermeent 124, 1218 CZ Hil-

Israel postfnsse zegels met tab te 
koop, en verzorgmg van abonne
menten Inl A Bouwense, tel 
01100-12762, Goes 

FRANKEERGELDIGE ZEGELS 
van 70 landen gevraagd 

b v Aankoop Ruii 

BELGIË-) 4 10 4 70 
BUND-) 92,— 106,— 
CANADA 70,— 80,— 
CYPRUS 1 0 0 — 115,— 
DK-) 1 8 — 20,— 
EILAND MAN 130— 149,— 
FRANKRIJK 22 50 26 — 
FINN/AAIAND 20 — 23 — 
GB 185— 215 — 
GUE/JERSEY 1 8 0 — 207 — 
ITALIË ') O 05 O 06 
JAPAN-) 1 10 1 27 
LIEOHT •) 8 5 — 98 — 

b V Aankoop Ruil 

LUXEMB 3 45 3 97 
MALTA •) 300,— 345 — 
MONACO 18,50 21 30 
NOORW •) 16,— 18 40 
OOSTENR *) 11 40 13 — 
SAN MA/AT 0,04 O 05 
SPANJE 0,70 0,80 
UNO GENEVE 26 — 30 — 
UNO NY 60 — 69 — 
UNO WIEN 6 80 7 80 
USA 105— 121 — 
ZWEDEN 1 2 — 13,80 
ZWITSERL •) 9 9 — 113 — 

Aankoopl i j s t grat is Kooppr i j s in HFL per 100 mun teenheden van het 
land voor xx-frankeenA/aarde Zegels naar waarde en hoeveelhe id in 
zakjes sor teren onde r 2 0 0 , - tota le waarde / 2 0 , - per land t e g e n b o d 
v o o r b e h o u d e n 1 0 , - D M min aftrek voor valse of ongesor teerde 
kavels en k le inwaarden Zend ingen onder 100 , -a l l een ruilen Rui i-
pri jzen in HFL f rankeenwaarde ge ld ige hol landzegels Zonde r g o m 
landen me t - en al leen deze - kopen en ruilen wi j voor 4 0 % van d e 
aangegeven pr i jzen Wi jz ig ingen voo rbehouden 

P H I L E U R O P E G M B & C O (20 jaar lid A P H V en IFSDA) 
Post fach 36 45 Tel 00-49-6131-237341 
D-55026 Mainz Fax 00-49 6131-237342 

INTERNATIONAL CASHPOINT FOR 
POSTAGE MATERIAL 

file:///oorn
file:///anSetten
file:///enstr
file:///ouwiand


AUSTRALIA POST 
heeft vanaf 1 juli een 

verkoopkantoor in de Benelux 

COCOS (KEELING) />C 

- i -Ji COCOS iKEEUING) O r 
ISLANDS A:is:rr.!!,; OJC 

■.•'.-, f'" tff^if 

A u s t r a l i a p o s t levert ook: Australisch antarctica, Cocos (Keeling) Islands 
Christmas Islands. 

Voor inüchtingen kunt U terecht bij: U W p O S t Z e g e l l i a n d e l a a r 
\-

. of schrijf naar: 

en 

Postbus 184 
3300 AD Dordrecht 



Nu wel h ELEKTRISK SPORVEt 100 AR 

M e t PTT Post Filatelie maakt 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 vormgev ing 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, pracht ige 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 
col lect 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 Bovend ien maken n ieuwe 
abonnees nu een zéér goede star t Zij on tvangen , ook geheel grat is , de Noorse Jaarco l lec t ie 1993 
t w v ƒ 4 9 , 5 0 Me t onders taande bon bent u al op w e g naar een bi jzonder land bijzonder Noorwegen 

^ 

Ja, ik word verzamelaar van Noorwegen. 

(Deze vakjes met nvulien) 

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) MN 

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 
PHIUJULI/AUG 




