


DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 
internationaal het best georiënteerd 

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

Contante betaling 
of realisatie via onze grote 

Internationale veilingen 
voor vrijblijvende taxatie of advies i<unt u aitijd contact 
met onze experts opnemen. 

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



het PHILAPOST 
l a i l o r d e r op maat v o o r de f i l a t e l i s t 
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Het 

postzegel-
warenhMs uit 

Berkel en Rodenrijs 
. 010 

5115099 

NEEI PHILAPOST IS N I E T FAILLIET. 
INTEGENDEEL, HET GAAT GOED MET PHILAPOST. 
Alleen is er in het weekeinde van 27 op 28 januari j l. iets verschrikkelijks gebeurd. Door de vorst is de watermeter gesprongen. 
Hierbij is 600 m2 van ons kantoor op de begane grond helemaal onder water gelopen. Gelukkig is er naar verhouding weinig 
schade aan postzegels. U kunt zich echter voorstellen hoe de kantoren eruit zien en wat de gevolgen zijn voor de gang van zaken 
binnen het bedrijf. Zo heeft Philapost moeten besluiten om de nieuwe kleurenfolder die nu in het hart van uw maandblad had 
moeten zitten niet uit te brengen. Dit was gezien de omstandigheden niet haalbaar. Onze oprechte excuses hiervoor, want 
Philapost weet dat vele van haar klanten naar alle aanbiedingen in de nieuwe folder uitzien. Omdat er voor de nieuwe folder in
middels een heleboel nieuwe voorraad is aangekocht, heeft Philapost moeten besluiten deze hele voorraad te liquideren. 

©1 © ü i i ¥ @ © ^ ^ Ä Ä © M i i i r E^ySTä 
Vóór de nieuwe voorraad binnenkomt moet alles de deur uit. Daarom een paar spectaculaire aanbiedingen met als klap op de 
vuurpijl de WONDERDOOS VAN DE MAAND. 

Eem MättdiDiämis ' LJ ©y ] ©ÄTa E = W© i i E^ ©® ® S" ^®®ir f I M , -
De hele voorraad collecties en partijen postzegels wordt in dozen verdeeld. Wereldcollecties en collecties van Nederland en an
dere West-Europese landen gaan in de Liquidatie-Wonderdoos. Er is verder weinig aan toe te voegen, omdat deze Wonderdoos 
zich vanzelf zal bewijzen. Zo krijgt u ten minste 20 albums, collecties en/of insteekboeken. Om nog maar te zwijgen over de an
dere vele verrassingen in deze Wonderdoos met een Cataloguswaarde-Garantie van maar liefst f 10.000,-

i ® = ̂ 3S^ = ®/^^ÄS^TaE = (£E^TllF3€ÄÄT W i E " LJ ® y 3 i Ä T ] E = W® i © E ̂  ©©© S' 
Niet tevreden? Stuur de doos aan Philapost terug met het speciale formulier. Bent u slecht ter been of heeft u geen zin om naar 
het postkantoor te gaan? Geen probleem, want dan laat Philapost de doos bij u thuis ophalen. Zo hoeft u de deur helemaal niet 
meer uit. 

Kosteloos gespreid betalen? Vraag onze telefonistes om de voorwaarden. 

NIEUWI NIEUWI NIEUWI NIEUWI NIEUWI NIEUWI 
500 verschillende uitsluitend grootformaat motiefzegels 
500 verschillende uitsluitend postfrisse postzegels 
1.000 verschillende postzegels van de wereld met bijlage 
MINI-COLLECTIE met DM 1.000,- MICHEL Cataloguswaarde 
1 kg Luxe papiervrije wereldmix met bijlage 
4.000 verschillende grootformaat motiefzegels 
150 verschillende postfrisse blokken van Rusland z.h. cat. waarde 
500 verschillende complete vellen met totaal 25.000 postzegels 
Handelarenstock in luxe cassette met 1.000 blokken en velletjes 

van f 49,-
van f 49,-
van f 49,-
van f 49,-
van f 149,-
van f 199,-
van f 299,-
van f 499,-
van f 499,-

voor f 25, 
voor f 25, 
voor f 25, 
voor f 25, 
voor f 75, 
voor f 99, 
voor f 149, 
voor f 249, 
voor f 249, 

Koopt u de "Liquidatie-Wonderdoos" en/of 
voor ongeveer f 100,- van de bovenstaande 
aanbiedingen? Dan mag u ook insteekalbums 
meebestellen op de volgende prijzen. 

16 witte bladen / 32 bladzijden f 10,-
24 witte bladen / 48 bladzijden f 15,-
30 witte bladen / 60 bladzijden f 19,-
32 witte bladen / 64 bladzijden ƒ20,-
32 zwarte bladen / 64 bladzijden f25,-

6 witte bladen / 12 bladzijden A5 de luxe slechts f5,-

U kunt geen waardebonnen inleveren op deze voordeelprijzen van Ptiila Insteekalbums. 

BEL riïïiBiHliTiniot FAXllHlM»;fcMI Ol SCHRIJF POSTBUS 96 2650 AB 
BERKEL EN RODENRIJS 

Leveringsvoorwaarden. g binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling met de bijgesloten acceptgirokaart. Geldige waardebonnen worden 
dering gebracht op het totale factuurbedrag. De kortingen worden beperkt tot een maximum van 20% op de laagst 

'Vermelde prijs. Er wordt een bijdrage van f 10,- In de verzend- en administratiekosten In rekening gebracht bij een fac
tuurwaarde lager dan f 100,- en bij te late betaling. Uitgebreide leveringsvoorwaarden op aanvraag of op de achterkant 
van uw factuur. 



HUNDREDS 
OF COUUE 

CTIONS 
EVERY 

MONTH !!! 
Starter collections through to exhibition collections, price 
range ƒ 40 to ƒ 5000, plus accumulations. Always a sti:ong 
showing of Eiyopean country collections plus various 
Foreign. Interesting lots, fromREAL collectors, for REAL 
collectors! Write or phone today for the full list! 

J. BAREFOOT LTD 
P.O.BOX 8 YORK Y03 7GL ENGLAND 

phone +(1904) 6S4241 fax +(1904) 656906 

Levering van alle MOTIEF-NIEUWTJES in abonnement. 
U weet wel... 'OP MAAT GESNEDEN'. 

zoals: Alle nieuwtjes van PAPIER EN DRUK 
(Drukpers, Papier, Schrift, Kranten, enz.) 
Alle onderwerpen van de NED. VER. VOOR 
THEMATISCHE FILATELIE (gewoon te veel om 
op te noemen) 
Alles wat GABRIËL-leden verzamelen (Kerst, 
Pasen, Miniaturen, Bijbel, Kerken, Madonna, 
Glasramen enz.) 

30 maart 1996 contactdag N.V.T.F. 
De Klokketoren, Slotemaker de Bruïneweg, Nijmegen 

PostzegßlhandBl P. NIEUWELINK 
W. Beckmanstraat 142, Postbus 349, 3760 AH Soest, Tel.: 035-6013706 

-¥ FILATELIE "DE BOEIER' ^ 

NEDERLAND ZWITSERLAND 
Postzegels in luxe kwaliteit postfris of gestempeld; geen fdc's 
Prijslijst gratis op aanvraag. Prijzen in Nfl. 
COMPLETE JAARGANGEN ZWITSERLAND POSTFRIS 
Postfrisse jaargangen, Zwitserland (volgens Michel) 
(incl. ProJuventute, Pro Patria, LP en bloks) 
(excl. papiervariaties, rol/dienstzegels, losse zegels uit bloks) 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

52,— 
39,75 
332,50 
96,— 
48,50 
456,— 
37,50 
39,50 
37,50 
195,— 
30,50 
32,50 
21,50 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

89,— 
120,50 
66,— 
22,— 
49,— 
13,50 
11,— 
11,50 
18,— 
14,50 
15,75 
11,— 
15,— 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

15,50 
23,— 
26,50 
19,50 
15,— 
26,50 
25,— 
23,— 
22,— 
25,75 
29,75 
28,50 
36,50 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

28,50 
33,50 
38,50 
38,— 
49,— 
51,— 
42,— 
57,50 
62,50 
58,50 
58,50 

AANBIEDINGEN (geldig t/m sept. '96, zolang voorraad strekt) 
1964 t/m 1983 postfris (20 jaargangen) NFL 375,-
Zie ook onze advertentie in december '95 nummer Philatelie 
Prijslijst Zwitserland/Nederland gratis op aanvraag. 
Onze prijslijst heeft nummering volgens Michel, Yvert en 
Zumstein 
Bestellingen schriftelijk of per fax Levering aan nieuwe klanten tegen vooruitbeta
ling of onder rembours 
Bi] bestellingen tot Hfl 200,- -i- 3,50 verzend-/adm kosten (rembours -i- 10,-) 
Boven Hfl 200,-franco levenng. Minimumorder s vp Hfl. 50-
BIJ VOORUITBETALING 5% KORTING! 
Betaling door overmaken naar giro/bankrekening of bijsluiten betaalkaarten/euro
cheques 

KLIPPER 75, 2991 KL BARENDRECHT TELEFAX. 0180-621428 
TELEFOON 19.00-22.30 EN IN HET WEEKEND- 0180-619743 Geen winkel 
POSTGIRO- 2718493 ABN/AMRO. 50.50.44.978 bezoek alleen na afspraak 

NiEUWi 
Oe , 1 / . . . . . ■ Oe a/Zern/euJsfe rage P/M
Compact p;/y 3,. '"y^, PIN'S 

' ' ^ ' « 4 1 4 9 4 9 9 ' 



Internationale 

POSTZEGELVEILING 
IN DE ZALEN VAN 

"MOTEL EINDHOVEN" 
AALSTERWEG 322 - EINDHOVEN - TEL. 040-2116033 

ZATERDAG 13 APRIL 
Bezichtiging v.a. 9.00 uur 
Aanvang veiling 11.00 uur 

Er worden ca. 5000 kavels geveild w.o. 
VERZAMELINGEN 

NEDERLAND 
EN BUITENLAND 

LOSSE NR'S EN SERIES 
NEDERLAND EN BUITENLAND 

Kijkdagen ten kantore 
ZATERDAG 6 APRIL 

t/m 
DONDERDAG 11 APRIL 

Bel of schrijf voor de uitgebreide 
veilingkatalogus. Deze wordt U gratis toegestuurd. 

POSTZEGEL 
v e i l i n g 
I i m b u r g 

T E G E L E N 
DE POSTZEGEL VEILING LIMBURG 

Postbus 3071 5930 AB legden Tel 077-3737171 Fax. 077-3736784 

f f f f f f f f f f T T 

LINDNER 
Wegens succes 
geprolongeerd 

/ 
...wij ruilen nog steeds al Uw ^ 

oude postzegelaibums in 
Aktie-folder en prijslijst verkrijgbaar bij Uw vakliandel of / ^"J^^JV^*" 
rechtstreeks bij LINDNER-import De iVlan - Werkendam / ^ ^ 4 ° * ^ 

Alles voor de verzamelaar 

/ 

2 4 5 — 35,-
245,— 25,-
475.— 125,-

11(x) 475,— 105,-
12{x) 
13(x) 

950,-
10,-

14(x) 150,-
15(x) 6,-
16(x) 120,-
17(x) 30,-
18(x) 250,-
23(x) 125,-
24(x) 150,-
25(x) 75,-
26(x) 175,-
27(x) 250,-
28(x) 225,-
29(x) 400,-

34/36X 35,50 7,50 
37x 37,50 1,25 
38x 37,50 1,50 
39x 75,— 6,50 

47A(x) 250,— -,— 
47Bx 525,— 175,— 
48x 925,— 625,— 
48(x) 600,— -,— 
49x 225,— 95,— 
50/55X 25,— 2,50 
56/76X 660,— 44,— 
Ook los leverbaar 
65A/76AX 

345,— 55,— 
76Bx 294,— 60,— 
téte-beche 
61 bx 80,— 98,— 

475,— 550,— 
65,— - 7 5 

125,— 6,— 
250,— 7,50 
975,— 725,— 

40,— -,25 
82/83X 21,25 19,— 
84/86 90,— 55,— 
87/89X 17,50 10,— 
90/94X 12,50 7,50 

17,50 12,50 
18,75 12,50 
42,50 36,— 
65,— 20,— 

150,— 55,— 
350,— 50,— 
950,— 850,— 

61 ex 
77x 
78x 
79x 
80x 
81x 

95x 
96x 
97x 
98x 
99x 
lOOx 
lOlx 

NEDERLAND 
ongebruikt/gebruikt 
vanaf 30% netto 
lOlfx 
lOlf 
102/03X 
104x 
105x 
105fx 
106x 
107/109X 
110/13X 
114/20X 
121/28X 
129x 
130x 
131x 
132/33X 
134/35X 
136/38X 
137fx 
139/40X 
141/43X 
144/48X 
149/62X 
163x 
164x 
165x 
163/65BX 
166/68X 
171Afx 
171Afax 
169/76X 
177/98X 
199/02X 
199a/02ax 
207/07X 
208/1 lx 
212/19X 
217AX 
220/23X 
224x 
225/28X 
229/31X 
232/35X 
236x 
237x 
238/39X 
240/43X 
244/47 
248/51X 
252/55X 
256x 
257/60X 
261/64x 
265/66X 
267/68X 
269x 
270/73X 
274/77X 
27Bx 
279/82X 
283/86X 
287/88X 
289/92X 
293/95X 
296/99X 
300/04X 
305/09X 
310/12X 
313/17X 
318/22X 
323/24X 
325/26X 
327/31X 
332/45X 
336fx 

346/49X 

356/73X 
371x 
372x 
373x 
356a/dx 

1275,— 
1100,— 

72,50 
190,— 
180,— 
325,— 

6,— 
85,— 
12,50 
37,50 
45,— 
40,— 

250,— 
250,— 

95,— 
45,— 

175,— 
125,— 
14,30 
16,25 
31,25 

295,— 
12,50 

100,— 
225,— 
325,— 

12,25 
225,— 
175,— 

7,50 
325,— 

16,25 
196,— 

32,— 
16,25 
60,— 
95,— 
21,— 
27,50 
27,— 
30,— 
29,50 
35,— 

150,— 
52,50 
41,— 

110,— 
45,— 
27,50 
12,50 
72,50 
40,— 
30,— 
32,50 
17,50 
40,— 
52,50 
37,50 
35,— 
30,— 
10,— 
27,50 

7,50 
20,— 
15,— 
19,60 
6,— 

15,— 
19,60 
8,50 

12,— 
15,— 
27,50 
62,50 

295,— 

15,— 
40,— 
57,50 
57,50 
85,— 

400,— 
12,— 
9,75 
5,— 

10,— 

356ex 
374/78X 
379/91X 
392/96X 
402/03X 
402/038X 175, 
474/89X 110, 
518/33X 
534/37X 
550/55X 
556/60X 
592/95X 
Roltanding 
1/18x 480,— 
19/31X 202,50 
33/56X 295,— 
57/70X 122,50 
uit bovenstaande 
series ook losse 
waarden beschik
baar. 

175,— 
525,— 

42,— 
63,— 
57,— 

71/73X 
74/77X 
78/81X 
82/85X 
86/89X 
90/93X 
94/97X 
98/01X 

140,— 
60,— 
30,— 
33,75 
40,— 
60,— 
62,50 
48,75 

Oude postz boek
jes automaat
boekles pnjslyst 
op aanvraag 
beschikbaar 

45,— 
1,25 

55,— 
17,50 

450,— 

Luchtpost 
1/3x 
4/5x 
6/8x 
9x 
12/13X 
Brandkast 
1/7x 800,— 
1/7x 990,— 
goed gecentreerd 
Dienst 
1/8xkeur 250,— 
16/19X 127,50 
25/26X keur 

700,— 
Internering 
lx keur 172,50 
2xkeur 105,— 
PostbevKiis 
1/7x 
Porto 
1/2x 
1/2(x) 
2Bx 
3(x) 
4(x) 
5(x) 
8(x) 
10(x) 
11(x) 
12(x) 
13/26X 
13a/26ax 
27lx 
27IIX 
27illx 
28lx 
28IIX 
28IIIX 
29/30X 
31/43X 
33a/39ax 
44/60X 
48afx 
+ Cert 
61/64X 

5500,— 

275,— 
100,— 
360,— 

10,— 
10,— 
15,— 
55,— 
15,— 

120,— 
45,— 

247,50 
330,— 

40,— 
49,50 
37,50 

180,— 
190,— 
140,— 
12,50 

161,50 
187,50 
110,— 
450,— 

22,50 

65/68X 
67ax 
68ax 
67bx 
69/79X 

5,— 
12,50 
15,— 

105,— 
16,50 

r.s,i 

Porto 
div typen 
tandingen 
2Af 
3AI 
4AI 
9AI 
10AI 
8AI 
3AII 
4AII 
5AII 
10AII 
3AIII 
4AIII 
8AIII 
9AIII 
10AIII 
11AIII 
3A/V 
4A/V 
8AIV 
z fraai 
9AIV 
10AIV 
6BI 
7BI 
8BI 
10BI 
11BI 
12BI 
5BII 
6BII 
7BII 
8BII 
9Bii 
10BII 
11 Bil 
12BII 
4BIII 
5BIII 
6BIII 
7BIII 
8BIII 
9BIII 
10BIII 
11BIII 
12BIII 
3BIV 
11BIV 
12BIV 
3GI 
BCI 
12CI 
5CII 
8Cii 
10CII 
12CII 
9CIII 
10CIII 
3CIV 
12CIV 
8EIII 
38f 
39fa 
421 
43f 

en 

250,— 
28,— 
30,— 

7,70 
7,50 

72,50 
32,50 
40,— 
30,— 
10,— 
25,— 
27,50 
70,— 

7 — 
6,— 

15,— 
66,— 
92,50 
90,— 

32,50 
30,— 
7,75 
8,— 

62,50 
7 — 
5 — 

45,— 
12,— 
10,— 
10,— 
60,— 
21,50 
11,— 
7,— 

66,— 
150,— 

7 — 
6,— 
6,— 

50,— 
6,— 
6,— 
4,— 

42,50 
85,— 

225,— 
90,— 

135,— 
175,— 
290,— 
110,— 
150,— 
115,— 
132,50 
160,— 
120,— 
250,— 
270,— 

45,— 
40,— 

120,— 
212,— 
375,— 

Nrs. NVPH, x=ongebruikt met plakker, (x)=ged. gom of zonder gom, geen teken 
IS mooi gebruikt. Bij opdractit boven ƒ 250, - franco levenng, bij opdracht boven 
ƒ 500,- 2 % korting. Aanbod geldig voor zover de voorraad strekt. Postgiro 
271040. Geen winkel, bezoek gaarne natelef. afspraak. 

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2 - 1 1 2 1 HH LANDSMEER - TeL 020-4823966 



The World Philatelic Exhibition 
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MARKA 
PUBLISHING AND 
TRADING CENTRE General Sponsors 

Reservations for dealers 
booths, exhibitors, seminars, 
society tables and club 
memberships. 

For information write to: 
V. Sinegubov, Union of 
Philatelists of Russia, 
12, Tverskaya street, 103831, 
Moscow, GSP3, Russia. 

JSC 
„The International 

Economic Cooperation" / ^ 

UNIEK in NEDERLAND 
5 samenwerkende N.V.RH, winkeliers verspreid over het land 

BIEDEN U AAN 
Nederland 

Cat. nr. 
141143 
203207 
212219 
220223 
224 
225228 
229231 
232235 
236237 
238239 

van 15 februari t/m 15 maart 1996 

omschrijving 
Kind 1924 
Rode Kruis 1927 
Olympiade 1928 
Kind 1928 
Hulpzegel 1929 
Kind 1929 
Rembrandt 1930 
Kind 1930 
Fotomontage 193133 
Gouden Glazen 1931 

Onze prijs 

postfris 
45.00 
95.00 

275.00 
60.00 
80.00 

100.00 
95.00 
95.00 

925.00 
140.00 

ongebruikt 
15.00 
37.50 
70.00 
22.50 
35.00 
30.00 
30.00 
32.50 

250.00 
55.00 

gebruikt 
10.00 
32.50 
60.00 
12.00 
2.00 

20.00 
25.00 
14.00 
4.50 

50.00 

Bestellingen per postbank is mogelijk met vermelding van sene Nr 

U bent van harte welkom in de hieronder vermelde winkels 
Bekijk bovenstaande zegels of het andere moois dat in onze winkels in voorraad 

FRANS JONEN 
GRAVENSTRAAT 30 

1012 NM AMSTERDAM 
TEL 0206231319 

POSTBANK 3121427 

G KEISER & ZOON 
PASSAGE 25 

2511 AR DEN HAAG 
TEL 0703462339 
POSTBANK 4262 

LEIDSE POSTZH 
VROUWENSTEEG 3 

2312 DX LEIDEN 
TEL 0715123233 

POSTBANK 4083049 

JAN RIET 
MINREBROEDERSTRAAT 4 

3512 GT UTRECHT 
TEL 0302316838 
POSTBANK 371645 

W MEURS 
NIEUWSTRAAT 5 

6701 DE WAGENINGEN 
TEL 0317414318 

POSTBANK 966389 



73e jaargang, maart 1996 
nummer 838 

Het maandblad Philatelie waarin opgenomen 
De Philatelist is een uitgave «an de 
onafhankeliike Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Den Haag 

In dit maandblad zijn - buiten verantviioorde-
lijkheid van de redactie - de officiële 
mededelingen van de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen opgenomen 

Philatelie verschijnt omstreeks de helft 
van elke maand uitgezonderd 01 

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2 1276 BP Huizen 
Telefoon 035-52 54 391 
Telefax 036-5240 926 

Advertentieverkoup 
Bosch & Keuning 
Postbus 1 
3740MBaarn 
Janine de Troye 
Telefoon 035-5482 341 
Telefax 035-54 82 344 

Administratie individuele abonnementen. 
Grafische Bedrijven Bosch & Keuning 
Ter attentie van de heer R D van Dam 
Postbus 1 3740AABaarn 
Telefoon 035-54 82 290 

Adreswijzigingen 
Adresv^ijzigingen moeten worden opgegeven 
aan de secretaris van de vereniging of 
afdeling waarvan de ontvanger lid is 
Alleen individuele abonnees {zti die het blad 
rechtstreeks aan de Stichting betalen) 
zenden een adreswijziging aan de admtni-
strahe (adres zie boven) 

Abonnementen 
Er zijn twee wijzen van abonneren 
1 een collectief abonnement\ioot aangeslo
ten verenigingen het abonnement voor leden 
IS in de contributie inbegrepen 
2 een individueel abonnement Het 
abonnementsgeld moet bij vooruitbetaling 
worden overgemaakt tarieven voor 1996 
a binnen Nederland f 39 - op giro 5005485 
van de Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Dordrecht 
b voor België Bfr 800 - op giro 000-
0350882-33 van de penningmeester van het 
maandblad Philatelie te Brussel 
c in het buitenland f 68 50 (incl port) op 
dezelfde rekening als vermeld onder 2a 
Als het abonnement op 1 april of 1 juli ingaat 
moet een evenredig t)edrag tot het eind van 
het jaar worden gestort Abonnementen per 1 
oktober zijn slechts mogelijk in combinatie 
met een abonnement op de daaropvolgende 
jaargang 

Opzeggmg abonnement 
Een individueel abonnement kan per 31 
december worden beëindigd door een 
schriftelijke opzegging die uiterli/kop 30 
noi'emfte/'bij de administratie moet zijn 

Losse nummers 
Losse nummers van de lopende jaargang 
kunnen worden besteld door overmaking van 
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VROEGST BEKENDE DATUM VAN ZOGENOEMD HARENS 
PROVISORIUM' MOET WORDEN BIJGESTELD 
Een van de meest curieu
ze Nederlandse post
waardestukken is onge
twijfeld het zogenoemde 
Larens Provisorium. Ont
staan door een gebrek 
aan briefkaarten in het 
binnenlands tarief, wer
den in Laren (NH) in op
dracht van de directeur 
van het postkantoor dui
zend buitenlandbrief
kaarten van 7'/2 cent 
overdrukt met de waarde 
5 cent Hoewel het niet 
om een officiële PTTuit
qifte ging, kreeg de 
kaart wel een officiële 
status' de kaart was im
mers aan het loket alge
meen verkrijgbaar en 
werd door de PTT nor
maal vervoerd Er zijn 
van deze kaart, die in de 
Geuzendamcatalogus is 
opgenomen onder num
mer 224P, maar weinig 
exemplaren bekend. Bo
vendien is het merendeel 
van deze kaarten ofwel 
ongebruikt, ofwel 'filate
listisch' gebruikt. Echt 
gebruikte kaarten zijn er 
nauwelijks. 

In de veiling van Shera
ton & Pee/van april (zie 
de rubriek Filatelistische 
evenementen) komt een 
echt gebruikte kaart on
der de hamer met de tot 
dusver vroegst bekende 
gebruiksdatum. 

/ >  \ U au I fcAv yv**w  ' IV'? *^'*' 
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Voor en achterzi|de (hieronder) van een onlangs ontdekt exemplaar 
van het 'Larens provisorium' met de afstempeling 1 |uni 1945 

taren (NHj 1 
iuni 1945. De 
kaart is geschre
ven op 31 mei. 
Wellicht was dit 
de eerste dag 
van verkoop van 
het Larens provi
sorium; meldin

gen van vroegere 
Stempeldata stelt 
de redactie op 
prijs 
Over het Larens 
Provisorium is di
verse malen ge
schreven, onder 
meer in 'Philate
lie' van 1945, 
1974 en 1979. 
Een uitvoerig ar
tikel waarin ook eerdere 
publikaties worden aan
gehaald verscheen in de 
tentoonstellingscatalogus 

I f  t j ^ 

van PhilaThema 92 in 
Huizen; auteur was ir C. 
Stapel. (R.H ) 

DAG VAN DE AEROFILATELIE BELEEFT 
ZEVENDE LUSTRUM IN DORDRECHT 

De Nederlandse Vereni
ging van AeroPhilatelis
ten De Vliegende Hollan
der organheeri van 19 
toten met 21 april, tij
dens de 35ste Dag van 
de Aerofilatelie, een 
luchtposttentoonstelling 
in de Deetoshal, Vor
rinklaan 202 te Dor
drecht. Ook de Dordtse 
vereniging De Postjager 

houdt daar haar jubi
leumexpositie 
De openingstijden van 
beide tentoonstellingen 
zijn gelijk: op vrijdag 1 9 
aprifvan 20 tot 22 uur, 
op zaterdag 20 april van 
10 tot 1 7 uur en op zon
dag 21 april van 10 tot 
16 uur 
PTT Post heeft een mooi 
poststempel ontworpen. 

5 5 * DAG VAN DE 
ACROPILATELIE 

11 WEI 194a 
••rst« vlucht 

AMSTERDAM • NEW VORK 

dat zal worden geplaatst 
op alle post die tijdens 
de tentoonstelling wordt 
gepost in de tentoonstel
iïngsruimte 
Bovendien zijn op de 
tentoonstelling speciale 
enveloppen beschikbaar 
van verschillend formaat 
(FDC en klein kabinet, 
zie linksonder). Deze en
veloppen staan in het te
ken van het feit dat vijftig 
jaar geleden de eerste 
transatlantische luchtlijn 
per KLM van Amsterdam 
naar New York werd ge
opend; dat gebeurde op 
21 mei 1946 meteen 
DC4. De enveloppen 
worden voorzien van het 
bijzondere stempel van 
PTT Post. 
U kunt de poststukken 
voorzien van postzegels 
en bijzonder poststempel 
 schriftelijk bestellen 
door vijf gulden over te 
maken op Postbankreke

DIEFSTAL IN 
DRIEHUIS 
Begin februari is bij een 
verzamelaar in Driehuis 
ingebroken. Een postze
gelverzameling met een 
cataloguswaarde van ca 
f 20.000, werd ont
vreemd. Het gaat om: 
 een verzameling post

fris Nederland in een 
bruin Ho//anc/album 
met zwarte Hawid
stroken; 

 een verzameling post
fris Overzeese Gebie
den in een rood IHol
landaVoum met zwar
te How/cZstroken; 

 een verzameling Ne
derlandslndië (ge
bruikt) in rood 
Ho/fandalbum, 

 een verzameling Ne
derland gebruikt vanaf 
ongeveer 1950 in een 
blauw Ho//onc/album; 

 een vrij complete ver
zameling Tsjechoslo
wakije tot 1980 in 
twee Sc/ioubecfeal
bums; 

 een verzameling 
geografie (hoofdzake
lijk landkaarten); 

 ca. 20 insteekalbums 
met zegels van de ge
hele wereld, maar 
vooral van Nederland 
en Tsjechoslowakije; 

 een aantal eerstedag
enveloppen, deels be
schreven (geadres
seerde 'Wals' of 
'Mooij') met adressen 
in Zevenaar, Lands
meer, Monnickendam 
en Driehuis. 

Als u inlichtingen hebt 
die kunnen leiden tot de 
oplossing van dit misdrijf 
dan graag contact met 
de politie in Velsen, tele
foon 0255560100 
(hoofdagenten M Jan
sen en A Krol). 

KOSTBAARSTE ZEGEL VAN DE BENELUX IN 
NEDERLAND ONDER DE HAMER 

De zegel was 
op de achterpa
gina van het ja
nuarinummer 
van 'Philatelie' 
al in volle glorie 
te bewonderen: 
de Dendermon
dezegel van 
België (1920) 
van 65 c. met 
kopstaand mid
denstuk. De be
wuste zegel  in 
de Officiële Bel
gische Postzegelcatalo
gus te vinden onder 
nummer Drl 82A  werd 
destijds in twee drukgan
gen vervaardigd. Druk
ker was de firma Joh. 
Enschedé & Zn in Haar
lem. Door het verkeerd 
inleggen kwam één vel 
van 25 zegels met kop
staand middenstuk tot 
stand. Het bewuste vel 
belandde op postkantoor 
Gent1 en werd daar op 

Kopstaande Dendermonde 
minimaal een ton 

goed 

13 augustus 1920 ver

ning 402628 ten name 
van Stichting Tentoon
stelling De Vliegende 
Hollander, Dintel 22, 
2991 RC Barendrecht. 
Voor dit bedrag worden 
u twee verschillende en
veloppen, compleet ver
zorgd, onder couvert 
thuisgezonden. 

kocht. Op dit moment 
zijn veertien ongebruikte 
en twee gestempelde 
exemplaren bekend 
Dankzij het feit dat er 
ook internationaal  veel 
belangstelling bestaat 
voor zegels met kop
staand middenstuk 
bracht nummer Drl 82A 
in het verleden enorme 
bedragen op. Op 15 
juni 1991 kwam de ze
gel bij Balasse onder de 
riamer; inclusief opgeld 
betaalde de koper toen 
3.2 miljoen frank (des
tijds ca. 175 duizend 
gulden). 
De zegel wordt nu bij de 
Nedenandsche Postze
gelveiling in Amsterdam 
geveild; dat gebeurt op 
zaterdag 16 maart. 
De taxatieprijs van de 
zegel ligt tussen de 100 
en 120 duizend gulden. 



FILA EDE 1996 IN TEKEN VAN THEMA 
'FLORA EN FAUNA VAN DE VELUWE' 

Het jaar 1996 wordt 
voor de filatelistenvereni
ging 'De Globe' afdeling 
Ede een gedenkv/aardig 
jaar De afdeling zelf be
staat een halve eeuw en 
haar jeugdafdeling vijf
entwintig jaar. Boven
dien hoopt de gemeente 
Ede dit jaar haar hon
derdduizendste inwoner 
te verwelkomen. 
Voor 'De Globe' afde
ling Ede is dit aanleiding 
voor een grote postze
geltentoonstelling, Fila 
Ede / 996, die op 10, 11 

en 12 oktober van dit 
jaar in zalencentrum Ni
mac, Galvanistraat 13 in 
Ede wordt gehouden. 
Tijdens F/7o Ec/e 1996 
zal ook de Dag van de 
Postzegel worden ge
vierd. Voor dit evene
ment is een speciale en
velop ontworpen, die 
landelijk zal worden ge
bruikt. Verder staan op 
het programma de The
matische Dag, het Beker
toernooi van de Bond en 
een speciale jeugddag. 
De organisatie wil pro

beren een groot en 
breed publiek te trekken. 
Vandaar dat de opzet 
van de tentoonstelling 
zal afwijken van wat op 
dit gebied gebruikelijk is. 
De expositie krijgt een 
bijzondere 'groene 
draad' door de keuze 
van een natuurthema. De 
ligging van Ede  in het 
hart van de Veluwe  in
spireerde de afdeling om 
de tentoonstelling het 
motto De flora en fauna 
van de Veluwe mee te 
geven. Diverse instellin
gen hebben al toege
zegd hun medewerking 
te zullen verlenen, zoals 
Natuurmonumenten, het 

Nationaal Park 'De 
Hoge Veluwe', de stich
tingen 'Geldersch Land
schap' en 'Jac. Gazen
beek', de gemeente Ede 
en de V W van Ede. 
Uiteraard zullen op Fila 

Ede 1996 ook meer ge
bruikelijke tentoonstel
lingsactiviteiten worden 
ontplooid. Zo zal een 
aantal handelaren met 
een stand present zijn. 

Zalencentrum Nimac Ede lokatie voor Fila Ede 1996 

DE BRIEVENBEURS: VOOR DE DERDE 
MAAL IN DE MAMMOEI GOUDA 

Op 5 en 6 april organi
seert de stichting De 
Brievenbeurs in sporthal 
'De Mammoet' in Gouda 
haar Paasbeurs Deze 
jaarlijkse beurs is aan
trekkelijk voor de verza
melaars van postwaar
den op complete stukken 
en voor mensen die ge
specialiseerd zijn in 
postgeschiedenis, post
waardestukken, litera
tuur en marcofilie (stem
pelkunde). Het assorti
ment zal ditmaal nog 
groter en interessanter 
zijn dan in voorgaande 
jaren; daarvoor staan 
handelaren uit Neder
land, België, Denemar
ken, Duitsland, Engeland 
en de Verenigde Staten 
garant. 
Ook ditmaal zal het Ne
derlandse PTT Museum 
een bijzondere expositie 
inrichten, die op beide 
dagen te bezichtigen is. 
Het onderwerp van deze 
tentoonstelling is 

De portlijsten van Am
sterdam (17491871), 
waarover in het februari
nummer van 'Philatelie' 
al het een en ander te le
zen was. De porten voor 
het vervoer van brieven 
werden op de postkanto
ren berekend; tot de in
voering van het stan
daordport op 1 januari 
1871 ging dat naar af
stand. Het museum toont 
vier portlijsten (uit 1 749, 
1807, 1818 en 1850) 
en een aantal volgens 
die tarieven gelopen 
poststukken naar Gouda. 
Voor een aantal bijzon
dere evenementen op De 
Brievenbeurs is de gehe
le, bijzonder ruime oo
venzaal van 'De Mam
moet' beschikbaar. Op 
vrijdaq 5 april wordt de 
themailag/demodag 
Computerprogramma 's 
en computers ais hulp
middel voor de filatelist 
georganiseerd. Hier zijn 
moderne ontwikkelingen 

te zien waarvan ook fila
telisten gebruik (kunnen) 
maken. Een primeur is 
dot het Nederlandse PTT 
Museum zal demonstre
ren op welke wijze de 
posthistorische en filate
listische bibliotheek met 
behulp van een geauto
matiseerd systeem toe
gankelijk is voor onder
zoekers. Op dezelfde 
dag zal de oprichting 
plaatshebben van een 
nieuwe vereniging: de 
Internationale Vereni

ging van Computerfilate
listen. 
Op zaterdag 6 april 
wordt er een thematisch 
programma georgani
seerd door de Neder
landse Vereniging voor 
Thematische Filatelie. Ui
teraard is dit evenement 
ook voor nietleden van 
de NVTF toegankelijk. 
Dit jaar heeft De Brieven
beurs gekozen voor 
beursaagen op Goede 
Vrijdag en Paaszater
dag: 5 en 6 april 1996. 

Op 5 april is De Brieven
beurs geopend van 11 
tot 18 uur en op 6 april 
van 10 tot 17 uur. 'De 
Mammoet' is gemakke
lijk bereikbaar per auto, 
bus en (trein)taxi. U vindt 
de sporthal op de hoek 
van de Burgemeester van 
Reenensingel en de 
Groen van Prinsterersin
gei. Er is ruime gratis 
parkeergelegenheid bij 
de 'De Mammoet'. De 
sporthal is toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers. 
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'THEMA' (NVTF) VERHOOGT FREQUENTIE 
NAAR VIJFMAAL PER JAAR 

Het bestuur van de Ne
derlandse Vereniging 
voor Thematische Filate
lie (NVTV) heeft beslo
ten, de verschijningsfre
quentie van het blad 
Thema te verhogen. 
Voortaan komt net ver
enigingsorgaan van de 
NVTV vijfmaal per jaar 
uit, in plaats van vier
maal. 
Het besluit is dit jaar van 
kracht geworden. 
Behalve het januarinum
mer  dat al van de per
sen is gerold  zullen dit 
jaar edities worden ge

maakt voor de maanden 
april, juli, september en 
november 

THEMA 

Thema vi|fmaal per jaar 

POSTJAGER VIERT 
50JARIG BESTAAN 

Het SOjarig bestaan van 
de Dordtse Philatelisten 
Vereniging De Postjager 
wordt gevierd met een 
propagandatentoonstel
lin van 1 9 tot en met 21 
april in de Deetoshal, 
Vorrinklaan 202 te Dor
drecht. De jubilerende 
vereniging werkt samen 
met De Vliegende hlol
lander, die op 20 april 
voor de vijfendertigste 
maal de Dag van de 
Aerofi latei ie houdt. 
De Postjagertentoonstel
ling omvat ruim 200 ka
ders en is geopend op 

vrijdag 19 april van 20
22 uur, op zaterdag 20 
april van 1017 uur en 
op zondag 21 april van 
1016 uur. 
De Postjager geeft een 
speciale envelop uit die 
wordt ontwaard met een 
filateliestempel. Als u 

f 3.50 overmaakt op gi
rorekening 533878, 
t.n.v. penningmeester 
van De Postjager, Kame
leonring 25, 3328 HK 
Dordrecht, krijgt u de en ^ 
velop thuisgezonden. Op ^ 
de tentoonstelling kost de — 
envelop f 2.50. ^ 

Jubileum Tbntnmutcllitig 

■i^mÊi ujis 1' , 
NEDERLAND 

lltmltsc Pliilatdistcii Vcrciiigiiig 
" Dc Rxsqagcr" 

I>»iliriht 19, 20, en 21 ipnl 1996 
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VEEL MOOIS TE ZIEN OP THEMATISCHE 
TENTOONSTELLING DEBENELUX 95 

De internationale thema
tische postzegeltentoon
stelling DeBeNeLux 95, 
die op 17 en 18 novem
ber 1995 in het PTT Mu
seum in Den Haag werd 
gehouden, werd door 
ongeveer duizend men
sen bezocht 
Behalve de jeugdinzen-
dingen en de collecties in 
de Erehof waren er acht 
inzendingen uit elk van 
de landen België, Duits
land, Luxemburg en Ne
derland In totaal waren 
bijna driehonderd ka
ders te bezichtigen 
Tijdens de tentoonstelling 
waren een speciaal post
stempel en een bijzonder 
aantekenstrookje De-
schikbaar, met daarin de 
letters NVTF van de or
ganiserende Nederland
se Vereniging voor The
matische Filatelie 
De uitslag van de wed
strijd was duideliik de 
mooie Nederlandse in
zendingen (379 punten) 
werden voorbijgestreefd 
door de Duitse (424) en 
de Belgische (418) De 
hoogst bekroonde Ne
derlandse inzending was 
die van de heer Koele

wijn De duif, een bij
zondere vogel 
Er waren ook andere ac
tiviteiten, zoals het wer
ken met computerpro
gramma's, een themati
sche lezing en een vei
ling Verder waren er 
stands ingericht door de 
NVTF en de PTT 
De in het museum opge
stelde Klüssendorf-s\ro-
kenautomaat verstrekte 
als primeur een betaal-
strook met de naam van 
de tentoonstelling! 
Naar het zich laat aan
zien zal DeBeNeLux 97 
in Duitsland worden ge
organiseerd 

B e k r o n i n g e n 
D e B e N e L u x 9 5 

G o u d : M Heiland" (Sper 
lingsvogel im europaischen Le 
bensraum), B Maas° (Die Weis
se und die Schwarze Kunst*), R 
de Moor" (O zon, |ii zonder wie 
de dingen met zouden zun zo 
als ze zijn*), R de SwoeP (Bel
gië, geschiedkunde vanaf 
1830*), M Thons» (Optik) en F 
Wehmeier" (Im Zeichen des 
Posthorns) 
G r o o t v e r g u l d z i lver: H 
Bouquesne'[Op verkenning m 
de plantenwereld), F Coene' 
(Stoom, ook op water een sue 
cesverhool), J L Henriette^ (Le 
siècle de Louis XIV), D Koele-
wi jn^ (De duif, een bijzondere 
vogel*) en J Steinmetz'-(Le che 
mm 'en' fer dans le monde*) 
V e r g u l d z i lver: I Van Dam
me" (Nobelprijs), G Eiben"^ (Die 
letzten Herrschenden Reptilen, 
die Krokodile*), W MuNer" 
(Geld), R J Oberinkf' (Goethe, 
der Weg zur Universalität), R 
Remans'(Humor, een poging tot 
analyse*) en H J Ruwholf' (De 
ezeK) 

G r o o t z i lver : W J Cools'^ 
(Latijn, onsterfelijk*], J M Ho
mers'^ (De wereld von de vo 
gels), G van der Koore*^ (Co
lumbus, zi jn leven en obsessie), 
C Leonien^ (Geschichte und Sie
geszug des Kaffee's), P Oé'-
(Kleine abendländische Kunst 
geschichte), K Podzielny" 
[Schach, dos Königliche Spiel), 
j Pottie' (Drie eeuwen Europese 
schilderkunst) en E Weber"-
(Tout outour de l'automobile et 
de la moto) 
Zi lver : J Aalbers"^ (Food and 
drink in Europe through the 
ages), E De Cloe' (Komponisten 
Europas), F Gonderinger'- (Un
ser Acker), J Rhein' (Sicherheit 
im Strassenverkehr) en R 
Schmidt" (Erdöl, vom Rohstoff 
zum Produkt) 
V e r z i l v e r d b rons : A J An-
negorn'^ (Bloed, de vloeistof van 
het leven) en R Muller' (Die Ei 
senbahn im Wandel der Zeit) 

* = ereprijs 
' = België 
" = Duitsland 
•̂  = Nederland 
' = Luxemburg 

BELGIË: ZEGEL ZONDER WAARDE EN 
ALTERNATIEF VOOR EUROPALIA-EMISSIE 

België heeft op 4 maart 
jl voor het eerst een ze
gel zonder waarde-aan
duiding uitgegeven De 
bewuste zegel, gewijd 
aan Theo Van Rysselber-
ge, is slechts voorzien 
van de letter A De zegel 
mag worden gebruikt 
voor gewone binnen
landse brieven 

In plaats van de verval
len Europo//a-emissie 
(gepland voor 4 maart 
j f ) heeft De Posf - ook op 
4 maart - een zegel van 
16 frank uitgegeven, ge
wijd aan het honderd-
vijftigiarig bestaan van 
de Liberale Partij De 
emissie Europo/Za-Turkiie 
komt nu pas in 1997 uit. 

KERSTDRUKTE 
GOED VERWERKT 

PTT Post heeft de kerst
drukte van 1995 goed 
verwerkt Het aanbod 
aan post was ongeveer 
even groot als in 1994 
Er werden ongeveer 200 
miljoen wenskaarten ver
zonden Topdag was 18 
december 1995 de be
stellers bezorgden toen 
23 8 miljoen kaarten 

THEMABELGA: 
PAS OP DE PLAATS 

7Jiemjü:iJ;^j!^ 

Themabelga verschijning 
wordt even opgeschort 

Themabelga, Belgisch 
kwartaalblad voor the
matische filatelie, maakt 
even pas op de plaats 
Door persoonlijke om
standigheden heeft de 
hoofdredacteur van het 
blad zijn werkzaamhe
den voor Themabelga tot 
nader order moeten op
schorten Het Franstalige 
zustertijdschrift van The
mabelga blijf normaal 
verschijnen De abon
nees van I/iemabe/go 
hoeven zich qeen zorgen 
te maken ze nouden 
recht op de later nog te 
verschijnen edities van 
het blad 
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AUSTRALIË - IN KLEUR 
VST vroeger Seven Seas (eng ) zakcatalogus Australië 1996 kleur 208 biz 19 50 
Victoria (eng ) semi-spec Australie/Oud Australie/Austr Commonwealth 1995 kleur 

238 bIz 52 50 
SV (ned ) spec cat België vooratstempelingen 200 bIz 47 50 
Gibbons (eng ) semi spec cat Ctiannel/Man 1996 227 bIz 27 75 
Gibbons (eng ) simplitied cat Brit Commonwealth 1995/6 336 bIz 78 50 
simplified wereldcatalogus 1995/6 3 delen 3950 bIz 253 50 
Facit (eng ) speciale catalogus Scandinavië 1996 768 bIz 90 00 
FF (noors) catalogus Noonwegen 1995 kleur 83 bIz 17 50 
Philatelia (eng /zweeds) spec vcat Zwedcen 1996 kleur 322 bIz 42 50 

AANBIEDING (ZO LANG DE VOORRAAD STREKT) 
Yvert cat West Europa deel I landen A t/m H licht beschadigd van ƒ 65 - voor ƒ 35 -

Prangko(mal/eng ) semi spec cat Indonesië 1996kleur216biz 1950 
Herdruk Leiddraad Nederland 1922 (zeer speciaal) 32 50 
Raaymakers (ned ) handboek Nederland belasting spoorweg- en 

uerzekeringszegels 80 bIz (1994) 25 00 
Spec cat Nederland rol /automaatzegels en automaatstroken 1996 84 bIz 29 50 
v Wilgenburg spec cat plaatfouten Nederland 1995 112 bIz 28 75 
Kuyt spec cat grootrondstempels Nederland 80 biz (1994) 27 50 
Nieuwland (ned ) type overzicht NederI aantekenstrookjes 32 bIz 12 50 
Massinkcat vierkantstempels Ned Indie 51 bIz (1995) 20 00 
Storm van Leeuwen stempelcat Ned-Indie 1864-1942 236 bIz (1996) 135 00 

MOTIEFCATALOGI 
Brenger (ned ) wereldcat olifanten op zegels volgens Yvert 1996 geen afb 20 00 
V Dijk (ned ) handboek wiskunde op zegels 36 bIz (1996) 1490 
DMG (duits) wereldhandboek vliegtuigen op zegels volgens Michel geen 

afbeeldingen 400 bIz 75 00 
Broekman (eng ) wereld cat Disney motieven op zegels 1993 124 bIz 60 00 
vd Heijden (ned ) wereld cat UPU opzegels 1994 2 delen191 bIz 3750 
Inpeg (ned ) wereldcat voetbal op zegels deel 11924 1986 115 bIz (ed 1995) 31 00 

wereldcat muziek/musico/mstrumenten op zegels deel 11919 1984 
(ed 1994) 112 bIz 30 00 deel I11985 1994 72 bIz (ed 1995) 21 00 
Rubens op zegels 32 bIz ed 1995 12 50 Rembrandt op zegels 16 bIz 
ed 1995 9 50 
honden op zegels 64 bIz (1993)1950 katten op zegels 52 bIz (1995) 1750 
vlinders op zegels 144 bIz (1992)37 50 
vogels op zegels deel 11854-1980 184 bIz (1993)40 00 
deel II 1980 1994 228 bIz (1995) 55 00 

Orders tot ƒ 150 - plus ƒ 6 - verzendkosten Orders tot ƒ 50 - alsmede levenng aan 
nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling Prijswijzigingen voorbehouden Uitge
breide prijslijst gratis 
Postgiro 1253414 - Bank ABN-/Amro 47 36 54 717 

P.W. MEINHARDT 
International Booksellers 
Bleyenburg 5, 2511 VC 's-Gravenhage 
(vlakbij Centraal Station) 070-3652227 

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

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 050-3131312 
Fax 050-3131316 

KIENHORST 
Spittaalstraat 25 
^201 EAZutptien 
lel. 0575-511956 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
563 AC Den Haag 

iel. 070-3450886 
Fax 070-3654100 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 

F>^>V 



Postzepveiling 
Mggers de Vries bv 
G. J. Garritsen beëdigd taxateur. 

Onze 148e veiling 
wordt gehouden op 

donderdag 18 en vrijdag 19 april. 
Nederland en O.R., een uitgebreid aanbod met o.a.: 
**/* in blokken vanaf 1937 incl. 347-49 en 518-40, 

601f, de strip metfoutdruk watersnood 1953 
(slechts 10 stroken bekend), 

meerdere brieven vliegtocht Nederland-Indië 1924. 

Buitenland o.a. een prachtige afdeling Duitse kantoren 
en koloniën, meest gestempeld en alles gekeurd. 

Landen- en motiefverzamelingen met zeer uitgebreid Spaanse-, 
Italiaanse- en Portugese gebieden, luchtpostbrieven, etc. 

Prentbriefkaarten met vele honderden kavels topografie, 
nog nimmer zo uitgebreid aangeboden. 

Inzenden voor onze volgende veilingen 
is doorlopend mogelijk; neemt u 

geheel vrijblijvend eens contact met ons op 

Singel 282 -1016 AD Amsterdam 
Telefoon: 020-6249740 
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VERMEERZEGELS 
EN -BLOKJE 

Ter ondersteuning van 
de Vernneer-tentoonstel-
ling (van 1 maart tot en 
met 2 juni van dit jaar in 
het Mauritshuis in Den 
Haag) is op 27 februari 
jl. een serie zegels en 
een bijbehorend blokje 
uitgegeven met schilde
rijen van Johannes Ver
meer (1632-1675). Het 
gaat om drie zegels in 
loketvellen plus de drie 
zegels samen in een 
blokje. De afgebeelde 
doeken zijn De brief
schrijfster en liaar dienst
bode (70 cent), De lief
desbrief {80 cent) en 
Brieflezende vrouw in het 
Wouw (100 cent). De 
achtergrond van het 
blokje bestaat uit een de
tail van het schilderij Ge
zicht op Delft. Het blokje 
is voorzien van het in-
schrift Johannes Vermeer 
in het Mauritshuis 1 
maart-2 juni 1996. 
De zegels zijn ontv/or-
pen door Wigger Bierma 
uit Arnhem. 

Druktechnische gegevens 
De velzegels en de blok
ken ziin zijn vervaardigd 
in vierkleurendruk. De 
kleur van het woord Ne
derland verscWiU per 
waarde: groen (=geel 
met cyaanblauw) bij de 
zegel van 70 cent, rood 
(=geel met magenta) bij 
die van 80 cent en cy
aanblauw bij de zegel 
van 100 cent. 

Velrandbijzonderheden 
velzegels 
Poskruizen staan naast 
dezegels 1 en 91 van 
het linkervel en naast de 
zegels 10 en 100 van 
het rechtervel. Bij de ze-
^el van 70 cent staat ver 
inks van de rijen 2 /3 

een horizontale streep 
met krabbels (JOS), bij 
die van 80 en 100 cent 
is dat ook het geval, 
maar dan met ROB. Bij 
de zegel van 70 cent 
staat uiterst rechts naast 
rij 2 een zwarte horizon
tale streep, bij de zegels 
van 80 cent en 100 staat 
zo'n streep naast rij 1. 
Er is sinds kort een nieuw 
systeem van artikelnum
mers in gebruik geno
men; dit zijn de eerste 
qelegenheidszegels met 
de nieuwe nummering. 

hl 

Vermeerzegels 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktectiniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastermaat en raster-
hoeken van de 
gebruikte kleuren 

Velrandbijzonderheden: 
Loketvelindeling 
Loketvellen per drukvel 
Telcijfers 
Telcijfers links 
Telcijfers rechts 
Artikelnummer 
Artikelnummer onder zegels 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnummers 
Drukvormnummers onder 

Papier en gom: 
Papierfabnkant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 
Papiernchting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Oplichten beeldzijde 
Nalichten beeldzijde 
Oplichten gomzijde 
Nalichten gomzijde 
Gomtype 
Gom aangebracht door 

Perforatie: 
Formaat zegel of blokje 
Soort perforatie 
Perforatiemaat klassiek 
Pertoratiemaat decimaal 
Tanden honzontaal/verticaal 
Doortanding vel- of blokranden 

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTT-ordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

© 1996 Philatelie/R.C. Bakhuizen 

70 cent 

JESP 
offset 
Roland Favont 363 
O(nder) 

1.zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 
1.R 120/45° 
2. R120/15° 
3. R120/60'' 
4. R120/75° 

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10 
10 tot 1 
960111 
91-92 
27 februari 1996 
94-97 
U111 R i l 11 
100 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
<—> 
nip 
-45/45 
ia 
ja 
ja 
nee 
D2b 
JESP 

25.0x36.0 mm 
kam 
123/4:13V4 
12.80:13.33 
16/24 
d/d/O/d 

ongeperforeerd 
02 02 1996 
10034 

4.5 miljoen 
0103 1997 
onbepaald 

van den Brink 

80 cent 

JESP 
offset 
Roland Favont 363 
0{nder) 

1.zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 
1.R120/45° 
2. R120/15° 
3. R120/60° 
4. R120/75° 

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10 
10 tot 1 
960112 
91-92 
27 februari 1996 
94-97 
L1111 R1111 
100 

Harnson 
H 36 1630/7% 
fosforescent offset 
<-> lllp 
-45/45 
ia 
ja 
ia 
nee 
D2b 
JESP 

25.0x36.0 mm 
kam 
12%. 13V4 
12.80:13.33 
16/24 
d/d/O/d 

ongepertoreerd 
05 02 1996 
10035 

7.7 miljoen 
01 031997 
onbepaald 

100 cent 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
O(nder) 

1.zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 
1.R120/45° 
2. R120/15° 
3. R120/60° 
4. R120/75° 

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10 
10 tot 1 
960113 
91-92 
27 februari 1996 
94-97 
U l l i R1111 
100 

Harrison 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
<—> 
lllp 
-45/45 
ia 
ia 
ja 
nee 
D2b 
JESP 

25.0x36.0 mm 
kam 
123/4:13V4 
12.80:13.33 
16/24 
d/d/O/d 

ongepertoreerd 
05 02 1996 
10036 

2.2 miljoen 
01 03 1997 
onbepaald 

27-02-1996 1 

250 cent (blokje) 

JESP 
offset 
Roland Favont 363 
O(nder) 

1.zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 
1.R 120/45° 
2. R120/15° 
3. R120/60° 
4. R120/75° 

n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
? 
n.v.t. 
[27 februari 1996] 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 

Harrison 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
<-> lllp 
-45/45 
ia 
ia 
ja 
nee 
D2b 
JESP 

144.0x75.0 mm 
blok 
123/4:13V4 
12.80:13.33 
16/24 
0/0/0/0 

ongeperforeerd 
0102 1996 
10037 

1.2 miljoen 
0103 1997 
onbepaald 



Op de ondervelrand 
staat één Brunner-bolk; 
bij de schoongesneden 
lolcetvellen zijn deze bal
ken niet meer te zien. 

Velrandbijzonderheden 
blokken 
De blokjes zijn vervaar
digd in drukvallen van 
3x4 blokken (vier rijen 
van drie blokken naast 
elkaar). De blokken zijn 
onderling op het drukvel 
gescheiden door smalle 
witte banen. Op alle vier 
de randen tussen de 
blokken staan paren snij-
lijnen (links en rechts), 
enkele snijlijnen (boven, 
onder) en in de vier hoe
ken twee haaks op el
kaar staande snijlijnen. 
Op de boven- en onder
rand zien we halverwe
ge de blokken verticale 
lijntjes, en op de zijran-
den halverwege de blok
ken paskruizen, cirkels 
en een Brunner-balk bo
venaan. Krabbels staan 
ver rechts van de blok
ken 9/1 2 (JOS); een ho
rizontale lijn is ver links 
naast blok 10 te zien. 
Op de ondervelrand 
staat onder elk blok de 
tekst 778/O PTT NEDER
LAND 'VERMEERZE
GELS' SOUVENIRVEL (in 
zwart), gevolgd door 
CMYK in de bijbehoren
de kleuren: C=cyaan-
blauw, y=yellow (geel), 
A1=magenta en /(=Key 
(zwart). 
Dit jaar is er zowel qua 

drukprocédé als wat de 
tand ing betreft geen ver
schil te zien tussen vel
en blokjeszegels; er is 
zelfs geen verschil in pa-
pierrichting! 

NU OOK FRAMA-
POSTZEGELS 

Nadat al in 1989 de 
eerste Klüssendorf- ma
chines voor frankeerze-
gels met instelbare 
waarde verschenen, 
krijgt nu eindelijk de an
dere 'grootmacht' op dat 
gebied de mogelijkheid 
zich te bewijzen. Al wer
den over de gehele we

reld de Automaten-
marken van het Zwitser
se Frama gebruikt (sinds 
1 976 in Zwitserland), in 
Nederland kreeg de fir
ma met dit produkt geen 
voet aan de grond. Fra-
mo-frankeermachines 
waren wel al veel eerder 
in Nederland gemeen
goed. De belangrijkste 
reden waarom bij de 
Automatenmarken zo 
lang de boot is afgehou
den zal wel het feit zijn 
dat zowel de 'zegel' als 
de waarde-aanduiding 
door de automaten op 
een papierrol werden af
gedrukt. Dat leverde niet 
altijd een fraaie afdruk 
op. De traditionele Fra

ma-'stroken' lagen wat 
dat betreft teveel in het 
verlengde van de ouder
wetse frankeermachine. 
Pas vorig jaar versche
nen de eerste verbeterde 
zegels (Denemarken, 
Liechtenstein), waarbij -
net als bij de Klüssendorf 
- alleen de waarde (en 
eventuele sterren en der
gelijke) door de auto
maat worden gefabri
ceerd. Ontwerper Rik 
Comello maakte voor 
Nederland een mooi en 
kleurig zegelontwerp. 
Nederlandse Frama-
postzegels zijn op korte 
termijn te verkrijgen uit 
automaten die op vijf 
plaatsten zijn opgesteld 
(zie 'Philatelie' van fe
bruari, pagina 96). 
De zegels zijn gedrukt in 
vijfkleuren rasterdiep
druk op de Goebel-pers 
in de kleuren zwart, 
geel, cyaanblauw, ma
genta en zilver. Het for
maat is 40x32mm. De 
zegels worden geleverd 
in rollen van 2000(?) 
stuks. De cilinders zijn 
tweemaal 5x19 zegels 
groot, met twee banen 
naast elkaar van 5x19. 
Randverschijnselen zijn 
te zien op de linker- en 
rechterrand. Voor de be
schrijving ga ik uit van 
het modelvel (accoord-
datum 15 januari 1996, 
PTT-ordernummer 
10033). 

Links en rechts naast de 
rijen 17/18 zijn twee 

aaneengesloten paskrui
zen te zien. Op de lin
ker- en rechtervelrand 
staan twee verticale, in 
zeven blokjes onderver
deelde kleurbalken, 
waarbij de kleuren van 
boven naar onderen 
lichter worden: in alle 
kleuren naast de rijen 
18/19, in zwart naast 
de rijen 1 / 2 en direct 
daaronder een zilver 
blok naast rij 2. 
Op de linker- en rechter
velrand zijn registerdrie-
hoekjes te zien (linker-
driehoekies met de recht-
hoekszijde boven en 
rechts, rechterdriehoek-
jes met de rechthoekszij-
den onder en rechts); ze 
staan naast de rijen 3 en 
4 (magenta), 5 (geel en 
magenta), 6 (cyaan
blauw en magenta), 7 
(zwart) en 8 (magenta 
en zilver). De modelvel-
len en de stadiavellen 
zijn ongeperforeerd. 
De cilinders zijn gegra
veerd met de HelFHelio-
Klischograph. De diago
nalen van net raster ma
ken een hoek van 50 
graden bij de gele cilin
der, van 40 bij de zwar
te, van 30 bij de magen
ta en van 60 bij de cy-
aanblauwe en zilver-ci
linder. Als we het aantal 
rasterpunten langs de 
zijranden tellen levert dat 
het volgende beeld op: 

Kleur pnt/mm pnt/mm 
horizontaal verticoal 

Zwart 12 15 
Geel 8 7 
Cyaanblauw 10 6.5 
Zilver 10 6.5 
Magenta 7 10 

De drukrichting van de 
Fromo-postzegels is 
B(oven). Het papier is 
rasterdiepdrukpapier 
HS3 16307%, dat aan 
de beeldzijde onder ul
traviolet licht wit oplicht 
en nalicht (fosforesceert) 
en dat aan de qomzijde 
niet oplicht en dof blijft. 
Het papierdoorzicht is 
Hip, de glansdiaqonalen 
zijn -45 /45 graden. De 
papierrichting loopt in 
de dwarsrichting van de 
zegels, met de rol mee: 
I. De gom is door Joh. 
Enschedé Security Prin
ting aangebracht: D2b. 

W E S T ^ E U R O P A P O S T F R I S 
WIJ VERZORGEN AL UW MANCO'S TEGEN REDELUKE PRIJZEN. VRIJBLUVEND 

PRIJSOPGAAF. ZEER IITGEBREID NEDERLAND + O.G. EN VER. ELROPA. 

POSTZEGELHAl^rDEL ALEXANDER C V . 
VREDEM. DE VRIESSTR.\AT 96 - 3067 ZL ROTTERDAM 

TEL. 010-420:^044 - FAX 010-4.S67104 Geen filialen. 

POSTZEGELHAniDEL - VBUNGHUIS „DE VOORSTRAAT' 
vr 15 mrt 16 00 uur Sluiting v/d 

sehr tel kaart veiling 
»»0 27 mrt 18 30-21 30 Algem 

Verzamelbeurs 
Tevens kijkavond vei
ling van 3 april 1996 

dl 2 apr Kiikdag 09 00-20 00 u 
WO 3 apr Ki|kdag 09 00-18 50 u 

do 4 apr 10 00-16 30 u 
Na-veiling 

vr 19 apr 16 00u Sluiting v/d 
sehr tel kaart veiling 

WO 24 apr 18 30-21 30 u 
Algem Verzamelbeurs 
Tevens kijkavond 
veiling 1 mei 1996 

KIJKDAG VERZET r v m 
KONINGINNEDAG 

ma 29 apr Kijkdag 09 00-20 00 u 
dl 30 apr Gesloten 
WO 1 mei Kijkdag 09 00-18 50 u 
WO 1 mei 19 00 u Aanvang v/d 

veiling 
do 2mei 1000-1630Naveiling 

Inlichtingen voor tafelreservering of veilingcatalogus 
tel. 038 - 4211045 fax 038-4233805 Voorstraat 23 8011 MK Zwolle 



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

¥̂ÄN VLIET 
Ugchelseweg 50 
7339 CK UGCHELEN 
Tel 055 5416108 
Fax 055 5340375 

GEOPEND DO.VR. 14.0017.00  ZA .10.0016.00 
ONDER EEN KLEINE GREEP UIT ONZE VOORRAAD WE HEBBEN EEN BREED 

AANBOD VAN MINIMAAL 500 KAVELS VRAAG ONZE VOORRAADLIJST AAN EN 
OVERTUIG U VAN ONZE KLANTVRIENDELIJKE PRIJZEN 

4435 
5935 
4437 

690 
3775 
5917 
7785 
4171 
7735 
7796 
5945 
5931 
4409 

NEDERLAND 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
IJSLAND 
SURINAME 
BERLIJN 
BUND 
DDR 
ALDERNY 
FRANKRIJK 
POLEN 
ZWITSERL. 
CANADA 

nrs. 11438 cpl (0) kw 1500  450,
partij w.i. veel cpl series kw 2150 425,
verz. port tot 1895 bijna cpl. kw 2400, 500,
300 verschillende zegels leuk!! 70,
verz. LP compleet **/*** kw 2000, 700,
doublettenpartij (0) kw dm 3300, 500,
partij *** Heuss kw dm 4500, 600,
partij ""vierenbloks, dreier" kw dm 1590, 275,
verz. cpl. *** tot 1995 kw frs 1560, 125,
Verz. 19651990 *** kw frs 8000,_ 500,
pracht verz. *** 194590 kw 11.600, 2000,
verz. pro juv/patria 194566 frs 2200 150,
prachtverz. tot 1950 kw frs 41000, 1650,

AANBIEDING: 
ALBANIË DDR 

C O M P L . J A A R G A N G E N M A N C O L I J S T B E H A N D E L I N G 
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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/Berli)n 
' D D R 
* Denemarken/Faroer/Groenland 
* Engeland/Ierland 
* Frankrijk/Monaco 
' Hongariie 
* Indonesië 
* Kanaaleilanden 
* Noorwegen 
* Oostenri]kA/N Wenen 
* Rep Suriname 
* Vaticaan 
* Verenigd Europa 
' Zwitserland/VN Geneve 
* Partiien/verzamelmgen 
* Auto's/fietsen/motoren 
* Bekende personen 
" Bloemen 
* Dieren 
* Gezondheidszorg 

Honden/katten 
Kerstmis/Pasen 
Klederdrachten/uniformen 
Muziek/dans 
Paarden 
Paddestoelen 
Postzegel op postzegel 
Religie/Rode Kruis 
Ruimtevaart/telecommunicatie 
Schepen 
Schildenien/kunst 
Scouting 
Sport 
Tremen 
UPU 
Vissen/schelpen/zeedieren 
Vlaggen/heraldiek 
Vliegtuigen/ballonnen/zeppelins 
Vlinders/vogels 
Voetbal 
Walt Disney 

O 

(D 
(O 
O 

3 
(O 

■ 
PT 
t 
(D 

Prijslijsten van vele met genoemde landen zijn mogelijk 

Enorme sortering motief 

de venrayse 
postzegelhandel 

Q) 
(Q 
(D 
•O 

N' 
(D 
3 
■ 

(Q 

s 
(D 
0) 
O 
:i. 
5' 

(Q 

X" 

t 
o. 

Julianasingel 1  5802 AS Venray ;; 
tel 0478586391 fax 0478531717 , 
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MOTIE TEPT 
Prijs l i j s ten grat i s o p aanvraag: 

1. Dieren 2. Planten 
3 . Spoorwregen 4> Padininderij 
5. Schepen b. Lucht/Ruinitevaart 
7> Schilderijen/Kunst 8. Sport/Olympiaden 

OVERZEE  BLOKKEN 
Cmeer dan 5000 verschil lende velletjes) 

Lijsten van verschil lende 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 IX 

D  48143 Münster, Duitsland 
Tel.: 0049 251 45275 Fax: 0049 251 4671S 



1919 ^ij^tdijk 1996 
DE GROTE VOORJAARSVEIUNG 

wordt gehouden op 

22, 23, 24 EN 25 APRIL 
In het Europa Hotel te Scheveningen 

Een groot, interessant en gevarieerd aanbod van vele duizenden kavels zal 
onder de hamer komen! 

^ Een keur aan losse zegels en series van Nederland en Overzeese 
gebiedsdelen, alsmede buitenland, waarbij mooi Zwitserland. 

^ Een mooie collectie posthistorie WO II, waarbij veel Nederland en 
Ned. Indië. 

^ Diverse importante perfincollecties. 
^ Een zeer belangrijke collectie Engelse Koloniën, waarin vele 

zeldzaamheden. 
ir Ca. 2000 collecties, partijen en restanten. 
■k Ruim 500 kavels in dozen. 

Wij durven u bijna te garanderen dat u iets van uw gading zult vinden. 

Wilt u onze rijk geïllustreerde veilingcatalogus ontvangen? 
Maak dan snel ƒ 5,- over op giro 420875 of bankrekening 

47.35.68.705. 
(Bij gebleken interesse wordt toezending voortgezet.) 

Voor onze volgende veiling, welke in het najaar wordt gehouden kunt u dagelijks 
materiaal inleveren. 
Ook tijdens de kijk- en veilingdagen. 

ir Gratis taxatie voordat u beslist. 
ir Renteloos voorschot tot 60% van de getaxeerde waarde 
^ Voor grotere collecties bezoeken wij u desgewenst thuis of in 

de bankkluis. 

Bel vrijblijvend voor alle gewenste informatie of advies: 
070-3647957 

Wij zijn er immers, nu al 77 jaar, voorü! 

R I E T D I J K 
POSTZEGELVEILINGEN B.V. 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) Londen y j j y 
2514 GC Den Haag, Tel. 070-3647957, Fax 070-3632893 ^ ^ 

7 7 J A A R IN D I E N S T D E R P H I L A T E L I E 



'n Beetje veriamelmg 
verdient meer dan een 

beetje aandacht. 

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

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

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

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

Dit soort schades is niet op uw 
inboedelpolis te verhalen. 

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

Daarbij komen nog een paar inte
ressante extra's. 

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

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

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

Ook die aandacht is uw verzame
ling méér dan waard. 

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

Uw verzekeringsadviseur vertelt u 
graag meer 

JnmmM heeft tenminste begrip voor de mensen. 



WORDEN 
Ovmchtvan 1993 Éten met 1995 

Op 29 mei 1993 werd voor het eerst een zogenoemde 

Sfa/npCiiir(/(een kaartje met zelfklevende zegels) uitgegeven. 

Sindsdien is het aantal landen dat met een of meer 

StampCards op de markt kwam gegroeid. Walter de Rooij 

neemt dit vrij nieuwe fenomeen voor u onder de loep. 

De postdienst van Noord-Ko-
rea - altijd in voor een gekkig-
heidje - was de uitgever van 's-
werelds eerste StampCard. De 
Noordkoreanen waren niet 
zelf de bedenkers van deze fï-
latelistische noviteit: het idee 

1. Het allereerste postzegelkaartje 
[StampCard^ ter wereld, uitgegeven door 
Noord-Korea 

daarvoor was afkomstig van de 
producent en patenthouder 
van de Stampcard, de Zweedse 
firma PostLine. 
De eerste StampCard bevat zes 
postzegels van 1.50 won. De 
ongewoon brede zegels heb
ben de Koreaanse vlag als af
beelding. Als een soort achter
grond toont het kaartje een af
beelding van het Koreaanse 
schiereiland en de lijnen van 
een aardbol. Landkaart en 
aardbol lopen door over alle 
zegels op het kaartje, zodat 
elke 'zegel' verschilt van de 
andere (afbeelding 1). 
Precies één jaar later, op 29 
mei 1994, werden als gevolg 
van een tariefwijziging de ze
gels voorzien van een opdruk: 
1.60 won. 

HANDIG FORMAAT 
Het formaat van de Stamp
Cards komt exact overeen met 
dat van credit card, bankpas of 
pinpas. Wel handig dus, dat wil 
zeggen: als je portefeuille 
naast alle noodzakelijke kaart
jes en pasjes ook hier nog een 
plekje voor heeft. 
Noorwegen kwam vorig jaar 

op dezelfde gedachte: de nor
male Noorse boekjes hebben 
sinds 1995 alle het formaat 
van een credit card. 
De eerste kaartjes waren van 
kunststof; later werden ze ver
vaardigd van papier met een in 
water oplosbare kleefstof. De 
nieuwe kaartjes (Verenigde 
Naties, 50 jaar) hebben zegels 
met randjes en met een micro
perforatie, zodat ze nog meer 
op gewone postzegels lijken. 

POPULARITEIT GROEIT 
Na een aarzelend begin in 
1993 begint het er nu op te lij
ken dat meer en meer landen 
iets zien in deze uitgiftevorm. 
Er zijn veel overeenkomsten 
tussen StampCards en postze
gelboekjes; ik noemde ze al 
eerder in mijn rubriek 'Nieu
we postzegelboekjes' en ik zal 
dat in de toekomst ook blijven 
doen. 
De kaartjes voldoen kennelijk 
ook aan de criteria van catalo
gusmakers als Stanley-Gib-

Uoij! 
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TabelA 

Korea (Noord) 

UJtgiftedatum 
29.05.1993 
29.05.1994 
17.06.1994 
18.061994 
20.06.1994 
25.10.1995 

Uitgiftedatum 
01.11.1993 

07.08.1995 

Nr Inhoud Type 
1 zesmaal 1.50 won Vlag 
2 zesmaal 1.60 won op 1 50 won Vlag 
3 zesmaal 0.40 won Reizen Hye Cho 
4 zesmaal 1.40 won Koreaanse ti)ger 
5 zesmaal 1 60 won Schlldpadboot 
6 achtmaal 0.20 won Roos van Sharon* 
7 eenmaal 0.20+17 80 won Roos van Sharon* 

Type 
Gebied en vlag 
Gebied en vlag 
Gebied en vlag 
Gebied en vlag 
VN 50 laar 
VN 50 jaar 

Nr Inhoud 
1 zesmaal $ 0.40 
2 zesmaal $1.00 
3 zesmaal $1.20 
4 zesmaal $1.60 
5 tienmaal $ 0.30 
6 tienmaal $1.00 

Uitgiftedatum 
15.08.1994 

Moldavië 

Uitgiftedatum 
22.12.1994 

24.10.1995 

Nr Inhoud 
1 zesmaal 20 Ngultrum 
2 zesmaal 16 Ngultrum 

Nr Inhoud 
r * zesmaal 1.50 ban 
2** zesmaal4.50 ban 
3 tienmaal 0.90 leu 
4 tienmaal 1 50 leu 

Bosnlë-Herzegowlna 

Ultgjftedatum 
24.10.1995 

Tanzania 

Nr Inhoud 
1 tienmaall.SOkuna 

Uitgiftedatum Nr Inhoud 
24.10.1995 1 tienmaal 180/-

2 tienmaal 260/-

Type 
Vlag 
Lagtshang klooster 

Type 
Vlag 
Vlag 
VN 50 laar 
VN 50 jaar 

Type 
VN 50 jaar 

Type 
VN 50 jaar 
VN 50 jaar 

herdruk van de zegel van 1946 
later ingetrokken; verkeerd embleem in vlag 

3 Overzicht van de tussen 1993 en 1995 verschenen StampCards 

2. Het nieuwe postzegelkaartje van Bos-
nië-Herzegowina. Het land is sinds janu
ari 1993 fid van de Wereldpostvereni-
ging (UPU) 

bons, Michel en Scott, want 
men laat ze niet ongenoemd. 
Kortgeleden ontwikkelde de 
firma Sterners in Zweden (be
kend ook als fabrikant van de 
Nederlandse boekjesautoma
ten) een automaat voor de uit
gifte van StampCards. 

FINLANDIA95 
Tijdens de tentoonstelling T̂ m-
landia 95, die vorig jaar in 
Helsinki werd gehouden, kon
den bezoekers Finse marken 
voor Koreaanse wons inwisse
len, zodat ze in staat waren de 

eerste boekjes van Korea (met 
de opdruk Specimen) uit de 
Sterners-automaat te trekken. 
De nieuwe elektronische ma
chine is overigens ook te ge
bruiken voor de afgifte van 
bankbiljetten, credit cards en 
telefoonkaarten. 
Voor die mensen die Stamp
Cards een leuk verzamelge-
bied vinden geef ik een over
zicht van alle postzegelkaartjes 
die in de periode van 1993 tot 
en met 1995 werden uitgege
ven (tabelA). Deeloplagen laat 
ik buiten beschouwing. 
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DOOR D. VEENSTRA, BUITENPOST 

'ALS VOOR HET EERST E S VAN HET 
VOORJAAR KOMT... 

...dan is het tijd voor de vooijaarsbeurt van de tuin!' 

Op 21 maart verschijnt de jaarlijkse serie Natuur en Milieu. 

Ditmaal staat de reeks in het teken van voorjaarsbloemen. 

Onze thematische medewerker D. Veenstra kreeg daardoor al 

erg vroeg de lentekriebels, met als resultaat een filatelistisch 

getinte aanmoediging om aan de voorjaarsbeurt van uw tuin 

te denken. 

Ongeveer halverwege de ever
green 'Lentekind' van het Or
kest Zonder Naam zwijgt de 
zangeres en klinkt de sonore 
stem van André Carrel  in
derdaad, de vader van Rudi 
die in enkele zinnen de verba
zing van de mens over de eer
ste lenteboden uitspreekt: ... 
ah vom het eerst iets van het voor
jaar komt. 

SNEEUWKLOKJES 
Het eerste teken dat de winter 
spoedig het veld zal moeten 
ruimen voor een nieuwe len
te, zijn de dappere sneeuw
klokjes (Galanthus), die soms 
al in de sneeuw bloeien. Ande
re lenteboden zijn de trekvo

gels. Op een Poolse zegel uit 
1959 (afieelding 1) is een schil
derij met de titel 'Ooievaars
trek' afgebeeld. De zegel is 
een voorbode van de idylli
sche zegel in de milieuserie 
uit 1973 van dit land die het 
voorjaar in optima forma laat 
zien (aßeelding 2). In de filate
lie komen we lentezegels vaak 
tegen in series die de vier sei
zoenen als onderwerp heb
ben. De symboliek overheerst, 
vooral in de jaren veertig. Op 
de lentezegel in de serie Ne
derlandse kinderzegels uit 
1949 is een zinnebeeldige 
voorstelling gebruikt: nieuw 
leven bij plant en dier (aßeel

1 "VgH"^'" 
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ding 3); daarover straks meer. 
Het voorjaar is een onderwerp 
dat ook kunstenaars inspi
reert. Zij blijken het vooral in 
de ontluikende liefde te zoe
ken... (aßeelding 4). 

EEN NIEUWE LENTE, EEN 
'NIEUWE'TUIN 
De natuur regelt veel zelf, ook 
in de tuin. Maar wie straks 
maandenlang van de tuin wil 
genieten, zal de natuur toch 
een handje moeten helpen. Al 
VToeg in het voorjaar kunt u 
genieten van de uitbundige 
bloei van bijvoorbeeld de for
sythia, afgebeeld op een Pro 
Juventutezege\ van Zwitserland 
uit 1962 (aßeelding5). Komtu 
bij een rondgang door de tuin 
tot de conclusie dat de bomen 

toch teveel 'groter zijn ge
groeid', dan wordt het tijd een 
hovenier in te schakelen. 
Woont u in de buurt van Die
men dan kunt u overwegen 
gebruik te maken van de dien
sten van Beuker bv. Een fran
keerstempel (PR4739) meldt 
dat u daar terecht kunt voor 
Bijdetijdse boomverzorgers. 

OPRUIMBEURT 
Maakt de tuin na de winter 
een troosteloze indruk, dan 
zorgt een opruimbeurt al voor 
een heel ander aanzien. Na
dat u de dorre bladeren hebt 
bijeen geharkt, hier en daar 
wat takken hebt gesnoeid en 
de vaste planten weer hebt ge
fatsoeneerd, hebt u zo een 
kruiwagen vol afval, zoals 

OUD GASTEL 
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blijkt uit een frankeerstempel 
(FR25108) uit Oud Gastel (af
beelding 6). 
Wel is voorzichtigheid gebo
den. Vooral de bolgewassen 
zijn kwetsbaar en dat zijn juist 
de bloemen die de tuin een 
voorjaarsaanzien geven. Bol
gewassen zijn afgebeeld in de 
serie Voorjaarsbloemen die 
de Sovjetunie in 1983 uitgaf 
(afieelding 7). Op de zegel van 
4 k. staat het al eerder ge
noemde sneeuwklokje, op de 
zegel van 6 k. de sterhyacint, 
het leverbloempje op die van 
10 k., het alpenviooltje op die 
van 15 k. en tot slot op de ze
gel van 20 k. de geeister. 

BOLLEN PLANTEN 
Wie in het vroege voorjaar wil 
genieten van krokussen, nar
cissen, tulpen en andere bol
gewassen, moet niet vergeten 
in de voorgaande herfst de 
bollen te planten. Bezitters 
van een heidetuin kunnen 
maar beter de jaarlijkse snoei
beurt in april niet overslaan, 
hoewel het gure weer daartoe 
soms uitnodigt. Maar v/ie in 
de zomer en herfst wil genie
ten van de fraaie tinten van 
een volop bloeiende heide
tuin, ontkomt niet aan het ou
derwetse handwerk. 
In het algemeen is voor de 
tuin het Vlaamse spreekwoord 
Die in 't voorjaar niet zaait, in 't 
najaar niet maait van toepas
sing. Sommige tuinliefheb
bers geven er inderdaad de 
voorkeur aan dit spreekwoord 
letterlijk toe te passen. Zij ko
pen bloemzaden en zijn in het 
voorjaar druk in de weer met 
kweekbakken en dergelijke. 
De ware liefhebber koopt zelfs 
een kas. Maar de meeste tuin
bezitters kopen bij tuincentra 
nieuwe vaste planten en een
of tweejarige bloemen voor de 
bloemperken. Een keten van 
tuincentra prijst zich al aan als 
het groene warenhuis. Vroeger 
ging je niet naar een 'waren
huis', maar gewoon naar de 
kwekerij  maar dat woord is 
uit de Gele Gids verdwenen... 
Toch handhaaft Bonte Hoek 
Kwekerijen uit Glimmen nog 
steeds die aanduiding, zoals 
blijkt uit een recent frankeer
stempel (FM11354), zij het 
onder de toevoeging van de 
aanduiding Root Control Pro
ductions". 

NAAR DE MARKT 
Leuk om naar planten te neu
zen is nog steeds de markt. 
Gezellig flaneren langs zo'n 
fleurige uitstalling, waar je 
gulden ook nog eens een daal
der waard is. Misschien bena
drukken daarom de Neder
landse Verenigde Tuincentra 
in het frankeerstempel 
(PB4792) ook hun sterke 
kant: Waarborg voor kxualitat. 
Het valt op, dat de tekst in veel 

frankeerstempels van zaad en 
plantenspecialisten viertalig 
(Nederlands, Duits, Frans, En
gels) is. De bekende nv Ko
ninklijke Kweekerij Moer
heim v/h B. Ruys in Dedems
vaart meldde zich al in het be
gin van de jaren dertig in ver
schillende talen (Vaste planten 
 Hardy Perennials  Stauden)! 
Dit in 1888 opgerichte bedrijf 
gebruikte al vrij kort na de in
voering van de frankeerma
chine in ons land in 1925 een 
UPFfrankeermachine; het 
heeft in de loop van de jaren 
een aantal interessante fran
keerstempels voor de themati
sche verzamelaar 'gekweekt' 
[afbeelding 8). De meertalig
heid heeft alles te maken met 
het economisch belang van 
deze branche, zoals al eerder 
in dit blad tot uiting kwam'. 

LIEFDE VOOR UW TUIN 
Een echt Nederlands fran
keerstempel is dat van Grond
mix uit het Drentse Yde 
(FM128), waarin reclame 
wordt gemaakt voor het merk 
Park": Park is liefde voor uw 
tuin. Om leuke teksten zitten 
ze bij Grondmix niet verlegen, 
getuige een ander voorbeeld: 
Grondmix Grandioze Groeigrond. 
Wilt u een mooie tuin met een 
al even mooi gazon, dan moet 
u de natuur een beetje hel
pen. Alles wat groeit en bloeit 
heeft zo nu en dan een beetje 
'liefde' nodig. Nee, dat slaat 
niet op het van tijd tot tijd 
aanmoedigend toespreken 
van de bomen en de planten, 
maar op de grond. Die moet 
zo nu en dan worden bemest. 
Dat kan met kunstmest. Dan is 
groei verzekerd, zoals blijkt uit 
het compleet Engelstalige 
frankeerstempel (RN230'6) 
van Sierra Chemical Europe 
bv uit De Meern: OsmocotePlus" 
Controlled Release Fertilizer De
signed for Growth. Asef bv uit 
Didam zegt in het frankeer
stempel (FM1326): Asef mest 
best. 
Steeds meer tuinbezitters vin
den compost de beste bemes
ting. Zij zijn enthousiaste aan
hangers van de eigentijdse slo
gan Natuurlijk doen maakt 't 
fleurig en groen, te vinden op 
een frankeerstempel 
(PR5117) uit Leiden. De nv 
Vuilafvoer Maatschappij VAM 
levert graag GFTcompost, zo
als blijkt uit frankeerstempels 
uit Amsterdam (FR21978, af 
beeldingen 9 en 70) en Wijster 
(HR7567). Veel milieubewus
te tuiniers maken toch het 
liefst zelf compost. De VAM 
hoopt dat u dan wel gebruik 
maakt van het VAMvat... 

NA GEDANE ARBEID... 
Een tuin is leuk, maar het ga
zon moet worden gemaaid en 
het is zaak het onkruid de 
baas te blijven. Vooral na een 

IMTUWIUNOUSOOOB 
ö « Ml(t£CCEr(,V£lil» 
OEBCH Of AANVULLEn 

EDEMWAA 
1 15 1 3« 

S O i J B 
KEDERIANDJ 

iH V «OH nwEEnepu 

MOERHEIM 

247 

A M S T E R D A M [ H E D E R L A N D J 

13.1.92 5 § ♦SZO I 

Postbus 75380 
10 7 0 A J FR 21978 

Postbus 75380 
1070 AJ 

AMSTERDAM jNEDERlAMDl 

26IX.90 ë i «BOO 

CENT; 
FR 21978 

10 

BANK VAN BidiSSEL ■ • BAN9UE D E p n X E n X S ~ 
Naiunliu« Vennootioliap . SneléM AIMN mn B E Z O E K 

BimmS GENT  SUCCURSALE 
Kouter 24, Place cTAzmes 

SEFLORALIËfi 
lIE ME11950 

12 

paar uurtjes zwoegen is het ge
zegde 'Na gedane arbeid is 
het goed rusten' van toepas
sing. Dan is het in de zomer, 
als die tenminste zo mooi 
wordt als vorig jaar, goed toe
ven op het terras. Mis.schien 
lukt dat zelfs al op een mooie 
voorjaarsdag. Zoekt u nog 
naar geschikt meubilair, dan 
is een houten set tuinmeube
len misschien iets, zoals afge
beeld in het Zweedse fran
keerstempel uit Knäred (af
beelding 7 i ) . Genietend van uw 
rust hebt u dan de gelegen
heid uw tuin te overzien en te 
bedenken welke verbeterin
gen nog mogelijk zijn. Mis
schien leidt dat tot een bezoek 
aan een tuincentrum, een 
plantenbeurs, een arboretum 
(bomentuin), een rosarium 
(in het Deutsche Rosarium in 
het Westfalenpark in Dort
mund kunt u volgens een ma
chinestempel maar liefst drie
duizend verschillende rozen 

bewonderen!) of aan de Keu
kenhofbij Lisse. 
En tot slot: vergeet u vooral de 
filatelie niet. Voor filatelisten 
is er toch niets leuker dan in 
een postzegelcatalogus een 
bijzondere aanwinst voor uw 
tuin te ontdekken. Kijkt u bij
voorbeeld eens bij België. 
Daar zijn in de loop der jaren 
heel wat bloemen en planten
zegels uitgegeven ter gelegen ~= 
heid van de bekende bloe ^ 
mententoonstelling in Gent, 
de Gentse Floraliën (afieelding ^ 
12), een expositie die elk jaar " 
eind april/begin mei wordt s 
gehouden. \^ 
Veel tuinplezier! ^ 

': Bloemen kleuren ons bestaan 
en... de economie door A. Hart
stra, Borculo en D. Veenstra, 
Buitenpost; 'Philatehe', maart 
1994, bladzijde 179 tot en met 
184 
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Aalsmeer: 
IV Philateliccr, G.H. Hoving, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297-322034. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, 
Plantageweg 39,2951 GN Alblas
serdam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
WW; C.Th. Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889. 
Almelo: 
« W ; J.H. de Vries, Vlfaltastate 
11,7608 XL Almelo, ©0546-
864695. 
Almere: 
WPUlmere; J.L Meijer, Noord
mark 30,1351 GC Almere, 
©036-5311755. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; J.C. de Bruyn, Larixloon 4, 
2461JB Ter Aar, ©0172-
602922. 
Altena: 
« W i M . Mortens, Brugstraat 41, 
4283 GE Giessen, ©0183-
442102. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, C.H. v.d. Berg, De 
Wingerd 36,3823 a Amersfoort, 
©033-4564470. 
ylPC'De/re/';R.A.Tolhuizen,Cla-
verenbladstraot 57,3833 JB Leus
den, ©033-4948412. 
Amstelveen: 
IV Philateka; J. Michels, Logger 
141,1186 RP Amstelveen, 
©020-6434104. 
Amsterdam: 
WW;M.M.Kleij,Voordewind9, 
1034 KS Amsterdam, ©020-
6336333. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©020-6142947 (na 19.00 uur). 
IV Philateka; H.J. Nijmeijer, post
bus 6726,1005 ES Amsterdam, 
©020-6120432. 
/I rDe/'/i//o/efe/';P. Broun, Chur-
chill-laon 163", 1078 OW Amster
dam, ©020-6795077. 
/ISl'S/(e//R/a/ete;J.J.M.Snel, 
Grevelingenmeer 101,1447 AN 
Purmerend, ©020-6303913. 
PVWA-Filatelie; F.R. Brugman, Dis
sel 39,1141 ZM MonnicKendam, 
©0299-654163. 
fl''5tofüü/80';P.J.vanRossum, 
Voordewind 17,1034 KS Amster
dam, ©020-6331789. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord; P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 TV 
Amsterdam, ©020-6366823. 
Amsterdam-Buitenveldert: 
BPC'Verzttmel-ze'lSVB);Wmk 
Postma, ©020-6623744. 
Apeldoorn: 
NVPV; H. Breimer, Volkenbergloon 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055-
3558256. 
f rOeG/o ie ' ; F.W.N. Hugenholtz, 
Looloon 41/155,7314 AD Apel
doorn. 
Appingedam: 
PV Appingedanr, H. Knijp, W. v.d. 

Bosstraat 22,9901 GS Appinge
dam, ©0596-629693. 
Arcen: 
IV Philateka; C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©077-4732628. 
Arnhem: 
/VW;J.E.Huiskes, Winschoten
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©026-3231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Macronder, 
Sleedoornlaan 6,6841 AB Arnhem. 
Assen: 
VVPV Assen; H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592-313698. 

Baarn: 
Wßoom;G.W.Leive,Prof.F. 
Andreoelaon 93,3741 EK Baarn, 
©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
IV Philateka; H.J. Wever, Emmik-
hovenstroat 189,1069 DL Am-
sterdom, tel 020-6190837. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; mw. M.M.A. Mein-
ders-Schimmel, Do Costastraat 16, 
3771 ZB Barneveld. 
Bergen op Zoom: 
PI' 'Onderling Contact'; mw. H.J. 
Wajon-v.d. Weij, Dennelaan 30, 
4631 BH Hoogerheide. 
f l / ' M o Ooj/';C. Schot, Gen. 
Spoorstraot 35,4624 HA Bergen 
op Zoom. 
Beuningen/Ewijk: 
'De6/o]5e';J.W.P.M.Kremers,De 
Verwert 15-62,6605 AM Wijchen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; Th. Erkamps, Be-
neluxloon 334,1966 WX Heems
kerk, ©0251-237108. 
De Bi l t /Bi l thoven: 
PrWe/Poj/mer/f';mw.M.A.v.d. 
Mark, Korhoenin 8,3721 EC Bilt-
hoven, ©030-2290466. 
Blitterswijck: 
IV Philateka; A.J.M. Gooren, Op 
de Smelen 38,5863 BN Blitters
wijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philateka; Drs W. van der Gies
sen, Dopheidestraat 82,2165 VS 
Lisserbroek, ©0252-416247. 
Bodegraven: 
WP!/; J.H. Verhagen, Ekster 11, 
2411 MT Bodegraven, ©0172-
612372. 
Borne: 
NVPV; H.J. Veltkamp, Goudenre-
genstroot 10,7621 WD Borne, 
©074-2662880. 
Boskoop: 
A;i'Pi^J.H.Lensink,Mendelweg32, 
2771 TP Boskoop, ©0172-213580. 
Boxmeer: 
PHI/Boxmeer e.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7,5831 
GL Boxmeer, ©0485-571842. 
Boxtel: 
Wl'iJ.A.C.Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411-673775. 
Breda 
PV Breda; P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834 SX Bredo, 
©076-5650278. 

Brielle: 
IV Philateka; H.G.T.M. Overboek, 
Sluysstraatl4,3237ATVierpol-
ders, ©0181-415640. 
Bruinisse: 
PI' Bruinisse; A.A. van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©055-5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
f l ' 'De6ye';C.W.Stolk,0ffen-
bochtstroat 26,6961 CB Eerbeek. 
Bussum: 
NFV'De Verzamelaar'; 0. Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132. 

Costricum: 
PVCastricunr, D.C. v.d. Woerd, Tu
reluur 12,1902 KM Costricum, 
©0251-658235. 
Coevorden: 
PI' Coevorden e.o.; G. Korenhof, 
Anemoonstr. 20,7741 SB Coevor
den. 

Dalfsen: 
/l'P/i//o/e//co;lr.J.Rem,Van 
Kempenhof 6,7721 WC Dalfsen, 
©0529-433288. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschuuren, Lon-
gestraot 133,7491 AD Deiden, 
©074-3761719. 
Delft: 
W De/ft; A.P. Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfzijl: 
PrOeftVe/'J.G.Medema, Vlot
terspad 1,9934 PV Delfzijl, 
©0596-612773. 
Deventer: 
WPp.B.Boumons, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570-
642130. 
Diemen: 
PI' 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgons 36,1111 WG Diemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; G.G. Esser, Treub-
straat 82,6951 BB Dieren. 
Dinxperio: 
/T'DeG/oAe'iH.Rauwerdink, 
Keminksweide 30, 
7091 DM Dinxperio, 
©0315-652786. 

Doesburg: 
/y'De G/olie'; J.Weststeijn, 
't achterom 6,6986 CN Angerlo. 
Doetinchem: 
FV 'De Globe'; H.A. Weerdesteijn, 
Holterweg95,7001EJ 
Doetinchem. 
Dordrecht: 
i'l'Pl'Oori/fec/K; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DPl''DePosf;oc(ef';J.J.Ouwer-
kerk, Rozenhof 19,331 U T Dor
drecht. 
Drachten: 
PV Drachten; i. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512-
514695. 
Drenten: 
PV Drenten e.o.; W. Vermeulen, 
Oe Regenboog 475,8254 AM 
Drenten, ©0321-317027. 
Drunen: 
PI''P/i//o/ron';A.C.G.vanNoort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416-373144. 
Druten: 
/T'Oe6;oie';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631 AT Horssen. 
Duiven/Westervoort: 
p rOe G/oie'; A.C. Dijke, De Gan-
zenpoel50,6932LGWestervoort, 
©026-3115271. 

Echt: 
PMl'er.fc/nW.J.J.Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475-483630. 
PhVGelre-Gulick/Echt, P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KX Echt, 
©0475-486144. 
Edam/Volendom: 
IV Philateka; LP.C. Smits, J.M. 
Oosterlinghstr.34,1135ED 
Edom, ©0299-372017. 
Ede: 
/T'DeG/oie'iG.Rodstoat.Poul 
Gabrielstraat53,6717RAEde. 
Eibergen/Neede: 
JVI'Pl'; B.H. Klandermon, Beotrix-
straatl5,7161DJNeede, 
©0545-291949. 
Eindhoven: 
PCF, C.Loch, Jan van Eyckgrocht 
191,5645 TH Eindhoven, ©040-
2119654. 
PArfipsPI^ M.H. Schenkelaars, de 

Koppele 78,5632 LB Eindhoven, 
©040-2416358. 
Eist: 
/y'DeG/oÄe';J.E.Hartog,Zoe-
tendaal5,6662XGElst. 
Emmeloord: 
/l'P/i//ofe/H:o;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514-
561903. 
Emmen: 
//P/i/Zote/Zfo; J. Buist, Doddegras 
29,7887 CK Erica, ©0591-
301807. 
Enkhuizen: 
/l'P/i;/fl/e//co;mw.A.W.D. Zijlstra, 
Venedie20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228-314801. 
Enschede: 
f.Pl'.;W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
Wl'Pl'imw.M.L.Rempt-Raebel, 
6urg.Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578-627090. 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 a Epe. 

Geleen: 
l'l'Pl''DeP/(;/otete/';W.J.M.van 
Soest,Berloherhofl5,6132SN 
Sittord, ©046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bangmo, Boomgoorddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, tel 
0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzongsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113-227945. 
Gooi & Eemlond: 
W P P . M . van der Spoel, Hön-
dellaan6,1272EEHuizen,©035-
5262702. 
Goor: 
« W i L R . Bloemen, Irisstraat 19, 
7471 AS Goor, ©0547-273183. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermonstroat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183-633163. 
Gouda: 
WPV Gouda; mw E.J. Dekker-van 
Vliet, Han Hollanderweg 130, 
2807 AH Gouda, ©0182-
518549. 

OPGEVEN WIJZIGINGEN RUBRIEK 'VERENIGINGSADRESSEN' 

Als de gegevens van uw vereniging niet (meer) kloppen, zend don dit formulier of een kopie ervan aan 
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's-Gravenhage: 
HP//KL.H.J.Oosterloo, Keizer Ka-
relplein 16,1185 HL Amstelveen, 
©020-6435937, 
Federatie I.V. Philateka; Zwoard-
vegersgaarde130,2542THDen 
Haag, ©070-3663465. 
Philatelica Den Haaa, A.F. van Ra-
vesteijn, Heliotrooploan 370, 
2555 ML Den Haag, ©070-
3230472. 
Pf'De/ff/nsHH.Arkesteijn, 
Meppelweg 548,2544 BN Den 
Haag, ©070-3675180. 
Pri/rerfeste/n'; P.R. Steyn, Oude 
Haagweg 138,2552 GS Den 
Haag. 
PV 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
geest, Zwedenburg 254,2591 BM 
Den Haag, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philatelica; D. Roosjen, Mezen-
laan 13,9753 HX Haren (GR), 
©050-5344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, post
bus 61,9300 AA Roden, ©050-
5018234. 

Haarlem: 
NVPV; F. van Schoik, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
IV Philatelim, H.j. Hooning, Poel
geest 29,2036 HL Haarlem, 
©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; LA. 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IV Philatelica, mw. I.E. van Rhe
nen, Kinlozen 39,2151 XB Nieuw-
Vennep, ©0252-675215. 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZl'S.M; J.C. van der Bijl, Hout-
rijkstraat 9,1165 LL Halfweg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
//Möte/zco; W.C. Willemse, Bos
boom Toussainstr. 5,3842 ZZ 
Harderwijk, ©0341-413653. 
Hardinxveld: 
PrOe P/i//o/efe/'; D. Konning, 
Gerard Doustraot 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenveen; M. Blaauw, Tjep-
kemastroat 32.8441 CE Heeren
veen, ©0513-626579. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e.o.; L. van 
Dijk, Lek 54,1703 KJ Heerhugo
waard, ©072-5711935. 
Heerlen: 
PV Heerlen e.o.; mw. C.H. Wol-
sing-Grens, postbus 237,6400 AE 
Heerlen, ©045-5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze. 
Helder Den: 
PI/Den Hetóe;;L.Ch. Werst, Linie-
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223-612544. 
Hellevoetsluis: 
IV Philatelica, G.A. van Dongen, 
Gerard van der Dussenstr. 13, 
3223 RG Hellevoetsluis, ©01 SI-
SI 2768. 

Helmond: 
/l/P/i//o/e//co;T.A.J.Leijten, Ma
kreelstraat 7,5706 EE Helmond, 
©0492-541216. 
W///e/mon(tJ.Neggers,Van't 
Hoffstroot 4,5707 ES Helmond, 
©0492-553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV; J.S.P. van de Ruit, 
Lod. van Nassaustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
PV'De 6/oie'; H.Borgers, Baker-
marksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo (0): 
«l'Pl'; B.E. Souerwald, Scherphof-
landen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV; P.G. Rens, 
St.Barbaraplein11,5341LK0ss, 
©0412-650073. 
Heusden: 
P r ß W Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hillegom: 
A/W; F.E.M. Wittenberg, Fred. 
Hendrikin 50,2181 TH Hillegom, 
©0252-519299. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Jovalaon 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
/l̂ P/w/ote/Zfo; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
IV Philateka, E. Deen-Oosterwijk, 
Lange Hille 42,3261 TL Oud-Be-
ijerland, ©0186-615266. 
Holten: 
WPl';mw.E.H.C.Schipper-Ris, 
Looikolkstraat 4,745 IEP Holten, 
©0548-362604. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveen; H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHVHoogezand-Sappemeer, J.H. 
Bos, postbus 420,9600 AK 
Hoogezand, ©0598-398044. 
Hoogvliet: 
IV Philatelica, E.v.d. Graaf, Dolle-
Iaan14,3208CGSpijkenisse, 
©0181-638742. 
Hoorn: 
/!/P/i;/o/e//co;F.C.P.CIaessen, Bin
nenplaats 2,1695 JH Blokker, 
©0229-231588. 

IJssel- en Lekstreek: 
/l/P/i//o/e/(fo;H.J.Polhuys,Vinc. 
vanGoghstraat19,2941GWLek-
kerkerk, ©0180-661550. 

Kampen: 
/l'P/i;/o/e//:fl;J.G.Fidder,Gallé-
straot 35,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PVKatwijk/Rijnsburg; J.F. de Gier, 
Saliënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©071-4030194. 
Kerkrade: 
EKPV, B.J.W. Berends, Boudewijn-
eik 15,6465 ED Kerkrade, 
©045-5415088. 
Klimmen: 
P/ir'/Poteurllre';H.J.Raes, 
Scholenboschweg 37,6343 ED 

Klimmen, ©043-4592797. 

Land van Cadzand: 
/l'P////o/e//ffl;P.J.J.deVoldere, 
Nieuwstraat 9,4511 CR Breskens, 
©0117-383366. 
Longedijk: 
IV Philatelica, S. Ligthort, Anno 
vanSoksenstr. 19,1723KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764. 
Leerdam: 
WPp.Steygerwalt,VanStAl-
degondestraat 3,4142 CA Leer
dam, ©0345-619473. 
Leiden: 
/l'P/i//ofe/;fci;R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen13,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
iWk^W.Hogendoorn, Burgerhof 
28,2353 VW Leiderdorp, ©071-
5418741. 
Lekkerkerk: 
f.W.PI'.;H.Hoogerwerf,R.Blok-
laan 1,2941 TV Lekkerkerk. 
Lelystad: 
WPl^S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228-
312871. 
Leusden: 
Wl ' 'De ioupe'; Postbus 301, 
3830 AJ Leusden. 
Lichtenvoorde: 
PV'De 6Ue' ; H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstraat 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lobith: 
PK'DeG/o6e';C.Hietkamp, Her-
togArnoudstraat2,6915XLLo-
bit}1. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deugen-
weerd18,7271XTBorculo, 
©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro-
nausestraot 335,7585 PB Glone, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
WPV Maassluis; G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
/l'P/i;/ote/;fo;P. de Melker, 
Sprinkstraot 103,6269 AN Mar
graten. 
PV Zuié-Umburg A. Thewissen, 
Koningsplein 101C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
IV Philateka; G. Bovendeur, Kore-
kietstr. 19,8064 CX Zwartsluis, 
©038-3866276. 
Monnickendam: 
Pl''IVo/er/on(/';mw.M,J.Bruijns-
Nicoloy, Pieter Appelplein 53, 
1141 XP Monnicicenaam, 
©0299-651803. 
Monster: 
Wl'PÎ  mw. D.P. Kloostermon-Lu-
cos. Van Tijn 8,2681JT Monster, 
©0174-246970. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. van 
der Neut-Bloouw, St. von Rume-
laerstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

Noordwijk: 
W/Woorc/m;*; B. Wijling, Spoor-
laan 29,2215 KN Voorhout. 
Pi' 'Onder de loupe'; M.R. de Jon

ge, Scholekster 15,2201 XH 
Noordwijk, ©071-3612090. 
Noordwijkerhout: 
/l'P/i//otelIfo;J.M.G.vanMulle-
kom, Moondagsewetering 183, 
221IWT Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV, P.J. van Boven, postbus 
363,8070 Al Nunspeet, ©0341-
254615. 
Nijmegen: 
«l'Pl';L.T.A. Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 nWijchen, ©024-
6417443. 
Pl̂  'Noviopost'; J.G.M. Radema
ker, Beethovenin 337,6865 DV 
Doorwerth, ©026-3340331. 

Oldenzaal: 
OP//l';H.J.Teunis, postbus 252, 
7570AG Oldenzaal, ©0541-
514243. 
Oosterbeek: 
FV'De Globe'; A. Bootsma, Nieuw-
land 78,6862 GE Oosterbeek. 
Oosterhout: 
Ol'Pl^P.v.d. Wulp, Vicarislaan 3, 
4901 TB Oosterhout, ©0162-
431633. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, Bea-
trixstr. 26,7591 GD Denekamp, 
©0541-351936. 

Purmerend: 
IV Philateka; H. Zwertbroek, van 
IJsendiikstroot 195,1442 CK Pur-
merend, ©0299-426576. 
Putten: 
Pl''7e/j/of';H.D.Buitenwerf,Wit-
tenburg 163,3862 EENijkerk, 
©033-2452484. 

Raalte: 
Pl'ffoo//e; E. Bakker, Postbus 
239,8100 AE Raalte. 
Renkum/Heelsum: 
fy'De 6/oie'; W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
Pl̂  'Filvero'; H.M.P. Cuijpers, Park-
laan la, 5953 BP Reuver, ©077-
4742152. 
Rheden/De Steeg: 
py'De 6/o6e';A.F. Muller, Dalweg 
2,6994 CP De Steeg. 
Rhenen: 
Pl''DeG/oie';N.Baartwijk, Se
ringplantsoen 7,3911 ZR Rhenen. 
Roden-Leek: 
;i'P/i//o/e//co;W.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
P/ffoem)onctH.J.P.Custers,Van 
Loonstraat38,6081BPHaelen, 
©0475-591608. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstraat 194,4702 VP Roosen
daal. 
Rotterdam: 
IV Philatekcr, mw. M. Schols-
Vlaardingerbroek, Morelgaard 19, 
3206 AP Spijkenisse, ©0181-
643066. 
RPHV; mw. N. Boeckholtz-Kooi-
man. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597. 
ROVShell-Filtttelie; J. Oosterboer, 

Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, Pres. 
Steynstraat21,2312ZPLeiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philatelica, E. Tabak, Juliana 
van Stolberglaon 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 
Rijssen: 
AfW; F. Dekkers, De Hofstee 57, 
7462 WE Rijssen, ©0548-
515676, 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk, mw. L Stokman-
Veldhoven, Hoornbruglaan 36, 
2281 AW Rijswijk, ©070-
3995105. 

Santpoort: 
Pi/Son/poor/Pl'S; e.G. Harten-
dorp, Frans Netscherlaan 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sassenheim: 
VVPV Sassenheim; B.G. Doorne-
kamp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sassenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
PK'IVestfries/oncl';G.F.Tokkie, 
Populierenlaan 85,1741 WR 
Schagen, ©0224-298581. 
Scherpenzeel: 
WI'Jc/ieraenzee/e.o.;W.Chr. 
Kessler, Valeriaanlaan 37,3925 
RM Scherpenzeel, ©033-
2972351. 
Schijndel: 
Sl'Pl^ H.R. Steenbergen, Verhoe-
venlaan 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittard: 
PI/S;7/or(/e.o.;0.P.D.Bolech, 
Burg.Schrijenstraat10,6137RR 
Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PC'P/(;/efeo';J. van Schalk, Ada-
ma van Scheltemastraat 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
P.V. Eemland, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philateka, E. Sijpkes, Gronin
gerlaan 16,9501 SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
Steenwijk: 
A/1'PÎ G.A. Talen, Pr. Bernhard-
straot 74,8331 EK Steenwijk, 
©0521-514627. 
Stichts Overkwartier: 
IV Philatelica, R, Hajer, Rosarium
laan 27,3972 GE Driebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: ^ 
/fP/w/o/eZ/co; A.H, de Ridder, Lin- : ; 
gestraat 5,4535 EP Terneuzen, -
©0115-697125. ^ 
PVZeeumch-Vlaanderen;{j.v.i. -^ 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC ï 
Terneuzen, ©0115-694001. ^ 
Tiel: ^ 
;i'P/?//ote//fo;J.E. Schelling, Ge- 2 
restein 23,4003 GD Tiel, ©0344- i 
614274. - " ^ 
Tilburg: <flQ 
l /Wïïfturg; W.F.M. Tukker, post- 103 
bus 10020,5000 JA Tilburg, 
©013-5356360. 
Twente: 
WW; E.J. Timmerman, Bode Erf-



weg 2,7582 RH Losser, ®053-
5382594 
Uithoorn: 
IVPhilateka.iS? Drost,Coupe 
rusloan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297 563646 
Utrecht: 
NVPV,GHi Melotte, Ten Velde 
straat 71,3454 EJ De Meern, 
©030 6662432 
UPHV; J von der Meulen, Elbe 
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030 2613733 
IVPhilatelica;\i Ramphal, Bro-
mengaard56,3962JZWi|kbi| 
Duurstede 

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt', H J Brouns, 
Karolingenstraot 9,6369 BV Sim 
pelveld 
Varsseveld: 
FV 'De Globe', H J Bos, Leeuwe 
rikstr 34,7051 XG Varsseveld 
Veendam: 
FVVeendame0,i Logeman, 
Postbus 345,9641LB Veendam, 
©0598 615534 
Veenendaal: 
/y'De Globe', W Di|kstra, Duizend 
Roeden 19, 3901 KA Veenendaal 
PV'Fnmarket',W Altena, Oude 
veen 116,3905 VW Veenendaal, 
©0318 526991 
Veldhoven: 
PC Groot Veldhoven, J van Hot 
tum,DeSitterlaan52,5505AD 
Veldhoven, ©040 2534002 
Velp/Rozendaal: 
FV'De Globe', mil HW Wolthuis 

Oosterwi|k, Wulpenstr 6,6883 ET 
Velp 
Venlo: 
IVPbdateka;H\(ti Gielen, 
Framboosstraat 9,5925 HJ Venlo, 
©077 3820064 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn', C G K Timmer, 
Herman de Monstroot 6,4132 XS 
Vianen 
Vlaardingen: 
A /W,WGL Pools,L deCohg 
nyln 96,3136 CS Vlaardingen, 
©010 4746725 
Vlissingen: 
Wßs/ngsefl^ Postbus 391,4380 
AJ Vlissingen 
Vlijmen: 
PrDeP/ i / /o /e/<AW vonFo 
lier,Badweg28,5253AVNieüw 
kui|k ? 073 5113019 
Volkel-Uden: 
IVPhilatelica;lVi Roelfsemo, Pot 
beker 65,5384 DNHeesch, 
©0412 454110 
Voorschoten: 
WPl^FWM Ni|p Bortokloan26, 
2253 CX Voorschoten, ©071 
5617109 

Waalwi jk : 
WPV'DeLanastraat',iktti von 
Best,Mgr Volkerstraat 40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760 
Wageningen: 
FV'De Globe', J A Steenbergen, 
Juhonostr 40,6707 DG Wagenin 
gen 
Wassenaor: 
PC Wassenaar, II Kammingo, 

SpinozalaanlDI,2273XAVoor 
burg, ©070 3871987 
Woubach: 
PV'V/aubach',l? Valent, Euro 
powegZuid 195,6374 KK Land 
graaf, ©045 5314376 
Weert: 
f;/o/e/;cfllVeerteo,JCAM Wil 
lems, Ireneloon 29,6006 HB 
Weert, ©0495 534357 
Weesp: 
PV Weesp e 0, J P J von Looke 
ren,GH Breitnerstr 20,1382 AV 
Weesp, ©0294 412458 
Westfriesland: 
NVPV,ilNi LeBlonsch,Kaarder 
25,1625TJ Hoorn, ©0229 
231458 
Westbrabant: 
IVPhilateiica,kfiNi Withagen, 
Khmopberg 23,4708 KL Roosen 
deal 
Wieringen: 
IVPbdatelica;iNi Smit,Kooger 
weg 19,1777 AV Hippolytushoef, 
©0227 592138 
Winschoten: 
IVPbdatelicar,} vanderVliet, 
Tulpstroot 49,9675 GK Winscho 
ten, ©0597 425112 
Winsum: 
PVWinsumeo,^ vd Meulen, 
Anemoonlaan 6,9951 HG Win 
sum 
Winterswi jk: 
FV'De Globe', mvi H te Seile 
Leemkuil, Morgenzonweg 101, 
7101 BJ Winterswijk 
FV'De Klomp','^ Peletier, Zuile 
nesstr 11,7101 BA Winterswijk, 

©0543 513459 
Woerden: 
PV Woerden, A van Ettinger, Pol 
derboan 29,3448 DA Woerden, 
©0348 420021 
Woudenberg: 
WPl'Ont/efJé/oep^JCVer 
steeg, J van Stolberglaan 26 
3931 KA Woudenberg 
Wijchen: 
fV'De6/o6e',JHG Gosselink, 
MargrietstrQatll,6602CNWij 
eben 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede mw B 
Hoff, Aardbeienaaord 2,3962 HE 
Wijk bij Duurstede 

IJmuiden: 
PVIJmuiden;G(. Bakker Bakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255 522310 
IJsselham: 
fV'üsse//iom',mwTh Hof Plot, 
Haulerweg 51,8471 AJ Wolvega, 
©0561 615153 

Zaanstad: 
'De Posthoorn', H Smit, Rozeboom 
5,1541 RH Koog a/d Zaan 
Zaanstreek: 
IVPhdateka;^VI Engel,Heinsi 
usstraat 34,1504 ES Zaandam, 
©075 6174337 
Zeewolde: 
PVIeewolde,?i Bom,Rede 12, 
3891 AR Zeewolde, ©036 
6225080 
Zeist: 
Zeister Zegelloekers '74, J W K 

Fros,Nijenheim6314,3704BM 
Zeist, ©030 6954174 
Zetten: 
FV'De Globe', mv HW van In 
gen Hulstein, Vuurdoornstroat 
129,4043 NROpheusden 
Zevenaar: 
FV 'De Globe', J J Kuipers, Vuur 
doornstraat 23,6903 CJ Zeve 
naar 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duivelané, J C Steu 
tel, Lange Blekweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111 416175 
Zoetermeer: 
IVPbdatelica;^Ni Buit,Meloen 
geel 2,2718 CG Zoetermeer, 
©079 3610524 
Zuidlaren: 
IVPhdateliccr, H Nijland, De Hilde 
36,9476WBZuidlaren,©050 
4093722 
Zutphen: 
FV 'De Globe', mw M J Renssen, 
Leeüweriklaan10,7203JE 
Zutphen 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis eo,W Beer 
tema,KrabbescheerlO,8064HL 
Zwartsluis 
Zwijndrecht: 
WPVZwiindrechteo,^^ Baan 
Reeweg Oost 100,3312 CT Dor 
drecht, ©078 6147931 
Zwolle: 
PV Zwolle, J G J von Ulsen, Johan 
van Oldenborneveltstr 12,8022 
AX Zwolle, ©038 4541353 
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'T POSZEGELHOES in VENLO 
op aanvraag GRATIS prijslijst 

M A A R T - A A N B I E D I N G 
POSTFRIS-NEDERLAND-

franco 
toezending 

Harz > 
617-640 < 
Fl. 44 - > 

'\^\^-\^\^h 

't Poszegelhoes (eig H Mans) Wijiigaardstraat 2 "5911 HM Venlo 
Tel 077 ^S 12 698 Fax 077 35 47 242 

Rabo bank 10 77 01 766 Postbank 34 68 265 

GRATIS PRIJSLIJST 
BELGIË-ENGELAND-FRANKRIJK-
L I E C H T E N S T E I N - L U X E M B U R G -
O O S T E N R I J K 

- zeer volledige aanbieding 
- redelijke prijzen 
- snelle levenng 
- verzorgde kwaliteit 
- betaling op giro in Nederland 

L. DE HOUV\fER 
FRUITHOFLAAN 13 - 2600 BERCHEM - BELGIË 

I S R A E L 
port f r is full tab. 

S T U N T V E R K O O P 
Nederland en Overzee 
bijna alles vanaf 
331/3% cataloguswaarde 

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

ƒ 40 — 
ƒ 11 00 
ƒ 13 — 
ƒ 2 50 
ƒ110 — 

4 50 
7 50 

ƒ 60 -
ƒ 20 -
ƒ 22 50 
ƒ 35 — 
ƒ 30 — 
ƒ 2 5 -
ƒ 22 — 

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

ƒ 8 50 
ƒ 7 50 
ƒ 1 6 -
ƒ 23 — 
ƒ 3 4 -
ƒ 26 — 
ƒ 2 5 -
ƒ 7 50 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 21 -

12 50 
19 — 

LP 1953/56 
LP 1960/61 
LP 1963 
LP 1968 

- ƒ 
- ƒ 
- ƒ 
- ƒ 

190-
45 -
12-

4 -

Prijzen vrijblijvend 
Oudere en losse series 
prijs op aanvrage On 
bekende adressen bij 
vooruitbetaling ook 
FDC prijs op aanvrage 
1950/94 ƒ1400- zonder 
LP 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

ƒ 21 50 
ƒ 35 — 
54 
42 50 

ƒ 62 50 
70 
62 50 

ƒ 57 50 
90 
70 — 

ƒ 67 50 

INSTEEKBOEKEN 23x30 5 dubbele schutbladen linnenversterkt 64 pag dubbel 
scharnierend Boven ƒ 200 — portovrij 
wit 16 pag ƒ 8 — 
wit 32 pag ƒ 12 — 
wit 64 pag ƒ 24 50 

zwart 16 pag ƒ 9 50 
zwart 32 pag ƒ 15 50 
zwart 64 pag ƒ 35 — 

met fabrieksgarantie 

Postzege lhande l Tolhuizen lid N VPH 
Folkingestr 35 9711 JT Groningen Tel 050 3131577 Giro 837103 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

■^■'^/T^^ 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 0346 550618 
bgg 0652861008 

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 



DOOR M . VERKUIL, BREUKELEN ( IN SAMENWERKING MET F.J . VAN BEVEREN, HEEZE) 

LUCHIPOSIVERBINDINGENVANEN 
NAAR NEDERIANDS-INDIE1939-1942 
Oorbg^tmtk munkle routeép^ngm noodzakelyk 

De ontwikkelingen die het verloop van de Tweede 

Wereldoorlog bepaalden, hadden in veel gevallen ook 

gevolgen voor de luchtpostverbindingen van en naar 

Nederlands-indië. in de nu volgende bijdrage brengt de auteur 

die gevolgen overzichtelijk in beeld. 

Hoewel Nederlands-Indië 
aanvankelijk neutraal was, 
hadden het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog én het 
verloop van de strijd in Euro
pa en Azië grote gevolgen 
voor de luchtpostverbindin
gen van en naar dit voormali
ge Nederlandse overzeese ge

biedsdeel. Onder druk van de 
oorlogssituatie - die boven
dien steeds wijzigde - moes
ten de luchtpostroutes voort
durend worden verlegd en de 
heffingen voor luchtrechten 
naar de verschillende bestem
mingen telkens weer worden 
aangepast. 

DE VERKORTE INDIELIJN 
BANDOENG-NAPELS V.V. EN 
BANDOENG-LYDDAV.V. 
Nadat Frankrijk en Duitsland 
hun luchtruim voor buiten
landse vliegtuigen gesloten 
hadden, besloot de KLM op 5 
september 1939 het Europese 
eindpunt van haar luchtlijn 
Amsterdam Bandoeng vice 
versa te verleggen naar Na
pels. Post uit Nederlands-In
dië werd nadat ze met de KLM 
in Napels was aangekomen, 
per trein naar Amsterdam 
doorgezonden. 
De post met bestemmingen in 
het Verenigd Koninkrijk en 
de Verenigde Staten werd van 
Amsterdam naar Shoreham 

(GB) gevlogen, waarna de 
post voor de Verenigde Staten 
met een shuttledienst naar Foy-
nes in het neutrale Ierland 
werd overgebracht, waar deze 
aansluiting kreeg op de Pan-
Am Clipperdienst New York-
Foynes vice versa (FAM-18). 
Deze PanAm-dienst werd in 
de wintermaanden als gevolg 
van het slechte weer boven de 
noordelijke Atlantische Oce
aan stilgelegd. In die periode 
werd de post die in Napels ar
riveerde en bestemd was voor 
de Verenigde Staten per 
scheeps- of treinverbinding 
naar Lissabon gestuurd. Daar 
werd de post met de Zuidelij
ke PanAm transatlantische 

191 
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Por t r e i n tosterdan  N a p e l s . 
Per v l i e g t u i g Mapola  B a t a v i a . 
A A H O E T E H K S N D . 

Maj. F . M B I H U T Z S N . 

B O D J O N O 167 

3 B M A R A K a 

J A V A . 

Sedl  Oost  I n d l ë . 

Deze brief werd eerst per trein van Amsterdam naar Napels ver
voerd en daarna met de PH ALT Torenvalk naar Bandoeng Ver
trekstempel Amsterdam 20 september 1939 Aankomststempel 3 
oktober 1939 Het briefport van 20 tot 4 0 gram (inclusief lucht
recht) bedroeg 20 cent, het aantekenrecht was 10 cent De brief 
IS overgefrankeerd met 5 cent 

', ^m 

:HAeL STEPHCMS a. C D , ixi 
M A C A S S A R 

Dit poststuk was bestemd om te worden vervoerd via de verkorte 
Indie li|n BandoengNapels Het briefport buitenland bedroeg 
15 cent per 20 gram, het luchtrecht (KLM) 30 cent per 10 grom 
Tengevolge van de deelname van Italië aan de Tweede Wereld
oorlog werd de KLMdienst op Napels gestaakt en werd het stuk 
teruggestuurd naar de afzender Door Bi|frankering kon de brief 
alsnog per BOAC via de Horse Shoe Route naar Durban worden 
vervoerd Daar werd de brief per schip naar Engeland doorge
zonden Het briefport buitenland bedroeg 15 cent per 20 gram, 
het luchtrecht (BOAC] 40 cent per 5 gram In totaal dus 15 plus 
2x40 cent = 95 cent 

Dit poststuk werd per treinverbinding van Geneve via Marseille, 
Milaan en de Orient Express naar Lydda verstuurd en met de 
KLMdienst Lydda Batavia doorgezonden naar de eindbestem
ming Aankomststempel Batavia 29 november 1940 Het brief 
port Duitenland was 30 rappen per 20 gram, het luchtrecht 50 
rappen per 5 gram In totaal 30 plus 2x50 rappen = 130 rap 
pen 

V^v C. H. W IN N E H v . ' ' " 
MANurAcTUBEM iiEFHiacMTAnvH 3y K.L.H, t o TBwrope *nd onwartis 

f a i r t r aüamiBBion V t r a n s a t l a n t i c C l i p p e r 

BATAVIA BANDOENG 
P D I SS BATAV1A.C 

lAVA N L I 

UBaoTB. The Victor Tool Company 
Export Department 
20 Veeey Street 

ME* YORE, HY., USA. 

Brief, afgestempeld in Batavia op 17 april 1940, door de KLM 
naar Napels overgebracht en vervolgens per trein naar Amster 
dam vervoerd Van Amsterdam ging de brief met de tweemaal 
v/ekeli|l<se dienst naar Lissabon, waar aansluiting was op de 
PanAm transatlantische Clipperdienst LissabonNew York Brief
port buitenland bedroeg 1 o cent per 20 gram, het luchtrecht 
naar de Verenigde Staten via Amsterdam 55 cent per 5 gram 
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POSTTROMMEL 
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Brief vervoerd van Batavia naar Lydda per KLM en vervolgens 
per trein LyddaCairo Het briefport buitenland bedroeg 15 cent 
per 20 gram, het luchtrecht 40 cent per 5 gram (totaal 55 cent) 
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SANDOUE VOUTE 8. Co N V 

P0ST8OX 40 

Deze brief, met het vertrekstempel Semarong 10 oktober 1940, 
werd door de KLM naar Baghdad of Lydda vervoerd en vervol
gens via de Horse Shoe Route naar Durban gevlogen Door 
gangsstempel Cairo 26 oktober 1940 Het briefport buitenland 

edroeg 15 cent per 20 gram, het luchtrecht 40 cent per 
5 gram, m totaal 55 cent 

verbroken. Post uit Neder
landsIndië met bestemmin
gen in Engeland en de Ver
enigde Staten kon nu op twee 
manieren van Napels naar Lis
sabon verstuurd worden: óf 
per trein langs Ventimiglia, 
Port Bou, Barcelona en Ma
drid óf per luchtpost van 
Rome naar Madrid en vervol
gens per trein naar Lissabon. 
Toen op 10 juni 1940 ook Ita
lië aan de Tweede Wereldoor
log ging deelnemen, werd de 
KLM gedwongen de dienst op 
de route BandoengNapels 
vice versa te beëmdigen. De 
laatste vlucht verliet Napels op 
9 juni 1940. In de periode van 
19 juni tot 22 juli 1940 werd 
post uit NederlandsIndiè met 
Europese en verder gelegen 
bestemmingen door de 
BOAC via Caïro naar Durban 
vervoerd (de zogenoemde 
Horse Shoe Route). De doorzen
ding van Durban had plaats 
per schip. 

Op 22 juli 1940 opende de 
KLM een wekelijkse dienst 
van Bandoeng naar Lydda en 
terug, nadat op 19 juni en 1 
juli 1940 chartervluchten naar 
Baghdad en Lydda hadden 
plaatsgehad. Het vervoer van 
post van Lydda naar neutrale 
Europese landen verliep via 
de Taurus, Orient en Simplon 
Express. Aansluiting op de 
Horse Shoe Route werd verkre
gen door middel van de trein
verbinding LyddaCairo. De 
eerste vlucht Lydda naar Ban
doeng had plaats op 30 juli 
1940. 

Van 15 juni tot 10 juH 1940 
was Amman het tijdelijke 
eindpunt van de verkorte 
KLMIndiélijn. De post werd 
van Amman naar Lydda met 
een taxi(!) vervoerd. Op 19 
juni 1941 werd de tweemaal 
wekelijkse dienst van Ban
doeng naar Lydda geopend; 
op 28 december van datzelfde 
jaar werd het weer een een
maal wekelijkse dienst. 
Op 9 februari 1942 werd voor 
het laatst van Bandoeng naar 
Lydda gevlogen. De PHALW 
Wielewaal keerde op 15 febru
ari 1942 op Java terug. Hierna 
werd de dienst BandoengLyd
da noodgedwongen opgehe
ven: de Japanners waren Ne
derlandsIndië binnengeval
len. 

s Clipperdienst LissabonNew 
™ York doorgezonden. 
^ Na een aantal proefvluchten 
2 tussen Londen en Lissabon, 
= opende de BOAC op 4 juni 

1940 een tweemaal wekelijkse 
i M dienst op deze route en kreeg 
'wfc Engeland een directe aanslui

ting op de zuidelijke PanAm 
Clipperdienst naar New York. 

Om zelf ook over een recht

streekse verbinding met de 
PanAm Clipperdienst Lis
sabonNew York te kunnen be
schikken, opende de KLM op 
2 april 1940 de dienst Amster
damShorehamOportoLis
sabon vice versa, die twee keer 
per week werd uitgevoerd. Na 
de Duitse inval in Nederland 
wist een aantal KLMbeman
nmgen met hun vliegtuigen 
naar GrootBrittannië uit te 

wijken. Met deze vliegtuigen 
werd spoedig daarna, in sa
menwerking met de BOAC, 
de dienst ShorehamLissabon 
hervat. Vanaf 2 augustus 1940 
werd deze BOAC/KLMdienst 
vanaf het vliegveld White
church bij Bristol uitgevoerd. 

Na de capitulatie van Neder
land werd de treinverbinding 
AmsterdamNapels vice versa 

DE HORSE SHOE ROUTE 
Tot aan het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog was 
Cairo voor het luchtverkeer 
naar Engeland een zeer be
langrijk aanvliegpunt. De 
luchtlijnen uit Afrika, het Mid
den Oosten, Azië en Australië 
kwamen daar samen en liepen 
vandaar via de Middellandse 
Zee, Griekenland, Italië en 
Frankrijk naar Londen. Toen 
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Dit poststuk met vertrekstempel Bangil 10 december 1940 werd 
door de KLM of de KNILM noor Singapore overgebracht en van
daar via de Horse Shoe Route naar Durban gevlogen Het ver 
voer DurbanEngeland vond plaats per schip Het oriefport bui
tenland bedroeg 15 cent per 20 gram, het luchtrecht 40 cent per 
5 gram, totaal 55 cent 
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Laatste zakenpost verzc 
vóór de Japanse landin 
4 februari 1942, werd 
waai. die de laatste vlu< 
Banaoeng 9 februari, t( 
het oorlogsgebied nabi 
van Batavia via Palemb 
daar volgens de gebrui 
kreeg een aonkomststei 
frankering voor deze bi 
gesteld briefport buiter 
(85 cent), lucfitrecht 32 
recfit 20 cent, m totaal 

% Uu flH KoTZEBtce. 
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Vroege postverzending vto Manilla Deze brief werd ter post be 
zorgd op 16 maart 1940 en door de KNILM van Batavia naar 
Balikpapan overgebracfit Het M S Tjisadane vervoerde het stuk 
van Balikpapan naar Manil la, m aansluiting op de FAM14 
dienst ManillaSan Francisco (collectie Frans van Beveren) 

Deze brief met vertreksl 
KNILM naar Manila vei 
pacific Clipperdienst M 
port buitenland was 15 
per 5 gram In totaal 1 

ir ioi^e / ia i'onfkong 
to U . S Ä a n d ^i^ i.A.A. 
to L'uroJjEV̂  
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Deze briefkaart, gepost op 20 september 1940, werd door de 
Kt//\ naar Bangkok vervoerd en vervolgens door de BOAC van 
Bangkok naar Hongkong Het verdere vervoer verliep als volgt 
Hongkong San Francisco per PanAm Clipper en eveneens per 
luchtpost werd het traject San Francisco New York afgelegd 
Daarna ging de briefkaart met de transatlantische PanAm Clip
perdienst New Yorküssabon en tenslotte LissabonLocarno per 
trein m een gesloten depêche (geen Duitse censuur) Frankering 
briefkaarttarief buitenland 10 cent, luchtrecht 45 cent Overge
frankeerd met 6 cent 
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Dit poststuk met vertrekstempel Bongil 10 december 1940 werd 
door de KLM of de KNILM noor Singapore overgebracht en van
daar via de Horse Shoe Route noor Durban gevlogen Het ver 
voer DurbanEngeland vond plaats per schip Het oriefport bui
tenland bedroeg 15 cent per 20 gram, het luchtrecht 40 cent per 
5 gram, totaal 55 cent 
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Laatste zakenpost verzonden per luchtpost uit NederlandsIndie 
vóór de Japanse landingen op Java Dit poststuk, vertrekstempel 
4 februari 1942, werd vervoerd met de DC 3 PHALW W/e/e
waa\, die de laatste vlucht BandoengLydda uitvoerde Vertrek 
Banaoeng 9 februari, terugkeer op Java 15 februari 1942 O m 
het oorlogsgebied nabi| Singapore te omzeilen vloog het toestel 
van Batavia via Palembong rechtstreeks naar Calcutta en van
daar volgens de gebruikeli|ke route naar Lydda Het poststuk 
kreeg een aankomststempel m Londen van 19 april 1942 De 
frankering voor deze brief yan 160 gram was als volgt samen
gesteld briefport buitenland 15 cent plus zevenmaal 10 cent 
(85 cent), luchtrecht 32 maal 85 cent (2720 cent) en aanteken
recht 20 cent, in totaal 2835 cent (collectie Frans van Beve 
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Vroege postverzending via Manilla Deze brief werd ter post be 
zorgd op 16 maart 1940 en door de KNILM van Batavia naar 
Balikpapan overgebracht Het M S Tjisadane vervoerde het stuk 
van Balikpapan naar Manil la, m aansluiting op de FAM14 
dienst ManillaSan Francisco (collectie Frans van Beveren) 

■ILM t o Ï A N : U , BY P.A.A.Xtoß, / 
^. Qo^ oggard alr t ransni tsBlon. 

t'eaara. J . * . Boutmy & Co. 
15 «hi to ' i a l l S t r a a t , 
N g t T O R I , l l . r . 
ïï. s : k. — — 

POSTiOX 87 — BATAVIA 

Deze brief met vertrekstempel 29 september 1941 werd door de 
KNILM naar Manila vervoerd, m aansluiting op de PanAm trans
pacific Clipperdienst ManillaHonoluluSan Francisco Het brief
port buitenland was 15 cent per 20 gram, het luchtrecht 65 cent 
per 5 gram In totaal 15 plus 2x65 cent is 145 cent 

D O f 

Italië op 10 juni 1940 aan de 
oorlog ging deelnemen werd 
het MiddellandseZeegebied 
oorlogszone en werden de 
luchtpostroutes naar Groot
Britannië geblokkeerd. 
Negen dagen later, op 19 juni, 
opende de BOAC in samen
werking met Qantas de zoge
naamde Horse Shoe Route, een 
hoefijzervormige luchtlijn 

langs zestien landen, van Dur
ban in ZuidAfrika naar Syd
ney in Australië. Deze dienst 
werd uitgevoerd met vliegbo
ten. Men begon met een we
kelijkse dienst, gelijktijdig uit 
zowel Durban als Sydney. De 
NederlandsIndische PTT 
maakte heel veel gebruik van 
de gelegenheid om via deze 
route post te verzenden. 

Vanaf 20 augustus 1940 werd 
de frequentie op de Horse Shoe 
Route opgevoerd tot tweemaal 
per week. Er waren verschil
lende doorverbindingen mo
gelijk. 
Zo onderhield de TEAL van 
28 juli 1940 af een regelmati
ge dienst op SydneyAuckland 
vice versa, die aansluiting gaf 
op de veertiendaagse PanAm 
transpacific lijn (FAM19) van 
Auckland via Honolulu naar 
San Francisco en weer terug. 
De overbrengtijd voor post via 
Caïro vervoerd op de Horse 
Shoe Route over de volle leng
te van Afrika naar Durban en 
vandaar verder per schip  was 
tamelijk lang. Dit gold vooral 
voor post en goederen die van 
belang waren voor de oorlogs
voering en voor VIP's. Om 
deze overbrengtijd te bekor
ten werden er dwarsverbindin
gen door Afrika gerealiseerd, 
waardoor de Horse Shoe Route 
aansluiting kreeg met luchtlij
nen naar de Verenigde Staten 
en GrootBritannie. 
Achtereenvolgens kwamen de 
hierna te noemen transafrika
verbindingen tot stand: 

 vanaf 4 juli 1940 een weke
lijkse BOAC/Sabenadienst 
met landvliegtuigen van Caïro 
via Entebbe (Oeganda) en Le
opoldville naar Lagos; 

 eveneens vanaf 4 juli 1940 
een wekelijkse BOAC/ 
PanAmverbinding met vlieg
boten van Cairo via Khartoem 
naar Lagos; 

 op 6 augustus 1940 een expe
rimentele BOACdienst met 
vliegboten, van Engeland via 
Lagos naar het Victoriameer. 
Deze route werd vanaf okto
ber 1940 in regelmatige dienst 
gevlogen; 

 vanaf 6 december 1941 weke
lijkse PanAmdiensten met 
Clippers en C47 landvliegtui
gen van New York via Miami, 
Port of Spain (Trinidad), Na
tal (Brazilië), Lagos en Leo
poldville en terug (FAM22); 

Begin februari 1942 kwam er 
een gecombineerde verbin
ding tot stand tussen de FAM
22 en de Pan American Airways 
Afinca Ltd. Er werd met Boeing 
vliegboten tot Fisherman's 
Lake (Liberia) gevlogen, daar
na met Dakota's van het aan 
het meer gelegen Robertsfield 
naar Accra (Ghana). De Pan 
American Airways Afnca Ltd ver
zorgde het traject naar Lagos 
en /of Kano (Nigeria) via Kar
thoem naar Caïro. 

Tot aan de val van Neder
landsIndië werd voor de ver
zending van particuliere en 
zakenpost van deze transafri
kaanse luchtverbindingen 
nauwelijks gebruik gemaakt. 
Uitsluitend diplomatieke 
post, urgent oorlogsmaterieel 
en VIP'S werden via deze aan
sluitingen op de Horse Shoe 
Route vervoerd. Er is geen par
ticuliere post uit Nederlands
Indië bekend, waarvan aan de 
hand van doorgangs en /o f 
aankomststempels kan wor
den vastgesteld dat vervoer 
naar de Verenigde Staten of 
het Verenigde Koninkrijk via 
een transafrikaanse verbin
ding heeft plaatsgevonden. 

Vanuit Bangkok kon tot 15 ok
tober 1940 gebruik worden 
gemaakt van de BOACver
bindinding BangkokHong
kong vice versa, die aanslui
ting gaf op de PanAm transpa
cific Clipperdienst (FAM14) 
HongkongManilaSan Fran
cisco. 

Als gevolg van de Japanse suc
cessen in ZuidOost Azië en 
de val van Singapore en Ne
derlandsIndiè moesten in fe
bruari 1942 alle vluchten in 
westelijke richting op de Hcyrse 
Shoe Route worden stilgelegd. 
De laatste vlucht van Singa
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Deze brief was geëndosseerd 'per m s. Tjinegara 1 3 Februari 
van Batavia naar Manil la'. Deze routeaanduiding werd door
gehaald en vervangen door 'Trans Pacific air route to Hongkong 
enz.' De brief werd met de KNILM naar Saigon vervoerd in aan
sluiting op de Air Francedienst naar Hongkong. In Hongkong 
werd de brief overgedragen aan de PanAm Clipperdienst, voor 
vervoer naar San Francisco. Doorgangsstempels: Saigon 13 fe
bruari 1940 en Hongkong 14 februari 1940. Het briefport bui
tenland bedroeg 15 cent per 20 gram, fiet lucfitrecht 90 cent per 
5 gram. In totaal 15 plus 3x 90 cent is 285 cent (collectie Frans 
van Beveren). 

Deze brief werd op 28 mei 1941 ter post bezorgd en is via de 
PanAm transpacific Clipperdienst FAM14 naar Singapore ge
vlogen. SingaporeBatavia per KLM of KNILM. Aankomststempel 
14 |uni 1941 . Het posttarief naar NederlandsIndië (inclusief 
luchtrecht) was 70 cent per fialve ounce [Pacific Rate). Onderge
frankeerd met 11 cent. 
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Ditpoststuk werd op 27 juli 1940 in Soerabaia ter post bezorgd 
en IS waarschijnlijk het vroegst bekende stuk dat werd vervoerd 
op de KNILMTEALPanAm route. N a aankomst in San Francisco 
had luchtpostvervoer naar New York plaats, in aansluiting op de 
transatlantische Clipperdienst naar Lissabon. Het laatste traj^ect 
LissabonShoreham werd afgelegd met de tweemaal wekeli|kse 
BOAC/KLMdienst (collectieTrans van Beveren). 

Dit poststuk werd met de KNILM naar Australië vervoerd; vertrek
stempel Batavia 28 februari 1941 Nadat de PanAm haar noor
delijke Clipperdienst [FAM14) tot Singapore had verlengd, 
werd door de Indische PTT hoofdzakelijk nog post met bestem
mingen in Australië en Nieuw Zeeland via cfeKNILMdienst naar 
Sydney verzonden. Het briefport buitenland bedroeg 15 cent per 
20 gram, het luchtrecht 10 cent per 5 gram. 

pore richting Durban vertrok 
op 4 februari 1942. Hierna 
werden slechts vluchten uitge
voerd over een ingekorte rou
te, namelijk tussen Durban en 
Calcutta vice versa. 

DE NOORDELIJKE PANAM 
TRANSPACIFIC CLIPPERDIENST 
(FAM14) 
Bij het uitbreken van de Twee
de Wereldoorlog in septem
ber 1939 onderhield de 
PanAm een wekelijkse Clip

^ perdienst San FranciscoMa
^ nilla Hongkong en terug. Na 
" de Duitse overrompeling van 
^ WestEuropa en de deelname 
•^ van Italië aan de strijd waren 
= de mogelijkheden om post uit 
•it NederlandsIndië te verzen
2 den naar Engeland en de Ver
2 enigde Staten via de KLM
ï dienst BandoengLydda be

perkt. Postverzending kon in m feite alleen plaatshebben 
langs de veel tijd vergende 
Horse Shoe Route. Om deze re
den ging de Indische PTT 
vanaf juni 1940 meer en meer 
gebruik maken van de welis

waar duurdere maar snellere 
routes over de Stille Oceaan. 
De toelevering van post aan 
de noordelijk PanAm Clip
perdienst geschiedde in de 
periode 19401941 op de vol
gende wijze: 

Via Manilla 
Van mei 1940 tot oktober 
1941 voerde de KNILM re
gelmatige chartervluchten 
uit van Soerabaja via Balikpa
pan naar Manilla vice versa, 
maar ook wel rechtstreeks 
van Batavia naar Manilla en 
terug. Omdat de Amerikaan
se regering het verstrekken 
van landingsrechten aan de 
KNILM steeds maar uitstelde 
en vertraagde, werden alle 
vluchten naar Manilla uitge
voerd als individuele charter
vluchten met een fictieve op
drachtgever. 

Via Hongkong 
De laatste geregelde vlucht 
van Air France van Hanoi 
naar Hongkong had plaats op 
3 juli 1940. Indische post werd 

aangevoerd via Saigon met de 
KNILM. Nadat de Air France 
haar diensten op Hongkong 
had gestaakt, werd de post per 
schip van Saigon naar Hong
kong vervoerd. De Indische 
PTT heeft tot 29 juli 1941 van 
deze mogelijkheid gebruik ge
maakt. Hierna werd de 
KNILMdienst op Saigon op
geheven. 

Tot 15 oktober 1940 bestond 
de mogelijkheid gebruik te 
maken van de BOACverbin
ding BangkokHongkong vice 
versa. Post voor Hongkong 
werd op deze route aange
bracht via de KLMdienst Ban
doengLydda, die in Bangkok 
een tussenstop maakte. 
Al op 25 oktober 1940 startte 
CNAC een experimentele 
dienst ChunkingRangoon 
vice versa en was er spoedig 
gelegenheid post via deze lijn 
naar Hongkong te zenden. 
Deze dienst moest op 25 de
cember 1941 wegens de val 
van Hongkong worden opge
heven. Postaanvoer naar Ran

goon geschiedde via de KLM
dienst naar Lydda. 

Via Singapore 
Nadat de PanAm op 10 mei 
1941 haar Clipperdienst tot 
Singapore had doorgetrok
ken werd er door de Indische 
PTT vrijwel geen gebruik 
meer gemaakt van de Tas
man Route via SydneyAuck
land (met uitzondering van 
de maand oktober 1941, toen 
er onregelmatigheden optra
den in de PanAm vluchtsche
ma's van Singapore en Manil
la). Het aanbrengen van de 
post in Singapore geschiedde 
met de KLM en KNILM
diensten. Sinds medio okto
ber 1941 was er een regelma
tige KNILMverbinding Bata
viaSingapore op elke zon
dag. 
De laatste PanAm Clipper 
vertrok op 30 november 
1941 van Singapore via Ma
nilla naar San Francisco. Na 
de Japanse aanval op Pearl 
Harbour op 7 december 
1941 werd de FAM14 Clip
perdienst opgeheven. De 
post uit NederlandsIndië 
moest daarna terugvallen op 
de verbinding Bandoeng
Lydda en /o f de Horse Shoe 
Route. 

DE ZUIDELIJKE PANAM 
TRANSPACIFIC CLIPPERDIENST 
(FAM19) 
Op 12 juli 1940 werd de twee
de PanAm Trans Pacific Clip
perdienst in werking gesteld 
en wel over het zuidelijke 
deel van de Stille Oceaan tus
sen San Francisco en Auck
land. De NederlandsIndische 
PTT heeft spoedig van deze 
gelegenheid gebruik ge
maakt. Postaanvoer naar Syd
ney had plaats per KNILM, 
terwijl de TEAL het traject 
SydneyAuckland voor haar 
rekening nam. Nadat de 
PanAm haar noordelijke Clip
perdienst doortrok tot Singa
pore werd van de KNILM
dienst op Sydney hoofdzake
lijk nog gebruik gemaakt voor 
het vervoer van post met be
stemmingen in Australië en 
Nieuw Zeeland. 
Vanaf 20 december 1939 werd 
voor binnenlands luchtpostver
voer geen gebruik meer ge
maakt van de QuantasAucht
dienst, met uitzondering van 
luchtpost van en voor Bima 
(Soembawa). 
Op 2 december 1941 maakte 
de Clipper Pacific de laatste 
vlucht van San Francisco via 
Honolulu naar Auckland. 
Tengevolge van de Japanse 
aanval op Pearl Harbour 
moest de terugvlucht naar de 
Verenigde Staten via Australië 
en Afrika worden gemaakt. 

M. Verkuil (in samenwerking 
met FJ. van Beveren) 



FRANKPOST BV 
HÉT ADRES VOOR AL UW KILOWAAR 

VEERSEDIJK 59 3341 LL HI.AMBACHT - tel. 07868-18074/21385 fax.07868-15756 

LUXE KILOWAAR -
(alleen grootformaat) 

LI AFRIKA (alg.) 
L3 ARABGEB 
L4 AUSTRALIË 
15 AZIË 
L6 BAHRAIN 
L8 BANGLADESH 
L9 BARBADOS 
L 10 BELGIË 
L 12 BERMUDA 
L 13 BOTSWANA 
L 14 CANADA 
L16 CARAiBGEB 
L 18 DDR 
L19 DENEMARKEN A 
L20 DENEMARKEN B 
L21 DUrrSLAND 
L22 ENGELAND 
L 23 idem GREETINGS 
L24 ENGELSE GEB 
L25 FAROER 
L26 FIJI 
L27 FINLAND 
L29 FRANKRIJK 

100 gr 
17,30 
30.-
12.30 
20,-
•«,-30,. 
28,-
18,-
40,-
20,-
17,30 
35,-
26,-
11,30 
15,-
20,-
10,-
22,50 
20,-
lOO,-
30,-
14,-
55,-

230 gl 
40.-
70,-
27,30 
45,-
90,-
70,. 
65.. 
42.30 
90.-
42.50 
37,30 
80,-
60,-
25,-
32.50 
45,. 
22,50 
30,-
43,. 
240,-
70,-
30,. 
130,-

1000 gl. 
145,-
260,-
95,-
160,-
340,-
260,-
240,-
150,-
340,-
150,-
140,-
300,-
200,-
83,-
110,-
160,-
75,-
183,-
160.-
X 

260,-
105,-
475,-

L30 FRANSE GEB. 
L31 GRIEKENLAND 
L32 GROENLAND 
L33 HONGARIJE 
L35 IERLAND A 
L36 IERLAND B 
L37 INDIA 
L38 INDONESIË 
L39 IRAN 
L40 ISRAËL 
L4I ITALIË 
L42 JAPAN 
L43 KANAALElLTtlAN 
L44 KENIA 
L45 LIECHTENSTEIN 
L47 MALAWI 
L48 MALEISIË 
L49 MALTA 
L50 MAURITIUS 
L53 NAMIBIË 
L 54 NEDERLAND 
L 35 NED TOESLAG" 
L36 NEPAL 

100 gr 
60,-
20,-
150,. 
16,-
18,-
24,-
20,-
35,-
30,-
37,30 
25,-
30.-
18,-
25,-
110,-
22,50 
18,-
22,50 
32,-
2V 
IV 
40,-
20,-

250 gr 
140,-
43.-
350,. 
35,. 
40,-
55,. 
45,. 
80,-
70,-
80,-
60,-
70,-
40,-
60,-
250,-
55,-
42,50 
52,50 
75.-
55,-
30,-
90,-
45,-

1000 gr 
323,-
160,-
X 

123,-
135,-
200,-
160,-
300,. 
260,-
300,. 
200,. 
260,. 
145,-
200,. 

X 
200,. 
155,. 
190,. 
275,. 
200,-
100,. 
300,. 
160,. 

L 37 NWiEELAND 
L 39 NOORWEGEN 
L60 OOSTENRIJK 
L6I POLEN 
L63 PORT GEBIEDEN 
L64 SINGAPORE 
L63 SKANDINAVIÉA 
L67 SPANJE 
L69 SURINAME 
L 70 TANZANLA 
L71 TSJECHOSL 
L72 TURKIJE 
L73 USA 
L74 WERELD A 
L 75 WERELD B 
L76 WEST.EUROPAA 
LT7 WEST.EUROPAB 
L78 IJSLAND 
L80 ZUID-AFRIKA 
L85 ZflU-AMERlKA 
L81 ZWEDEN 
L83 ZWITSERLAND 
L84 Klem TOESLAG 

100 gr 
18,. 
16,. 
35,. 
18.-
40,-
18,. 
20,. 
20,. 
37,50 
18,. 
15.-
33.-
11.-
16.-
40,. 
18,. 
40,. 
65,-
12.-
25,-
11.-
18,-
40,-

250 gr 
40,-
35,-
85,-
40,-
90,-

«,-45,-
45,-
90,-
40,-
35,-
85,-
25,-
35,-
90,-
43,-
90,-
150,-
27,50 
60.-
25,-
40,-
90,-

1000 
145,-
125,-
325,-
140,-
340,. 
145,. 
160,. 
160,. 
325,. 
145,-
125,-
325,-
80,-
125,. 
325,. 
160,. 
323,. 
530,. 
90,. 
200,. 
83,-
140,. 
325,. 

MISSIE-KILOWAAR 
HET GAAT ERUIT ZOALS 'T BINNENKOMT-

Ml AFRIKA(alg) 
M2 AUSTRALIË 
M3 AZIË 
M4 BELGIË 
M3 CANADA 
M6 DENEMARKEN 
M7 DUITSLAND 
M8 ENGELAND 

llolo 
63,-
50,. 
75,. 
65,. 
45,. 
55,. 
50,-
30,. 

2,5 kilo 
160,. 
110,. 
175,. 
160,. 
105.. 
130,. 
110,. 
65.. 

5kik) 
300,. 
200,. 
325,. 
300,. 
200,. 
250,. 
200,. 
120,. 

M9 ENGELSE GEB 
MIO FINLAND 
M i l IERLAND 
M 12 JAPAN 
M 22 KANAALEIL. 
M 23 MALTA 
M 13 NEDERLAND 
M14NW.ZEELAND 

llolo 
65,. 
65,. 
60,. 
60,. 
110,. 
75,. 
45,. 
60,. 

2,3kilo 
130,. 
150,. 
135,. 
135,. 
250,. 
175,. 
100,. 
135,. 

Stak) 
273,. 
273,. 
230,. 
250,. 
450,. 
323,-
175,. 
250,. 

M 15 NOORWEGEN 
M22 00ST.EUROPA 
M 16 SKANDINAVIË 
M 17 USA 
M 18 WERELD 
M 19 WEST-EUROPA 
M 20 ZWEDEN 
M 21 ZWITSERLAND 

Ikao 
60,. 
75,. 
95,. 
40,. 
53,. 
60,. 
60,. 
50,. 

2.3 kilo 
133,. 
160,-
225,. 
90,. 
125,. 
135,. 
135,. 
110,. 

5UIo 
250,. 
300,. 
425,. 
173,. 
240,. 
250,-
250,. 
200,. 

20 KILO-BALEN 
Fantastische missiebalen van Engeland, altijd met nieuw materiaal door voortdurend "verse" aanvoer 

20 kilo-baal ENGELAND- missie ƒ.325,- (j.is,- afhaaikorting) 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND 
- HET "MAANDPAKKET" -

Luxe doorzichtige hardplastic verpakking met een gevarieerde inhoud aan postzegels. 
Veel postfrisse series, w.o. betere uitgiften. Geen kilowaar. Geen arabisch, geen Éq.Guinee. Een waardevolle inhoud, en ongetwijfeld 

fantastische aanvulling voor menige verzameling. Ideaal als kado voor de rasverzamelaar. 
i.p.v. ƒ.100,- deze maaiid slechts ƒ.85,-

- "MOTIEF GESTEMPELD" -
250 SERIES/BLOKKEN - ALLEEN GEWILDE MOTIEVEN - VNL. 'NIEUWTJES' 

i.p.v. ƒ.250,- deze maand slechts ƒ. 175,-

- VRAAG ONZE COMPLETE LIJSTEN -
- NIEUWE OPEN DAG op ZATERDAG 30 MAART 

- Geopend nia./vr. 10.00 - 17.00 en za. 10.00 -16.30 - Voor handel tevens de gelegenheid tot het maken van afspraken buiten de (q^eningsuren! -

Levering alleen onder rembours of na vooruitbetaling op girorekening: 4891639 of bankrekening: 49.55.57.439. 
Bestellingen beneden fl.150,- onder rembours fl.9,50 extra, na vooruitbetaling fl.7,- extra. 

U HEBT VOLLEDIGE GARANTIE OP AL ONZE ARTIKELEN (met recht van teniggave) OP VOORWAARDE DAT HET 
ARTIKEL IN OORSPRONKELIJKE STAAT EN VOLDOENDE GEFRANKEERD TERUGGEZONDEN WORDT 
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ZEND UW MELDING UITSLUITEND SCHRIFTELIJK 
AAN DE REDACTIE VAN PHILATELIE, KLIPPER 2, 
1276 BP HUIZEN EN DOE DAT UITERLIJK ZES 
WEKEN VOOR DE VERSCHIJNINGSDATUM VAN 
HET GEWENSTE NUMMER VAN PHILATELIE 
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Opgaven voor deze rubriek in 
het meinummer 1996 moeten 
uiterlijk op 1 april a.s. in het 
bezit zijn van de redactie van 
'Philatelie', Klipper 2,1276 
BP Huizen. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kon de redactie niet 
garanderen dot de genoemde 
evenementen ook op de aan 
haar opgegeven data en ti jd
stippen doorgang vinden. 
OOK zijn niet alle evenemen
ten gratis toegankelijk. 
Wij adviseren u bij het be
zoeken van ver van uw 
woonplaats verwijderde eve
nementen eerst even met de 
organisatoren te bellen. 

FILATEUSTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 

• 22 en 23 maart: 
Katwijk aan Zee. 12e Dag van 
de Jeugdfilatelie, notionale en re 
gionale leugdpostzegeltentoon 
stellina in samenwerking met 
Jeugdtilatelie Nederland Sporthal 
Clei|n Duin, Stadhoudersdreef 1 
Openingsti|den op 22/3 van 14 
tot 22 uur en op 23/3 van 10 tot 
17 uur Diverse activiteiten voor 
de jeugd o a dubbelt|eshoek, dia 
bekertoernooi, de quiz Fiicgram 
en excursies Bijzonder thema 'De 
Noordzee' Speciaal PTT stempel, 
envelop te bestellen door overmo 
king van f 2 50 op rekening 
34 69 77 789 van de Rabobank 
Noordwijkerhout (giro bonk 
310356)tnv P Freke,Noordv\(i| 
kerhout, onder vermelding van 
'envelop' (envelop met speciaal 
aontekenstrookje f 12 50) Inlich 
tingen Z van Duijn, Sluisweg 96, 
2225 XP Katv îjk con Zee, tele 
foon 071 4073167 (na 20 uur) 

• 29,30 en 31 maart: 
Leverkusen (Duitsland). Cen 
tolymbritt 96, tentoonstelling 
(Rang 2\ georganiseerd door het 
Philatektenverband Mittekhem 
e V Forum, centrum Leverkusen 
Openingstijden op olie dagen van 
10 tot 17 uur Sport enOlympi 
sehe filatelie Inlichtingen J Wit 
tersheim, Petersbergstrasse 4, D 
51375 Leverkusen (Duitsland) 
• 30 maart: 
Giessen (N.Br.). Regiodag met 
tentoonstelling (volwassenen en 
junioren) van Postzegelvereniging 
Altena Restaurant De Jager, Po 
rollelweg 35 Inlichtingen M Mer 
tens. Burgstraat 41,4283 GE 
Giessen, telefoon 0183 442102 
• 30 en 31 maart: 
Geleen. Glanapost, tentoonstel 
ling in het kader van het 65 jorig 
bestaan van postzegelvereniging 
'De Philatelist' te Geleen Scholen 
gemeenschap St Michiel, Jos Klij 
nenloon 683 Openingstijden op 
30/3 van 11 tot 20 uur en op 

31/3 van 10 tot 17 uur Inlichtin 
gen LH Webers,Mergelokker 
51,6181 JE Elsloo, telefoon 046 
4372897 
• 1 9 , 2 0 en 21 april: 
Dordrecht. 50 jaar De Postjager, 
propagandotentoonstelling ter ge 
legenheid van het vijftigjarig be 
staan van de Dordtse Philatelisten 
vereniging'De Postjager' Ca 200 
kaders Deetos hal, Vorrinklaan 
202 Openingstijden op 19/4 van 
20 tot 22 uur, op 20/4 van 10 tot 
17 uur en op 21/4 van 10 tot 16 
uur Inlichtingen J J Ouwerkerk, 
Rozenhof 19,331 UT Dordrecht, 
telefoon 078 6133975 
Dordrecht. 35e Dag van de 
Aerofilatelie, propagandatentoon 
stelling georganiseerd door de Ne 
derlandse Vereniging van Aero 
Philateliesten 'De Vliegende Hol 
lander' Deetos hal, Vorrinklaan 
202 Openingstijden op 19/4 van 
20 tot 22 uur, op 20/4 van 10 tot 
17uurenop21/4vanl0totl6 
uur Bijzondere enveloppen (toe 
zending onder couvert na overma 
king van f 5 op Postbankreke 
ning 4026281 n V de Stichting 
Tentoonstelling De Vliegende Hol 
lander, Barendrecht) Inlichtingen 
JDH vanAs,Dintel22,2991 RC 
Barendrecht, telefoon 0180 
614430 

• 25 t / m 28 april: 
Londen (Groot-Brittanniè). 
Stamp 96, internationale postze 
geltentoonstelling georganiseerd 
door Tomorrows World Exhibitions 
and Conferences Wembley Exhibi 
tion Centre Inlichtingen Park 
house, 3 The Grange, Flax Bour 
ton, Bristol BS19 3QH (Groot Brit 
tannie) 
• 26 ,27 en 28 april: 
Alphen aan den Rijn. Alphi 
lia 96, nationale postzegelten 
toonstelling georganiseerd ter ge 
legenheid van het vijftigjarig be 
staan van de afdeling Alphen aan 
den Rijn van de Nederlondsche 
Vereeniging van Postzegelverza 
meloars Tenniscentrum Nieuwe 
Sloot, President Kennedyloon 1 
Duizend kaders, tijdeliik postkan 
toor, handelaren, Bonasdogen 
1996, veldpostkantoor Bondsdi 
ner op zaterdag 27 april in Avi 
fauna Zondag 28 april 83ste Filo 
telistendag Bijzondere envelop 
pen, bijzondere briefkaart Inlich 
tingen Secretariaat Alphilia 96, 
Berkenpad 19,2461 DM Ter Aar 
• 6 t / m 11 mei: 
Utrecht. DON filex, propaganda 
tentoonstelling ter gelegenheid van 
het 175 jorig bestaan van het Dier 
geneeskundig Onderwijs in Neder 
land (DON) Onderwerp 'Dierge 
neeskunde en daarmee verwante 
themo's' Faculteit der Diergenees 
kunde (hoofdgebouw) Inlichtingen 
S J de Geus, p/a Museum Dierge 
neeskunde, Postbus 80150,3508 
TD Utrecht, telefoon 030 2534675 
(dl vr tussen 9 en 17 uur) 

• 17,18 en 19 mei: 
Graz (Oostenrijk). Ovebna 96, 
tentoonstelling (Rong I) ter gele 
genheid van het 75 jarig bestaan 
van het l'erioncl Österreichischer 
Pbilateh5tenvereine{W?\\) Inter 
nationaal Beurscentrum van Graz 
Thema's 'Honderd jaar Olympi 
sehe Spelen' en '150 jaar Eisen 
bahn Graz Cilli' Bijzondere Zep 
pelinvlucht Diverse bijzondere 
stempels Inlichtingen Johann 
Brunner, Max Meli Gasse 29, A 
8073 Feldkirchen bei Graz (Oos 
tenrijk) 

• 25 ,26 en 27 mei: 
Bad Mondorf (Luxemburg). 
Exphimo 96, thematische tentoon 
Stelling ('Olympiades en sport') 
met internationale deelneming 
Kurpark Bad Mondorf Inlichtin 
gen Willy Serres, Postfach 21, L 
7205 Lorentzweiler (Luxemburg) 
• 8 en 9 juni: 
Begijnendijk (België). 
Betifen 96, vijfde open competi 
tieve postzegeltentoonstelling, ge 
organiseerd door de hobby en 
verzomelclub Begijnendijk Ge 
meentelijke jongensschool. De 
Brüynlaanl9 Openingstijden op 
beide dagen von 10 tot 17 uur In 
lichtingen P Wijnonts, Saffraan 
berg 11, B 3130 Begijnendijk 
(België) 
• 8 t / m 16 juni: 
Toronto (Canada). Capex 96, 
internationale postzegeltentoon 
stelling onder FIP patronaat, geor 
goniseerd door The Royal Philate 
Ic Society of Canada en met me 
dewerking van Canada Post Ca 
4000 kaders (o a delen uit de col 
lectie van koningin Elizabeth en 
de Mizuhara collectie), 125 han 
delarenstands en 75 postodmini 
stroties Metropolitan Toronto Con 
vention Centre Inlichtingen 
Bondsbureau, Postbus 4034, 
3502 Utrecht, telefoon 030 
2894290 

• 13, H e n 15 juni: 
Essen (Duitsland). Internatio 
nale Briefmarken Messe Messe 
Essen Openingstijden op donder 
dog 13 en vrijdag 14 juni van 10 
tot 18 uur en op zaterdag 15 juni 
van 9 tot 17 uur Inlichtingen 
Messe Essen, Postfach 100165, D 
45001 Essen (Duitsland) 
• 23,24 en 25 augustus: 
Budapest (Hongarije). Ma 
fitt 96, internationale tentoonstel 
ling georganiseerd door de Hon 
goarse vereniging voor weten 
schappelijke filatelie, de Hongaar 
se posterijen en de postgeschied 
kundige stichting 'Gervoy Miholy 
Congreszaal van het paleis van de 
Hongaarse Academie van Weten 
schappen Inlichtingen Mafitt96, 
PO Box43,Hl518Budapest 
(Hongarije) 
• 30 en 31 augustus en 1 
september: 
Utrecht. Ferphilex 96, twintigste 
internationale postzegeltentoon 

stelling von de FISAIC/CIP, geor 
goniseerd door de Nederlandse 
Vereniging van Spoorweg Philate 
listen en de Internationale Spoor 
wegmotiefgroep Jaarbeurs 
Utrecht Aantal kaders 700 Con 
gres van de Internationale Spoor 
wegmotiefgroep Inlichtingen A 
Andriesse, Prunuslaan 20,3768 
BH Soest, telefoon, 035 6016889 
• 6 ,7 en 8 september: 
Amsterdam. Postmerken 96, 
tentoonstelling ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan van de 
Nederlandse Vereniging van Post 
stukken en Poststempelverzame 
laars Oude Kerk, Oude Kerks 
plein Openingstijden op 6 en 7 
september van 10 tot 17 uur en 
op 8 september van 13 30 tot 17 
uur Inlichtingen J M van Putten, 
Zomervaartl66zw,2033DD 
Haarlem, telefoon 023 5350178 
• 1 8 t / m 22 september: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Autumn Stampex 1996, tentoon 
stelling georganiseerd door de 
Philatelic Traders' Society Busi 
ness Design Centre, Islington In 
lichtingen 107 Charterhouse 
Street, Londen EC1M6PT (Groot 
Brittannie) 

• 26 t / m 29 september: 
Dinsloken (Duitsland). Dinsla 
ken 96, tentoonstelling (Rang 3) 
met internationale deelneming ter 
gelegenheid van het vijftigjarig 
bestaan van de Dinslakener Brief 
marken Sammler Verein e V Aula 
van de Ernst Barloch Gesomtschu 
Ie, Scharnhorststrasse Inlichtin 
gen Oststrasse 35, D 46539 Dins 
faken (Duitsland) 
• 27 ,28 en 29 september: 
Osnabrück (Duitsland). 
Motiva 96, thematische tentoon 
stelling met internationale deelne 
ming [Rang 2) georganiseerd 
door het Verband Philatehstischer 
Arbeitsgemeinschafte e V Stadt 
halle Osnabrück, Schlosswall 1 9 
Jeugdklasse, Open klasse Ope 
mngstijden op 27 en 28/9 van 10 
tot 18 uur en op 29/9 van 10 tot 
17 uur Inlichtingen K H Ried 
ger, Erlenweg 29A,D 29214 Bad 
Rothenfelde 
• 4, 5 en 6 oktober: 
Appingedam. Eemsmond 96, 
postzegeltentoonstelling in catego 
rie 2 georganiseerd ter gelegen 
held van het 40 jarig bestaan von 
de postzegelvereniging Appinge 
dom en het 50 jorig bestaan van 
de filatelistenvereniging De Fivel 
Ca 300 kaders Jeugdklasse In 
lichtingen A H Klijnstro Roelfse 
ma. Graaf Edzardstroat 51,9902 
HR Appingedam, telefoon 0596 
622496 
• 1 0 , 1 1 en 12 oktober: 
Ede. Fila Ede 96, postzegelten 
toonstelling in categorie 3 ter ge 
legenheid van de Dag van de Post 
zege//996, het vijftigjarig be 
staan van De Globe afdeling Ede 
en het 25 jorig bestaan van de 

jeugdafdeling Co 330 kaders 
Thema De flora en fauna van de 
Veluwe Zalencentrum Nimoc, Gal 
vanistraot 13 Openingstijden on 
bekend Op 12/10 thematische 
dog met bekertournooi Inlichtin 
gen J C Mak, Prins Bernhordlaan 
8,6721 DR Bennekom, telefoon 
0318 416160 
• 12 en 13 oktober: 
Alkmaar. Pozeta 96, propagan 
datentoonstelling met wedstrijdka 
rokter (categorie 3) ter gelegen 
heid van het zestigjarig bestaan 
von de NVPV afdeling Alkmaar en 
het twintigjarig bestaan van de de 
jeugdafdeling De Kleine Postil 
jon' Tevens Dag van de Postzegel 
De Hoornse Vaart, Hertog Aal 
brechtweg4 Ca 300 kaders 
Amsterdam. Wedstrijdtentoon 
stelling in categorie 2, georgani 
seerd door Organisatie Dog van 
de Postzegel Amsterdam ter gele 
genheid van de Dag van de Post 
zege//996 GebouwEuretco, 
Delflandlaan 4 (ingang Schiplui 
denlaan) Openingstijden op bei 
de dagen van 10 tot 17 uur 
NVPH handelaren aanwezig In 
lichtingen en aanmeldingen H J 
Ni|mei|er,Postbus6726,1Ü05ES 
Amsterdam, telefoon 020 

6120432 (na 19 uur) 
• 27,28 en 29 december: 
Noordwijk. fiorthgoposi 96, ten 
toonstelling (categorie 3) georga 
niseerd door de Vereniging von 
Postzegelsverzamelaars Noord 
wijk ter gelegenheid van het vijf 
tigjorig bestaan van de vereni 
ging Northgo sporthal, J van 
Hoornstraat 4 Openingstijden on 
bekend Co 300 kaders Inlichtin 
gen A Brederode, telefoon 071 
3649516 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 15 maart: 
Leiden. Het Spoortje, Berhardka 
de 40,19 22 
• 1 6 maart: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclo 
menstraat70,10 16 Telefoon 
0297 325158 
Assen. De Open Hof, Sleutel 
bloemstraatl,1016 30 Telefoon 
050 4092874 
Echt. Zool Willie, Houtstraat 7, 
1317 Telefoon 0475 486144 
Enschede. Vrieler, Brinkstraat 
301,1017 Telefoon 053 
4359638 
Sassenheim. Sporthal Wosbeek, 
VanAlkemadelaanl2,1017 Te 
lefoon 0252 215972 
Veenendaal. CSG Veenendaal 
Boompjesgoed 14,9 16 Telefoon 
0318 471055 
Waddinxveen. Ontmoetings 
kerk. Groensvoorde 3,13 30 17 
Telefoon 0182 396440 
Zwartsluis. Vrede, Molenstraat 
4,10 16 Telefoon 038 
4771726 



• 17 maart: 
Den Helder. Motel, Marsdiep
straat 2a, 1016.30. Telefoon 
0223612544, 
Waalwijk. Het Nieuwe Lido, Vij
verlaan 10,1016. Telefoon 
0512531175. 
• 23 maart: 
Alphen aan den Rijn. Avifauna, 
Hoorn 65,1016. Telefoon 0512
531175. 
Amsterdam. Woestduincentrum, 
Woestduinstraatl624,XXXX. 
Telefoon 0206795077. 
Brielle. De Goote, Reede 2, 
13.3016.30. Telefoon 0181
415640. 
Emmeloord. Schoolgebouw, 
Smeden 1,1016.30. Telefoon 
0527615129. 
Huizen. De Bun, Graaf Floris 2, 
1016. Telefoon 0355258045. 
Katwijk. Zwanenburg, Zwanen
burgstraat 62,1016. Telefoon 
0714024717. 
Voorschoten. De Werf, School
straat 4,1317. Telefoon 071
5611719. 
• 24 maart: 
BerkelEnschot. De Druiventros, 
Bosscheweg 11,1013. Telefoon 
0135332058. 
Diemen. De Schakel, Burg. Bic
kerstroot 46. Telefoon 020
6907434. 
Essen (Duitsland). Saalbou Es 
sen, Huyssenallee 53,1017. In
lichtingen: Rolf Schneider, Hut
tropstrasse 54, D45138 Essen 
(Duitsland). 
'sGravenhage. Nederlands 
Congresgebouw, Churchillplein 10, 
1016. Telefoon 0512531175. 
KoolheideKerkrode. De Jreëts, 
Kaalheidersteenweg 105,1417. 
Telefoon 0455415088. 
• 25 maart: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo
temaker de Bruïneweg 270,19
22. Telefoon 0263340331. 
• 30 maart: 
Badhoevedorp. Het Dorpshuis, 
Snelliusloon 3,1016. Telefoon 
0235617279. 
Deventer. Wijkgebouw, Van Vlo
tenloonSS, 1016. Telefoon 
0570592074. 
Dieren. HFV Skandinavië. Theo
torne, Callunaplein 77,1016. Te
lefoon 0206329018. 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 
53,1317. Telefoon 0264
456195. 
NoordwijkBinnen. De Kuip, 
Zeestraat!, 1017. Telefoon 
0252212080. 
Nijmegen. Nederlandse Vereni
ging voor Thematische Filatelie. 
De Klokketoren, Slotemaker de 
Bruïneweg 272,1016. Telefoon 
0104610573. 
Roermond. Ontmoetingscen
trum, Minderbroederssingel 15F 
(naast NederlandsHervormde 
Kerk), 1316. Telefoon 0475
591608. 
Spijkenisse. Cargo, Noordkade 
17,1016.30. Telefoon 0181
215575. 
Zwolle. CJV Jubal, Jufferenwol 
24,1016.30. Telefoon 038
4216493. 

• 31 maart: 
Alkmaar. De Hoornse Vaart, Her
tog Aalbrechtweg 4, openingstij
den onbekend. Telefoon 072
5117046 (na 20 uur). 
Haarlem. Hotelrestaurant Haar
lemZuid, Toekanweg 2,1018. 
Telefoon 0512531175. 
• 5 april: 
Gouda. De Brievenbeurs. De 
Mammoet, hoek Van Reenensin
gel/Groen van Prinsterensingel, 
1118. Telefoon 0793410692. 
• 6 april: 
Abbekerk. De Nieuwe Haven, 
Dorpsplein 4,1316. 
Gouda. Goudse Waarden, Cols
laan 100,13.3017. Telefoon 
0182396440. 
Gouda. De Brievenbeurs. De 
Mammoet, hoek Van Reenensin
gel/Groen van Prinsterensingel, 
1118. 
Hendrik Ido Ambacht. De 
Schoof, Graaf Willemlaan 29,13
17. Telefoon 0786816550. 
Lelystad. Hotel Mercure, Agoro
weg 11,1016. Telefoon 0320
233450. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldistraot 4, 
1016. Telefoon 0252411406. 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutlaan 2,13.3017.00. Tele
foon 0341254615. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil
derdijkhof 1,1015. 
Zeist. Zinzendorf Mavo (bij Slot 
Zeist), 1016. Telefoon 072
5337739. 
• 7 april: 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,1013. 
• 8 april: 
EttenLeur. De Nobelaer, A. van 
Berchemloan 2,1016. Telefoon 
0512531175. 
• 1 3 april: 
Dronten. De Meerpaal, 13.30
16.30. Telefoon 0321314305. 
Gouda. Het Anker, Emmastroat 
49,1016. Telefoon 0182
617854. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstraat 4,1016. Te
lefoon 0235613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui
verloon 20,1317. Telefoon 010
5915346. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,1016. Telefoon 0521
512592. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,1016. Tele
foon 0597423692. 
• 14 april: 
Aorschot (België). Stadsfeest
zaal Demervallei, 917. inlichtin
gen: J. Jodot, Spoorwegstraat 17, 
B3200 Aarschot (België). 
BergenDol. Hotel Erica, 1017. 
Telefoon 0243220393. 
Venlo. 't Anker, Stroelseweg 83, 
1013. Telefoon 0773731188. 
• 18 april: 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutlaan 2,19.0022.00. Tele
foon 0341254615. 
• 1 9 april: 
Leiden. Het Spoortje, Berhardka
de 40,1922. 
• 20 april: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclo

menstraot 70,1016. Telefoon 
0297325158. 
Delfzijl. De Molenberg, Molen
berg 11,1016. Telefoon 0596
613191. 
Echt. Zoal Willie, Houtstraat 7, 
1317. Telefoon 0475486144. 
'sGravenhage. Studiegroep 
Eerste Emissie 1852. PTT Museum, 
Zeestraat 82,1216.45. Telefoon 
0355261164. 
WWetsam. Filatelistenvereniging 
Duitsland De Koepel, Kapittelweg 
399a, 1316. Telefoon 035
837715. 
Hilversum. Hotel Lapershoek, 
Utrechtseweg 16,1016. Telefoon 
0512531175. 
Popendrecht. Cultura, Muilwijck
straat2,1016. Telefoon 078
6411289. 
Veenendaal. De Lompegiet, Ker
kewijk 10,1016. Telefoon 0318
517569. 
Veldhoven. D'n Bond, Rapport
straat 29,1016.30. Telefoon 
040534002. 
Waddinxveen. Ontmoetings
kerk. Groensvoorde 3,13.3017. 
Telefoon 0182396440. 
Welberg (Steenbergen). De 
Voert, Kop. Kockstraot 54, aan
vang 10 uur. Telefoon 0167
567469. 
Zwartsluis. Vrede, Molenstraat 
4,1016. Telefoon 0384771726. 
• 21 april: 
BerkelEnschot. De Druiventros, 
Bosscheweg 11,1013. Telefoon 
0135332058. 
Boxmeer. Van Diepen, Spoor
stroat 74, openingstijden onbe
kend. Telefoon 0485571842. 
Eindhoven. VTA Henriette Roe
lants, Keldermansstraat 43a, 10
16. Telefoon 0402416358. 
Helmond. TGV Ontmoetingscen
trum, Azalealaan 40,912.30. Te
lefoon 0493319063. 
• 22 april: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo
temaker de Bruïneweg 270,19
22. Telefoon 0263340331. 
• 27 april: 
Brielle. De Goote, Reede 2, 
13.3016.30. Telefoon 0181

415640. 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 
53,1317. Telefoon 0264
456195. 
Huizen. De Bun, Graaf Floris 2, 
1016. Telefoon 0355258133. 
Zwolle. GV Jubol, Jufferenwol 
24,1016.30. Telefoon 038

4216493. 
• 28 april: 
Diemen. De Schakel, Burg. Bic
kerstraot 46. Telefoon 020
6907434. 
KaalheideKerkrade. De Jreëts, 
Kaalheidersteenweg 105,1417. 
Telefoon 0455415088. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 22 en 23 maart: 
Enschede. Overijsselse Postzegel
veiling bv. Postbus 603,7500 AP 
Enschede, telefoon 0534335500, 
fax 0534341094. 
Malmö (Zweden). Scandinavië, 
Deens Westlndië. Postiljonen AB, 

P.O. Box 4118,520312 Malmö 
(Zweden). 
• 26 en 27 maart: 
Zürich (Zwitserlond). Wereld 
en postgeschiedenis. Christie's, 8 
King Street, St. James's, Londen 
SWlY6QT(GrootBrittannië). 
• 29 maart: 
Singapore (Singapore). Zuid
oostAzië en postgeschiedenis. 
Christie's, 8 King Street, St. Jo
mes's, Londen SWlY6QT(Groot
Brittonnië). 
• 14 april: 
Gouda. Literatuur Boekenlond, 
Postbus 337,2800 AH Gouda, te
lefoon 0182572030, fox 0182
572070. 
Gouda. Poststukken. Sheraton & 
Peel, Postbus 337,2800 AH 
Gouda, telefoon 0182572030, 
fax 0182572070. 
• 29 en 30 april: 
Londen (GrootBrittannië). 
Voornamelijk postgeschiedenis. 
Postal History Auctions, 5 Bucking
ham Street, Londen WC2N 6BS 
(GrootBrittannië). 
• 29 april t / m 2 mei: 
Hongkong (Hongkong). China. 
Sotheby's, 3435 New Bond 
Street, Londen Wl A 2AA (Groot
Brittannië). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

• 21 maart: 
Natuur en milieu, woorden 70,80 
en 100 cent. Velletje; 160 cent. 
• 1 april: 
Verbuispostzegek, velletje van 
twintig zegels von 70 cent. Prijs 
van het velletje van f 14.. 
• 23 april: 
Ouderenpostzegek, woorden en 
toeslagen onbekend. Velletje met 
2x70135,3x80^40 en 1x100f 
50 cent (velletje: f 7.20). 
• 14 mei: 
Strippostzegels; waarden 70 en 
80 cent. 
• 5 juni: 
Vakantiepostzegek, woorden 70, 
70,80 en 100 cent. 
• 25 juni: 
Sportzegels (EK Voetbal/ Tour de 
Fronce/Olympische Spelen; woor
den 70,80,100 en 160 cent. 
• 6 augustus: 
Nederland Waterland (oeverver
bindingen); woorden 70,80,100 
en 160 cent. 
• 3 september: 
Jeugdpostzegek {o.m. 50 jaar 
Unesco); 2x70 en 2x80 cent. 
• 1 oktober: 
Ontdekkingsreizen (Willem Bo
rentsz noor Novo Zemblo); woor
den 70,80,80 en 100 cent. 
• 6 november: 
Kinderpostzeaek, thema, woorden 
en toeslog onoekend. Velletje: on
bekend. 
• november/december: 
Kortingzegels. 

Nederlandse Antillen 

• 20 maart: 
Papiamentoebijbel, woorden 150 

en 250 cent. 
• 1 2 april: 
60 jaar Dr. D. R. Caprileskliniek 
en 100 jaar radiocommunicatie', 
waarden 50,65,100 en 200 cent. 
• 5 juni: 
Capex 96 (thema vlinders); woor
den 35,75,100 en 125 cent. 
• 21 augustus: 
Verdienstelijke personen; woorden 
50,65,100 en 125 cent. 
• 25 september: 
Paarden; woorden 35,90,150 en 
175 cent. 
• 30 oktober: 
Kinderzegels; woorden 35fl 5, 
65^25,90^35enl75^75cent. 
• 2 december: 
Decemberzegek, zegels van 30 en 
115 cent. 

Suriname 
(woorden in A/ecferWse guldens) 

• April: 
Ecotoerisme; twee postzegelboek
jes von f 7.50. 
• 30 mei: 
Honderd jaar radio; twee zegels 
(prijs f 7.50). 
• 27 juni: 
Centennial Games IOC; vier zegels 
en een souvenirvelletje (prijs 
f4.50). 
• 10 oktober: 
America UPAEP (klederdrachten); 
twee zegels (prijs f 4.50). 
• 3 1 oktober: 
Kerstzegek, drie zegels (prijs f 5.
) en een souvenirvelletje (prijs 
f3.). 
• December: 
Honderdvijftig jaar Albino; twee 
zegels (prijs f 5.). 

• 1 april: 
Dag van de Postzegel; ]bl 
Natuur; boekje met zes zegels van 
16f. 
• 6 mei: 
Europa; 16 en 30 f. 
• 1 0 juni: 
Toeristische reeks; twee zegels van 
16f. 
Brussel, hart van Europa; vier ze
gels van 16 f. 
• 1 juli: 
Sport (Olympische zomerspelen in 
Atlanta); twee zegels 1 6F4 f. en 
een blokje van 34H6 f. 
HonderJjaar autoracen in Fran
corchamps; vier zegels van 16 f. 
• 2 september: 
Belgische kunstwerken in het bui ~= 
tenland; drie waarden: 13,16 en ^ 
30 f. 
Geschiedenis; twee zegels van ^ 
16 f. 
• 7 oktober: s 
Jeugdfilatelie; 16 f. ^ 
150 jaar Armonaque de Mons; ^ 
16f 5 
• 28 oktober: E 
Nuziek en literatuur; mie^ek "^ 
van 16 f. | f l | 
• 1 8 november: ■ » ' 
5o/;(/or/tó/;16f4f. 
Kerstmis en Nieuwjaar; blokje met 
negen zegels van 13 f. 
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MATHEMATELIE 
WISKUNDE ALSTHtMA IN DE FILATELIE 

'De mens is een lui dier. 
Wanneer het maar even 
mogelijk is, stoffeert hij 
de wereld met hulpstuk
ken die de inspanningen 
van zijn lichamelijke ar
beid moeten verlichten' 
Zo begint Henk van Dijk 
het hoofdstuk over het 
telraam in zijn boekje 
Mathematelie, wis
kunde als thema in 
de filatelie. 
De uitvinding van reken-
tuig zoals het telraam 
had te maken met de 
wens het denken te ont
lasten; hoofdrekenen zou 
dankzij zo'n hulpmiddel 
overbodig worden. Om
dat op verscheidene 
plaatsen in de wereld 
onafhankelijk van elkaar 
'rekenmachines' ontwik
keld werden zijn er ver
schillende typen De eer
ste tastbare sporen voe
ren naar het zestiende-
eeuwse China, toen 
Cheng Dawei over een 
telraam schreef en het in
strument daarbij ook af
beeldde. Het telraam 
heeft trouwens ook weer 
een voorloper de tel-
staafjes. Door het toene
mende handelsverkeer, 
dat ingewikkeldere bere
keningen noodzakelijk 
maakte, raakten ze in 

onbruik. 'Kralen op stok
jes' zorgden voor de op
lossing van het pro
bleem. Mogelijk is ook 
de rozenkrans (een ket
ting met kraaltjes) een 
schakel in het geheim 
van het telraam. 
Drie typen worden be
schreven; de Japanse 
Soroban, de Chinese 
suan-pan en de Russi
sche stjoty; ze verschillen 
op details. Opvallend is 
dat deze eeuwenoude 
vinding in Rusland nog 
dageli|ks door miljoenen 
wordt gebruikt. Welis
waar wordt er vaak op 
een elektrische of elek
tronische kassa opgeteld, 
maar bij het afrekenen 
wordt het wisselgeld met 
het telraam berekend. 
Dat het telraam nog veel 
wordt gebruikt bewijst de 
opmerking van de auteur 
van het boekje, die al tij
den tevergeefs probeert 
een telraam uit Rusland 
in handen te krijgen. Te 
koop zijn ze niet meer en 
niemand wil het exem
plaar dat hij of zij ge
bruikt kwijt. 
Filatelist Henk van Dijk 
koppelt in zijn boekje 
twee ogenschijnlijk niets 
met elkaar te makende 
hebbende hobbies aan 
elkaar, filatelie en wis
kunde. Hij doet dat door 
aan de hand van postze
gels, stempels en ander 
niatelistisch materiaal 
twee begrippen uit de 
wiskuncfe uit de doeken 
te doen' de gulden snede 
en het telraam. Daar
door is het boekje zowel 
interessant voor filatelis
ten als voor mensen die 
niet verzamelen. 
Toen Van Dijk zes jaar 
geleden met zijn wiskun-
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dige zoektocht in de fila-
tefie begon was het zoe
ken naar een speld in 
een hooiberg. Van Dijk: 
'Wie hengelt naar filate-
listisch materiaal voor 
het thema wiskunde zal 
niet snel beef roepen'. 
Een hele dag speuren in 
de Bondsbibliotheek le
verde bijvoorbeeld niets 
op. In insteekboeken was 
meer te vinden; de eerste 
honderd zegels waren 
althans snel gevonden. 
Tegenwoordig stellen fi
latelisten veel strengere 
eisen, want heel veel 
postzegels blijken op de 
een of andere manier 
iets met wiskunde te ma
ken te hebben. 

Mathematelie - wiskunde als 
thema in c/e filatelie door H G 
van Di|k, 36 pp , geill (z /w) , 
formaat A5 Uitqeqeven door 
Uitgeveni Detaif; Grote Rozen
straat 18b, 971 2 TH Gronin
gen Pri|s f 14 90 gulden (inclu
sief porto), over te maken op 
Postbankrekening 7233461 tnv 
Uitgeveri| Detail te Groningen 

De Sovjetunie heeft net 
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zoveel postwaardestuk-
ken uitgegeven als alle 
andere landen van de 
wereld bij elkaar. Sinds 
1 953 verschenen er zo'n 
26 duizend verschillen
de. Drs Lina Nizova en 
maandbladmedewerker 
Gerrie Coerts brachten 
het gebied onlangs in 
kaart. Hun catalogus 
Soviet Postal Statio
nery 1953-1977 
werd tijdens De Filatelie-
beurs in Loosdrecht ge
presenteerd. 
Vraag is natuurlijk waar
om de Sovjetunie zovéél 
postwaardestukken uit
bracht, in sommige jaren 
meer dan één per dag 
De onderwerpen op de 
geïllustreerde envelop
pen maken al snel duide
lijk dat propagandadoel
einden de recfen zijn, en 
het snufje nationalisme 
dat de Russen al eeuwen 
kenmerkt. Veel aandacht 
voor ruimtevaartpresta
ties, veel natuur (dieren, 
flora), beroemde schrij
vers, vele honderden 
oorlogshelden uit de 
Tweede Wereldoorlog 
en natuurlijk Lenin. Ver
der duizenden andere 
onderwerpen, variërend 
van het stimuleren van 
het bloeddonorschap tot 
veilig-verkeertips. 
Opvallend is de afwezig
heid van politici op post
waardestukken vanaf 
1977. Geen Stalin, geen 
Chroetsjov en op de 
nieuwe postwaardestuk
ken zelfs geen Gorbats-
jov of zelfs Jeltsin. Dat is 
ook niet zo vreemd' Le
nin is de grote held, de 
opvolgers regeerden 
vooraf in zijn naam. 
Vooral Stalin heeft daar 

handig gebruik van ge
maakt. Door het giganti
sche aanbod valt vooral 
op wat er nief is: de 
dood ontbreekt. 
De catalogus is chrono
logisch opgezet, vanaf 
het eerste postwaarde-
stuk in 1953 tot en met 
nummer 1 2.561 uit 
1977. Vermeld worden 
het nummer in de Russi
sche catalogus, de da
tum van uitgifte en een 
omschrijving Wat dat 
laatste betreft wordt niet 
alleen de officiële om
schrijving gehanteerd; 
Line Nizova heeft elke 
envelop nauwkeurig be
keken en de thema's die 
er op afgebeeld zijn be
schreven. Daarvoor zijn 
alleen al ruim 200 pagi
na's nodig Daarna wor
den overzichten per the
ma gegeven. In totaal 
worden enkele tientallen 
thema's beschreven. 
Tot dusver heeft niemand 
zijn of haar vingers wil
len branden aan deze 
grote klus. Oorzaak: het 
grote aantal stukken, het 
gebrek aan (bijna) com
plete referentiecollecties 
en het feit dat de stukken 
van Russische opschriften 
zijn voorzien. Nizova 
heeft samen met haar 
partner Gerrie Coerts, de 
taalbarrière geslecht; tij
dens en na hun verblijf in 
Rusland wisten ze boven
dien een grote collectie 
postwaardestuken op te 
bouwen. 

Soviet Postal Stationery 1953-
1977door drs Lina Nizova en 
Gerne Coerts, 256 pp , formaat 
A5 , fc omslag Uitgeaeven door 
de auteurs, LooppfanK 6 9732 
EA Groningen Te bestellen 
door overmaking van f 54 90 
op Postbankrekening 6654963 
t n V Lina Nizova te Groningen 



H W M HOPMAN, ALPHEN AAN DEN RIJN 

Em Upondere tmtoomtdiing 
Van 20 tot en met 28 oktober 1995 werd in Nicosia, de 

hoofdstad van Cyprus, een internationale filatelistische 

tentoonstelling georganiseerd: C^us lurofiäex 95. 

Gebruikelijk is dat dergelijke evenementen tot stand komen 

vanwege een filatelistisch jubileum, maar in dit geval was er 

een geheel andere aanleiding. 

In het cultureel centrum van Nicosia, de Famagusta Gate, was de tentoonstelling Cy 
prus Europhitex 95 ondergebracht 

In 1992 besloot de Raad van 
Ministers van Cultuur van de 
Europese Unie om jaarlijlcs 
een zogenoemde Maand van 
de Cultuur te houden in ste
den van landen die geen deel 
uitmaken van de Europese 
Unie. Voor de aangesloten 
landen was deze traditie al in 
1985 gestart. Voor het jaar 
1995 was op voorstel van de in
middels overleden Griekse mi
nister mevrouw Melina Mer-
couri, Nicosia aangewezen om 
als gastheer van de Culturele 
Maand te fungeren. Het doel 
van dit evenement was tweele
dig: Europa en de eigentijdse 
cultuur dichter bij Cyprus te 
brengen en daarnaast Europa 
vertrouwd te maken met het 
culturele leven van de hoofd
stad van Cyprus, zijn geschie
denis en tradities. 

PRIMEUR 
De Filatelistische Vereniging 
op Cyprus kwam op het idee 
om in het kader van de diver

se culturele manifestaties een 
internationale filatelistische 
tentoonstelling te houden, 
een plan dat door de verant
woordelijke minister werd ge
honoreerd. De expositie was 
voor Cyprus een primeur. De 
door de FIP vastgestelde re
gels vormden de basis voor 
deze tentoonstelling en de 
FEPA verleende haar patro
naat daarvoor. De filatelisti
sche organisaties van de lan
den van de Europese unie 
werden uitgenodigd aan de 
tentoonstelling deel te ne
men. 
Hoewel de Culturele Maand 
duurde van 15 september tot 
15 oktober, werd deze als het 
ware verlengd, omdat de ten
toonstelling werd gehouden 
van 20 tot 28 oktober. Dankzij 
deze verlenging kon de ten
toonstelling nu worden ge
houden in de Famagusta Gate, 
sinds 1982 het cultureel cen
trum van de stad. De poort 
stamt uit de zestiende eeuw, 

toen de Venetianen, de toen
malige heersers van Cyprus, 
de stad Nicosia ommuurden 
om de inwoners tegen de 
Turkse dreiging te bescher-

Een ki|l<|e m de sfeervolle expositieruimte 
van Cyprus Europhilex 95 

men. Baron Guilio Savorgiano 
was de ontwerper van een ring 
van stadsmuren met elf bas
tions. De Famagusta Gate was 
de meest oostelijke stads
poort; de Pafos Gate de meest 
westelijke. 

BEKRONINGEN 
De tentoonstelling was in vier 
klassen ingedeeld: Traditione
le filatelie, Thematische filate
lie, Maximafilie en Filatelisti
sche literatuur. De Europese 
landen werd gevraagd een be
scheiden aantal inzendingen 
aan te melden, omdat men 
binnen de geplande vijfhon
derd (dubbelzijdige) kaders, 
een veelheid van aspecten van 
de Europese cultuur of die 
van het eigen land wilde to
nen. De Nederlandse inbreng 
bestond dan ook uit slechts 
vier inzendingen: twee tradi
tionele en twee literatuurin
zendingen. Helaas zag de jury 
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Een deel van de filatelistische oogst van Cyprus Europhilex 95 een blok|e en twee ze 
gels 



de traditionele inzendingen 
als postgeschiedenis, waar
door deze niet werden beoor
deeld. Niettemin kende de or
ganisatie hiervoor een specia
le prijs toe. 
De beide literatuurinzendin
gen verwierven respectievelijk 
verguld zilver (het handboek 
van de heer J.G.E. Petersen 
getiteld Naar een definitieve op
lossing) en verzilverd brons 
(de gloednieuwe brochure 
Onder 12 gouden sterren van de 
heer A.C.H. Merkx). Vermel
denswaard is voorts dat de En
gelse vertaling van het Hand
boek voor Thematische Filatelie 
van drs W.E.J. van den Bold 
(door de uitgever ingezon
den) met groot verguld zilver 
werd bekroond. 

VIDEOBAND 
Het 'topstuk' van de litera
tuurinzending was ongetwij
feld een videoband die de ge
schiedenis en de cultuur van 
Cyprus uitbeeldde door mid
del van postzegels. De samen
steller, de heer Nicos Rangos, 
tevens voorzitter van de ten
toonstellingscommissie, ver
wierf hiervoor groot goud met 
de Grand Prix National. Wel
licht is de videoband een 
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Een opmerkelijk postwaardestuk behalve de ingedrukte zegel van 15 cent is ook een 
(eveneens ingedrukte) verplichte toeslagzegel van 1 cent voor het Refugee func/te zien 

nieuw middel om de filatelie 
te propageren. 
Voor de tentoonstelling werd 
een speciaal logo ontworpen, 
waarop een deel van de stads
muren is afgebeeld, alsmede 
een witte lijn, die duidt op de 
sinds 1974 voortdurende be
zetting van een deel van het 
eiland door de Turken, die 
ook de helft van de hoofdstad 
hebben bezet. Een witte ster 
tussen de gele symboliseert de 
wens van Cyprus om lid van de 

Europese Unie te worden. 
Het artistieke karakter van Ni
cosia wordt uitgebeeld door 
een menselijk gezicht en de 
vredesduif completeert het 
geheel. 

STIMULANS 
De filatelistische erfenis van 
de Culturele Maand bestond 
uit twee postzegels: een met 
een afbeelding van de Famagu-
sta Gate (20 c.), de andere 
(25 c.) met het hierboven be

schreven logo. Verder ver
schenen een blok met twee 
postzegels van 50 c. en een 
briefkaart (geschikt voor 
luchtpost) met daarop naast 
een zegel van 15 c. een postze
gel van 1 cent, uitgegeven in 
1994, met daarop een vluchte
ling tussen prikkeldraad en 
het jaar 1974. Op alle post
stukken wordt deze zegel bij-
geplakt; de opbrengst komt 
ten goede aan het vluchtelin-
genfonds. 
Op de laatste dag van de ten
toonstelling werd het eerder
genoemde blok opnieuw uit
gegeven, waarbij de beide ze
gels van 50 cent een overdruk 
kregen van C£ 5.- elk. Hierbij 
past een kritische noot, name
lijk de vraag of de uitgifte 
door postaal gebruik is inge
geven, aangezien men op Cy
prus tegenwoordig ook pak
ketzegels heeft. 
Cyprus Europhikx 95, een ten
toonstelling die door zijn in
richting in drie overwelfde 
gangen van de stadspoort én 
het ontbreken van lange rijen 
kaders een intiem karakter 
had, is hopelijk een stimulans 
geweest voor de filatelie op 
Cyprus, ook al was het bezoe
kersaantal niet groot. 

DAVO - PRIJS 1996 

"Schrijfwedstrijd NVPV om de DAVO-prijs" 
De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars organiseert 
ook dit jaar de "Schrijfwedstrijd NVPV om de DAVO-prijs" voor het beste 
filatelistische artikel gepubliceerd in een verenigingsblad van een 
filatelistenvereniging. 

Er zijn interessante prijzen te verdienen. 
De eerste prijswinnaar wordt beloond met de "DAVO-prijs'. 
Voor meer informatie, schrijf naar: 
Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars, NEDEI 
Chamavenlaan 9, W£m 
7312 HE Apeldoom. POSTZEGEI 



NEDERLAND BLOKKENSPECIAL DOOR THEO PETERS 

1942 
402-403b 
Legioen Blokken 
Luxe postf ris 
Cat.waarde ƒ 550 

Nu ƒ 295,-

1967 
Amphilex 
Blokken nr. 886-888 
Luxe postfris 
Cat.waarde ƒ 225,-

Nü ƒ115,-

1967 

Kinder Blok nr. 899 
Luxe postfris 
Cat.waarde ƒ 15,-

Nü ƒ 5,-

1965 

Kinder Blok nr. 854 
Luxe postfris 
Cat.waarde ƒ 75,-

Nü ƒ34,50 

1966 

leem strook nr. 858 
Luxe postfris 
CaLwaarde ƒ 10,-

Nü ƒ 2,50 é' 

1966 

Kinder Blok nr. 875 
Luxe postfris 
Cat.waarde ƒ 8,-

Nü ƒ2,50 

1970 

Kinder Blok nr. 983 
Cat.waarde ƒ 50,-

Nü ƒ 19,50 

1974 

Kinder Blok nr. 1063 
Postfns 
Cat.waarde ƒ 13,50 

Nu ƒ 5,-

1968 

Kinder Blok nr. 917 
Luxe postfris 
Cat.waarde ƒ 25,-

Nü ƒ7,50 

1971 

Kinder Blok nr. 1001 
Luxe postfris 
Cat.waarde ƒ 35,-

Nü ƒ 13,50 

1972 

Kinder Blok nr. 1024 
Luxe postfris 
Cat.waarde ƒ 22,50 

Nü ƒ 9 , -

Complete set 1965-1974 
Kinder Blokken 

BESTEL PER 

- brief(kaart) ^ 3 

- telefoon 020 - 6222530 ^ 

- fax 020 - 6222454 ^ ^ 

Kinder Blok nr. 937 
Luxe postfris 
Cat.waarde ƒ 27,50 

Nü ƒ9,50 

Cat.waarde ƒ 314,-
Nü ƒ115,-

Alle aanbiedingen verkrijgbaar bij 

THEO PETERS NUMISMATIEK & FILATELIE 
In Amsterdam: 
Theo Peters 
aan de Rosmarijnsteeg 7 
Tel. 020-6222530 
open ma. t/m za. 10.00-17.00 uur 

in Rotterdam: 
Joh. Huisman Philatelie B.V. 'i^J)) 
aan de Lijnbaan 44 \ -
Tel. 010-4137957 
open WO. t/m za. 11.00-17.00 uur 

B E S T E L B O N zenden aan: 
Theo Peters, Rosmarijnsteeg 7, 
1012 RP Amsterdam 

Stuurt u mij: 

.. x402/3bä 

...x854 a 
.x858 
.x875 

...x 886/8 

.. x899 

...x917 

...x937 

...x983 

. xlOOI 

ƒ295,— 
ƒ 34,50 
ƒ 2,50 
ƒ 2,50 
ƒ115,— 
ƒ 5 , -

7,50 
9,50 

19,50 
13,50 

.X1024 è ƒ 9,— 

.X1042 è ƒ 13,— 

.X1063 ä ƒ 5,— 
X set kinder
blokken è ƒ115,— 

subtotaal 
kosten 

Totaal 

3,50 

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

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

cheques/contanten 
G Ik heb het bedrag op uw Postbank

rekening 2351646 of ABN/AMRO rekO' 
ning 408812443 overgemaakt 



SAMENSTELLING W M A DE ROOI. 
POSTBUS 1 0 5 1 , 5 1 4 0 CB WAALWI 

NEDERLAND 
Opzienbarende versnij
dingen! 
Een Haagse november
veiling deed menige 
boekjeskenner de adem 
stokken. Eventjes maar 
overigens, want de erg 
ondeskundige beschrij
ving van de desbetreffen
de kavels moest vlug 
weggeslikt worden. Het
geen weer een snellere 
ademhaling bevordert. 
Wat was het geval. De 
catalogus (en ook die 
van de daarop volgende 
veiling) bevatte een aan
tal onduidelijk omschre
ven Nederlandse boek
jes, die nog totaal onbe
kend waren en evenmin 
in mijn boekjescatalogus 
te vinden zijn. Ter ver
ontschuldiging van de 
veilinghouder mag die
nen dat die  getuige 
zijn verklarena overzicht 
 nog een oude boekjes
catalogus van De 
Rooij/Hali (dus van vóór 
1988) hanteert. 

De volgende boekjes 
kwamen ondermeer on
der de hamer: 
* boekje 14b 'sterk gede

centreerd gesneden, 
middenperforatie ont
breekt'. Dit boekje 
bleek een regelrechte B
versnijding (baonver
snijding) te zijn. De op 

f 350. getaxeerde op
brengst kwam uit op 
f 1100.plus de kosten; 

* boekje 15a 'met tel
blok, sterk gedecen
treerd gesneden, mid
denperroratie ont
breekt' Een Aversnij
dingl Volslagen onbe
kend bij dit boekje en 
alle latere Nederlandse 
postzegelboekjes I Op
brengst f 900.plus 
kosten (taxatie f 350); 

* boekje 15a 'met tel
blok, sterk gedecen
treerd gesneden'. Het 
boekje blijkt een keuri
ge Bversnijding te ver
tonen. Opbrengst 
f 800. plus kosten 
(taxatie f 250) 

We mogen deze prijzen 
gerust laag noemen. Het 
gaat vrijwel zeker om 
unieke exemplaren. De 
kwaliteitvan de boekjes 
was overigens slecht; ze 
hadden vouwen en an
dere beschadigingen 
Daarnaast omschreef de 
veilinghouder enige be
kende zaken ook onjuist. 
Zo werd een Cversnij
ding van boekje 20a als 
'gedecentreera en scheef 
gesneden' omschreven. 
Helemaal bont maakte hij 
het door een boekje 9hF 
met een volkomen nor
maal telblok (keurig op 
de vouw) een 'telblokje uit 

midden' toe te schrijven! 
Hij meldt bovendien dat 
een kaftembleempje vol
gelopen is (komt veel 
voor, heeft geen meer
waarde). Op een fotopa
gina prijkt het boekje in 
vol ornaat De inzet is 
f 100; de opbrengst is me 
niet bekend. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Argentinië 
Kerstmis 1995 
Wat laat vernam ik dat 
Argentinië op 25 novem
ber van het afgelopen 
jaar een kerstboekje 
heeft uitgegeven. Het be
vat vier postzegels van 
75 c. met verschillende 
kerstmotieven in moder
ne uitvoering. 

Australië 
Opdruk 
We hebben ze een tijdje 
gemist: de postzegel
boekjes met een opdruk 
op de kaft Tijdens de 
Canberra 
Stampshow 96, die van 
16 tot en met 18 maart 
wordt gehouden, zijn de 
huidige Australische 
boekjes met inheemse 
dieren verkrijgbaar met 
een speciale tentoonstel
lingsopdruk 

Foeröer 
Vogels 
Twee postzegels met af

2 5 C drukwerk tot en met 20 g 

Op het postkantoor wordt u gaarne volledige 
informatie verstrekt over de tarieven 

4 0 C brief tot en met 20 g 

3 0 C briefkaart 

5 5 C brieven tot en met 20 g 

4 0 C briefkaarten en 

drukv^erken in kaartvorm 

4 5 C overige drukwerken 
tot en met 20 g 

Op het postkantoor wordt u gaarne 
vol ledige mformatie verstrekt over 
de tarieven 
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beeldingen van vogels 
verschijnen op 15 april 
op de Faeröer. Beide 
hebben een waarde van 
4.50 k Tegelijkertijd 

I I I 
wordt ook een boekje 
met tien vogelzegels uit
gegeven. Verder is al 
meegedeeld dat er op 4 
november weer een 
kerstboekje uitkomt. Het 
zal tien zegels van 
4.50 k. bevatten. Op de 
zegels komen foto's van 
de Kerk te Klaksvik. 

GrootBrittannië 
Herdruk Greetings 1995 
Het vorig jaar versche
nen Engelse boekje met 
wenszegels verscheen op 
5 februari opnieuw. Het 
betreft een herdruk met 
aangepaste kaftteksten 
en blauwe fluor (vorig 
jaar gele). Ook ziin de 
data van moederdag en 
andere wensgevoelige 
dagen binnenin vermeld. 

Olympische Spelen 
Op 6 februari verschafte 
de Britse postdienst het 
merendeel van zijn 
boekjes een gewijzigd 
uiterlijk. Omdat iedereen 
mag weten dat Royal 
A4o/7dit jaar de Olympi
sche en de Paralympi
sche Spelen sponsort, 
staan de logo's van bei
de spelen in full colour 
op de kaft. Bovendien 
wordt de sponsoring in 
de tekst op de achterzij
de van de boekjes nog 
eens verduidelijkt 
Het gaat om de volgende 
boekjes: viermaal I e 
klas (£ 1.00), drukkerij 
Walsall; viermaal 2e 
klas (£0.76), Walsall; 
tienmaal 2e klas 
(£ 1.90), drukkerij Har
rison, tienmaal 1 e klas 
(£ 2.50), Walsall en tien
maal 2e klos (£ 1.90), 
drukkerij Questa. 
Op 19 maart komen 
daar nog bij: tienmaal 
I e klas ( £ 2 50), Harri
son; viermaal 35 p., 
viermaal 41 p en vier
maal 60 p., alledrie ge
drukt door de firma Wal

Disneyboekje met kras

kaart 
De bezoekers van pret
parken worden bena
derd met een op 19 fe
bruari verschenen boekje 
met tien eersteklaszegels 
(£ 2.50). Het boekje 
wordt samen met Disney 
uitgegeven en komt voor 

de verzamelaar pas be
schikbaar na het sluiten 
van de actie, in mei van 
dit jaar. 
De actie zelf loopt tot 6 

Gebrek aan fantasie kan de En 
gelse postdienst met ontzegd 
worden bij aankoop van een 
postzegelboek|e ontvangt de 
klant een kraskaart|el 

april Elke postzegelaan
koop van tenminste 
£ 2.50 levert een kras
kaart op met de kans op 
een reis naar Walt Dis
ney World in Florida. 
Het totale prijzenpakket 
bevat vijfentwintig va
kanties en honderddui
zend Disneyartikelen 
(caps, sleutelhangers, 
pennen, e.d.). 

Greetings 1996 
Een nieuw boekje met 
wenszegels kwam uit op 
26 februari. Het boekje is 
een knipoog naar de fila
telie. De tien zegels zijn 
een mengeling van 
droogkomische en amu
sante spottekeningetjes. 
De zegels dienen voor 
frankering van eersteklas 
post, zodat het boekje 
£2 .50 kost In het boekje 
bevinden zich ook twintig 
wenslabels. Voor een af
beelding van boekje en 
labels: zie de rubriek 
'Thematisch panorama' 
elders in dit nummer. 

Ierland 
Wenszegels in boekje 
De Ierse postdienst geeft 
al sinds 1985 wenszegels 
uit; men noemt ze soms 
ook Lovezegels. Ze wor
den gewoonlijk in het be
gin van het jaar uitgege
ven, wat natuurlijk te ma
ken heeft met Valentijns
dag. Er blijkt echter het 
gehele jaar door vraag 
naar deze zegels te zijn, 
speciaal ook voor het ver
zenden van uitnodigingen 
voor huwelijksfeesten. 



Zig en Zag op de postzegels in het Ierse wenszegelboekje 

Vorig jaar werden de 
zegels voor het eerst ook 
in een boekje uitgege
ven. Kennelijk beviel het, 
want dit jaar kwam er op 
23 januari weer zo'n 
boekje. Het gaat om vier 
zegels van 32 c: één 
echte liefdeszegel en drie 
andere wenszegels. Af
gebeeld zijn daarbij de 
bekende kinderstripfigu
ren Zig en Zag. 
Het boekje bevat twee
maal de vier zegels en 
kost daarom 2.56 Ierse 
ponden. 

Eén zegelvelletje is ook 
los verkrijgbaar met drie 
postzegels van 32 c. plus 
een afbeelding die be
trekking beeft op het jaar 
van de rat. 

Italië 
Post zelfstandig 
Italië is het zoveelste land 
waar de postdienst zich 
ontdoet van de banden 
van de staatsvoogdij. De 
Italiaanse PTT vond deze 
gewichtige gebeurtenis 

8 francobolli (la 8Ö0 Lire 
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Het nieuwe logo van de Itali
aanse postdienst staat op acht 
zegels die zijn ondergebracht in 
een nieuw postzegelooekje 

niet alleen twee zegels 
waard, maar gaf op 9 
december ook nog eens 
twee postzegelboekjes 
met deze zegels uit. Op 
de zegels staat het nieu
we logo afgebeeld. 
Het ene boekje bevat 
acht zegels van 750 I. en 
het andere acht van 
8501. 
Men heeft het boekje 
meteen gebruikt voor 
wat dienstmededelingen. 
Zo vermeldt de binnen
zijde dat de 'versnelde' 
postdienst (Postacelere) 
binnen Italië een bezor
ging van poststukken 
binnen 24 tot 48 uur ga
randeert. Voor de gehele 
wereld is die termijn bin
nen 48 tot 72 uur. 
Op de achterzijde staat 
een advertentie van het 
postmuseum. 

Korea (Zuid) 
Emissies in 1995 
Diverse Zuidkoreaanse 
postzegels die in de laat
ste maanden van 1995 
verschenen zijn ook in 
boekjes verkrijgbaar. 
Het gaat allereerst om 
een aantal boekjes met 
tien postzegels van 
150 won. Nummer één 
is de op 16 oktober ver
schenen zegel ter gele
genheid van de vijftigste 
verjaardag van de FAO 
(Voedsel en Landbouw 

Organisatie van de Ver
enigde Naties). Op 18 
oktober volgde een 
exemplaar dat het eeuw
feest van het Koreaanse 
bijbelgenootschap luister 
bijzette. Daarna kwam 
op 20 oktober de zegel 
die de op 1 november 
beginnende algemene 
volkstelling aankondig
de, op 24 oktober ge
volgd door de verjaar
dagszegel van de Ver
enigde Naties. Op 8 no
vember werd het eeuw
feest van de ontdekking 
van de röntgenstralen 
(door Wilhelm Conrad 
Röntgen) met een zegel 
gevierd. De Week van 
de Filatelie werd op 1 8 
november ingeluid met 
een speciale zegel. 
Twee nieuwjaarsboekjes 
verschenen op 1 decem
ber: de sneeuwpop en de 
rat staan op de ene zegel, 
een dennenboom en een 
kraanvogel op de andere. 
Tenslotte nog een zegel 
met een afwijkende 
waarde: de dertigste ver
jaardag van de normali
sering van de betrekkin
gen tussen Zuid-Korea 
en Japan vormde de 
aanleiding tot de uitgifte 
van een zegel van 
420 won. Vier zegels 
met de afbeelding van 
Miroku Bosatsu (Sans
kriet: Maitreya, de Boed
dha van de toekomst) 
vormen de inhoud. 

Nieuw-Zeeland 
Zeei(ust 
Rotsmeren zijn karakteris
tiek voor een deel van de 
Nieuwzeelandse kust. 
Tien mooie plaatjes van 
40 c. geven in een post
zegelboekje een totaal
beeld van zo'n bijzonder 
stukje natuur. Het boekje 
verscheen op 21 februari. 

San Marino 
Middeleeuwen 
In 1985 verscheen San 
Marino's eerste postze
gelboekje. Later volgden 
er nog in 1990 en 1992. 
Nummer vier volgt op 6 
mei. Het boekje bevat ze
gels die uitgegeven wor
den ter gelegenheid van 
een festival met de mid
deleeuwen als thema. 

Singapore 
Varianten 
Lopend over de kortgele
den gehouden Londense 
Spring Stampex (voor 
het eerst in het schitteren
de Business Design Cent
re, gelegen in het goed 
bereikbare stadsdeel 
Islington), ontdekte ik bij 
een nandelaar een aon-

O p variant c. is ook het logo van 
de grote in Singapore gehouden 
tentoonstelling S/ngopore 95 (in 
het midden) argebeeld. 

tal varianten van recent 
verschenen boekjes uit 
Singapore. 
Boekje 16 (1994, tien
maal 20 c , koralen en 
riffen) komt voor met een 
wat andere kafttekst en 
gedeeltelijk andere kaft-
kleuren. 
Van boekje 19 (1994, 
tienmaal met de aandui
ding For local addresses 
only, koralen en riffen, 
zelfklevende zegels) 
vond ik vier kaftvarian-
ten: o. met reclame voor 
de nieuwe zescijferige 
postcode; b. met reclame 
voor de expositie Post
Tech 1995; c. met recla
me voor Singapore 95 
(tekst: Discover the world 
through stamps!) en d. 
nogmaals reclame voor 

IJsland 
Europazegelboekjes 
De IJslanose postdienst 
geeft de beide Europa
zegels van 11 april a.s. 
ook in twee postzegel-
boekjes uit. Het ene be
vat tien zegels van 35 en 
het andere tien van 55 k. 
Al meegedeeld is ook 
dat er dit jaar twee kerst
boekjes zullen verschij
nen: tienmaal 30 en tien
maal 35 k. 
Vermoedelijk zullen er 
ook nog enige zoge
naamde gift folders uit
komen, boekjes van een 
wat royaal formaat; de
tails volgen. 

Zwitserland 
Pro Sport 
Pro Juventute, Pro Patria, 
Pro Sport... wie volgt? 
De Zwitsers weten voor 
hun goede doelen de fi
latelist wel te vinden. Ge
lukkig niet elk jaar: sinds 
1986 is het nu voor de 
vierde maal dat er een 
sportzegel met toeslag 
wordt uitgegeven. Ze 
zorgden gezamenlijk 
voor een opbrengst van 
2 miljoen Zwitserse 

Als afbeelding op de Zwitserse zegel is gekozen voor kleurige lijnen 
die de verscheidenheid en bewegingen in de gymnastieksport sym
boliseren, ook het logo van Bern 9o is op de zegel te vinden 

Singapore 95 (tekst: 
We've Got The Route To 
Real Excitement!). 

Tsjechië 
Paasboekje 
Kerstboekjes kenden we 
al wel; Pasen is nieuw in 
de boekjeswereld. Aan 
de republiek Tsjechië 
komt de eer toe met deze 
noviteit op de proppen te 
zijn gekomen. Op 13 
maart verscheen het 
paasboekje. 
Verder zijn voor dit jaar 
gepland: op 29 mei 
'Olympische Spelen At
lanta' (één boekje), op 
25 september 'Paarden 
uit Kladruby' (één of 
twee) en op 1 3 novem
ber 'Kerstmis' (één). Alle 
boekjes bevatten postze
gels van 3 k. 
Verder zal vermoedelijk 
weer een aantal boekjes 
verschijnen met al be
staande permanente ze
gels; ik houd u op de 
rioogte. 

frank. Voor het eerst 
krijgt dit jaar ook de 
boekjesverzamelaar de 
kans de Zwitserse sporter 
te steunen. 
Als thema heeft men dit 
jaar gekozen voor het 
grote Zwitserse turnfesti-
val in Bern, Bern 96. Van 
21 tot 30 juni nemen 
ruim zeventigduizend 
turners en turnsters deel 
aan zestig verschillende 
wedstrijdonderdelen. 
Daarmee is dit festival 
verreweg de grootste 
sportmanifestatie in dit 
land. 
De sportzegel verschijnt 
op 1 2 maart ook in een 
boekje van tien stuks. 
De zegels kosten 
70-1-30 r., zodat de 
prijs van een compleet 
boekje op 1 O Zwitserse 
frank komt. 203 
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VOORZIÜERSVERGADERING: OPEN 
DISCUSSIE MET PTT POST FILATELIE 
Een toelichting gegeven door de heer drs J. de Vilder, directeur 
PTT Post Filatelie (PPF), gevolgd door een groot aantal vragen, 
nam een flink deel in beslag van de Voorzittersvergadering van 
20 januari jl. Op een nieuwe lokatie: 't Veerhuis in Nieu>vegein-
Zuid, vulden co 120 vertegenv^oordigers van verenigingen de 
zaal. Ongeveer 50% van de verenigingen >vas present en dat 
was eenbelangrijke verbetering ten opzichte van 1994. 

De heer de Vilder gaf 
een schets van de situatie 
bij PPF, alsmede van de 
plaats die de filatelie in
neemt. 
Enkele cijfers: er zijn in 
ons land ca 800.000 
verzamelaars, actief en 
passief, de georgani
seerde verzamefaars 
maken eenvijfde deel uit 
van het abonnee-be
stand van PPF Van de 
omzet van één miljard 
gulden nemen de filate
listen tien miljoen voor 
hun rekening De rest is 
voor het postverkeer 
Andere belanghebben
den zijn de postzegel-
handelaren, die hier hun 
broodwinning in vinden, 
de charitatieve fondsen, 
die door de toeslagen 
hun taken kunnen vervul
len, PPF zelf (omdat het 
als bedrijf winst moet 
maken), de verzenders 
van brieven vanwege 
hun invloed op de post
zegels en tenslotte KPN, 
gelet op het imago dat 
onder meer door de 
postzegel wordt be
paald. 

Onder druk 
De Directeur PPF staat 
dus van diverse kanten 
onder druk. Het abon
neebestand moet op peil 
blijven, wat hoge marke
tingkosten met zich mee 
brengt Worden er teveel 
emissies uitgegeven, dan 
trekken niet alleen abon
nees zich terug, maar 
komen er ook klachten 
van de georganiseerde 
filatelie, omdat het bud
get dan te hoog wordt. 
Het niveau van zestig 
gulden per jaar, dat in 
1995 werd bereikt, 
hoopt men ook voor dit 
jaar te realiseren. Het 
moge zo zijn dat de pro-
duktiekosten van de 
postzegels relatief laag 
zijn, daarentegen zijn 
zowel de distributie- als 

de marketingkosten 
hoog. 
Niettemin is ook PPF er
van overtuigd, dat er 
verandering nodig is, 
want de hobby moet le
vend worden gehouden 
Daarom wordt er aan 
gedacht om bij de emis
sies meer aandacht aan 
thema's als natuur en mi
lieu te besteden en wil 
men beter op de actuali
teit inspelen. Voorts zijn 
de NedeHandse zelfkle
vende postzegels tot 
stand gekomen na goed 
overleg met de Bond en 
na een zeer nauwkeurig 
onderzoek 

Discussie 
Het was overigens een 
goede zaak, dat me
vrouw drs M G.A. van 
Moll, die over enkele 
maanden de functie van 
de heer De Vilder over
neemt, van haar belang
stelling blijk had gege
ven, zodat zij een goed 
inzicht heeft kunnen krij
gen van hetgeen er on
der de filatelisten leeft. 
De discussie leerde dat 
er een tweetal knelpun
ten is, waarvoor een op
lossing moet komen. Ten 
eerste is dat de klacht 
die men allerwegen kan 
horen, dat nieuwe post
zegels niet of nauwelijks 
op de postkantoren ver
krijgbaar zijn. Dit vergt 
een bezinning met be
trekking tot het distribu
tiesysteem, hetgeen met 
2 200 vestigingen geen 
sinecure is Daarnaast -
en dat was ook niet voor 
het eerst - werd er weer 
en nadrukkelijk aan
dacht gevraagd voor de 
afstempeling Duidelijk is 
in ieder geval dat als 
verenigingen concrete 
klachten, zowel wat de 
verkoop als de afstempe
ling betreft, bij PPF indie
nen (ter attentie van de 
heer C. Janssen, Postbus 

6900, 2001 JB Haarlem) 
er al het mogelijke wordt 
gedaan om een en an
der te verhelpen. 
Wederzijds kon men op 
de Voorzittersvergade-
rinq zijn zorqen uiten en 
van die van de andere 
partij kennisnemen. Dat 
was een nuttige start van 
deze vergadering Het 
was een goede zaak dat 
de discussie op een open 
wijze kon worden ge
voerd. 

Andere zaken 
Van de overige bespro
ken onderwerpen kun
nen de volgende als de 
belangrijkste worden ge
noemd: 

Tijdens de Algemene 
Vergadering kunnen 
voorstellen worden ver
wacht met betrekking tot. 
- de kadersubsidie voor 

tentoonstellingen: voor 
categorie 3, respectie
velijk categorie 2 een 
basissubsidie voor de 
eerste 150. respectie
velijk 250 kaders, 
daarboven een lagere; 

- wijziging van het 
Huishoudelijk Regle
ment' alleen leden die 
hun contributie heb
ben betaald krijgen 
stemrecht; 

- wijziging van het Ten
toonstellingsreglement 
voor wat betreft een 
puntentelling, gelijk 
met België en Duits
land, alsmede inzake 
beperking van het 

aantal malen dat men 
per jaar eenzelfde in
zending mag tonen op 
een wedstrijdtentoon
stelling. 

Medegedeeld werd dat 
een werkgroep, ge
vormd door vertegen
woordigers van die Bond 
(drie leden) en de NVPH 
(twee leden), mogelijkhe
den gaat ontwikkelen 
van belang voor de fila
telie in de naaste toe
komst 
Aandacht werd ge
vraagd voor een meer 
fantasievolle opzet van 
een tentoonstelling, zo
dat er ook van andere 
zijden belangstelling 
komt. Daarbij kunnen 
één koderi nzend i ngen, 
alsmede de 'Open Klas
se' goed bijdragen. 
De cursus Begeleiding 
bij Filatelie (BBF) loopt 
naar wens. De 45 opge
leide docenten geven 
hun kennis door aan -
inmiddels - tweehonderd 
cursisten. 
Aan Regio's waar nog 
geen actief bestuur is, 
werd gevraagd daar
naar te streven en regio
secretarissen werd ver
zocht het verslag van de 
regiobijeenkomst ook 
naar het Bondsbureau te 
sturen. 
Om alle verwarring in 
de toekomst te voorko
men, werd afgesproken 
dat voortaan alle corres
pondentie naar de secre
tarissen van de vereni
gingen wordt gestuurd 
Deze zorgen aan dat de 
medebestuurders wor
den geïnformeerd. 
Kortom er is veel in be
weging en dat recht
vaardigt de hoop op re
sultaten. 

VERZENDING JAARCOLLECTIES DOOR PPF 
WERD NIET VERTRAAGD 

De veronderstelling dat 
PTT Post Filatelie (PPF) de 
bestelde jaarcollecties te 
traag verzendt is onge
grond gebleken. Direct 
na ontvangst van de 'in
cassotape' met betalin

gen, wordt de abonne
mentszending naar de 
klant gestuurd Wi j zijn 
PTT Post Filatelie erkente
lijk voor het prompt uit
voeren van een onder
zoek l 



JUBILEUMFEEST BIJ GOUDEN NVPV-
AFDELING ALPHEN AAN DEN RIJN 

aOp maandag 8 januari 
werd het vijftigiarig be
staan van de afdeling 
Alphen aan de Rijn van 
de Nederlandsche Ver-
eeniging van Postzegel
verzamelaars gevierd. In 
gebouw Nabij nadden 
zich ruim honderdtwintig 
leden, afgevaardigden 
van gemeente. Bond, 
verenigingen en pers, 
alsmede familieleden 
van twee jubilarissen die 
tegelijk met de vereni
ging hun vijftigjarig lid
maatschap vierden, ver
zameld. 
Voorzitter H.J.Trip open
de de bijeenkomst. Hij 
merkte op dat vijftig jaar 
niet eens zó lang is, als 
bedacht wordt dat de 
moedervereniging zelf al 
112 jaar bestaat; de af
deling Alphen loopt dus 
eigenlijk nog in de luiers. 

Hoofddoel van de avond 
was voor hem de huldi
ging van de beide jubi
larissen, de heren J.C. 
Meijer en H. Verschuur. 
De neer G.C. van Teylin-
gen, voorzitter van de 

NVPV, feliciteerde het 
bestuur en sprak het 
moed in voor de organi
satie van de nationale 
tentoonstelling van dit 
jaar, Alphilla 96; hij zei 
alle vertrouwen in de ca
paciteiten van de betrok
kenen te hebben. De ju
bilarissen werden gefeli
citeerd en hun verdien-

De twee jubilarissen van de NVPV 
Verschuur (links) en J.C. Meijer 

Alphen aan den Rijn, de heren H. 
foto: Anton Oldenbroek 

sten voor de vereniging 
geprezen. Beiden ontvin
gen de gouden NVPV-
penning voor een 50-ja-
rig lidmaatschap. 
Namens de Bond sprak 
de heer H.W.M. Hop
man - op eigen terrein, 
want behalve Bondsse
cretaris is hij ook lid van 
de afdeling Alphen aan 
den Rijn van de NVPV. 
Hij feliciteerde het be
stuur en wenste het veel 
succes bij de voorberei
ding van Alphilia 96. 
Vervolgens prees hij de 
beide jubilarissen, die 
elk vele jaren bestuurser-
varing bij de afdeling 
Alphen hebben en nog 
steeds zeer actief zijn in 
de filatelie. De heer J.C. 
Meijer ontving van de 
heer Hopman de zilve
ren bondsspeld wegens 
zijn grote verdiensten 
voor de filatelie in het al
gemeen. 
De burgemeester van Al
phen aan den Rijn, de 

heer M. Paats, sprak zijn 
waardering uit voor de 
springlevende vijftigjari
ge. Hij was blij zo'n ver
eniging in zijn qemeente 
te hebben. Hij feliciteer
de de jubilarissen en on
der luid applaus reikte 
hij namens de koningin 
aan de heer H. Ver
schuur de eremedaille in 
zilver, verbonden aan de 
Orde van Oranje-Nos-
sau uit, een onderschei
ding die de heer Ver
schuur toekomt wegens 
zijn grote verdiensten op 
bestuurlijk gebied. 
Tussen de bedrijven door 
werden bloemen uitge
reikt, handen geschud 
en woorden van dank en 
waardering gesproken, 
onder anderen door de 
heer H. Verschuur, die 
namens beide jubilaris
sen geëmotioneerd 
dankte voor de belang
stelling, de attenties en 
bovenal voor de langdu
rige samenwerking. 

A. FILIUS (VH AFDELING AMSTERDAM) 
KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN 

Op zaterdag 16 decem
ber jl. vierde de afdeling 
Amsterdam van De Vlie
gende Hollander haar 
25-jarig bestaan. In ge
bouw Moria te Amster
dam waren co. 75 leden 
aanwezig. De voorzitter, 
de heer A. Filius,heette 
iedereen welkom. Hierna 
ging hij in op de ge
schiedenis van de afde
ling Amsterdam van De 
Vliegende Hollander; 
deze werd op 4 septem
ber 1970 opgericht. De 
heer Filius was een van 
de mede-oprichters van 
de afdeling Amsterdam 
en is vanaf de oprichting 
voorzitter geweest. Met 
niet aflatende ijver heeft 
hij leiding gegeven en 
de afdeling tot opmerke
lijke bloei gebracht. De 
heer Filius wilde na 25 
jaar voorzitter te zijn ge

weest aftreden. Zijn laat
ste bestuuHijke hande
ling was het regelen van 
de verkiezing van een 
nieuwe voorzitter. Als 
zijn opvolger werd geko
zen de heer J.A. Nieu-
wenhuyzen. De nieuwe 
praeses bedankte de 
heer Filius voor zijn vele 
werk in de afgelopen ja
ren. Hierna gaf hij het 
woord aan burgemees
ter mr J.I.M. Horfscholte 
van Aalsmeer. 
De burgervader gaf een 
bloemlezing van de fila-
telistische activiteiten van 
de heer Filius. Behalve 
het voorzitterschap van 
de afdeling Amsterdam 
van De Vliegende Hol
lander heeft de heer 
Filius verscheidene be
stuurlijke functies be
kleed bij de postzegel
vereniging Aalsmeer. De 

De heer A. Filius neemt de felicitaties in ontvangst van burgemeester 
mr J.I.M. Hoffscholte, onder het toeziend oog van de nieuwe voorzit
ter van de afdeling Amsterdam, de heer J A J. Nieuwenhuyzen 

heer Filius is al 47 jaar 
lid van deze vereniging 
(voorheen I.V. Philatelica 
afdeling Aalsmeer). 
Dankzij zijn tomeloze in
zet en het talent om goed 
te kunnen organiseren, 
kwam het tot de oprich
ting van verenigingen in 
Uithoorn, Mijdrecht, Am
stelveen, Badhoevedorp, 
Noordwijkerhout, Pur-
merend, IHaaHem en 
Haarlemmermeer. Voor 
deze verdiensten ontving 
de heer Filius in 1974 
het erelidmaatschap met 
de gouden speld van de 
I.V. Philatelica. 
In zijn burgerlijke loop
baan was de heer Filius 
38 jaar werkzaam bij de 
KLM. Op 1 januari 1984 
is hij met pensioen ge
gaan. 
Op grond van zijn filate-
listische verdiensten 
werd hem op 4 decem
ber 1995 de eremedaille 
in goud toegekend, ver
bonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau. Een 
gouden waardering voor 
een bijzonder man, die 
met zijn talenten, zijn en
thousiasme en zijn door
zettingsvermogen vele 
anderen heeft weten te 
interesseren voor de 
prachtige hobby van de 
aerofilatelie. 
Bij zijn afscheid als voor
zitter van de afdeling 
Amsterdam van De Vlie
gende Hollander ontving 
riij uit handen van bur
gemeester Hoffscholte de 
Koninklijke onderschei
ding. (LHJ) 

MEER INFORMATIE 
VAN PTT POST 

Verenigingen hebben 
PTT Post Filatelie ge
vraagd of het mogelijk is 
voortaan de 'officiële 
persberichten' van KPN 
te mogen ontvangen be
treffende de nieuw uit te 
geven postzegels, inclu
sief zwart/wit foto's 
daarvan. Dit omdat de 
informatie, zowel van 

PTT-zijdeals in het 
Maandblad te laat komt 
om hun leden via het ei
gen verenigingsorgaan 
tijdig te informeren. PPF 
is hiertoe bereid geble
ken, waarvoor wij hen 
zeer erkentelijk zijn. Ver
enigingen die dit wen
sen, wordt verzocht hier
van schriftelijk opgave te 
doen bij PPF, ter attentie 
van de heer C. Janssen, 
Postbus 6900, 2001 JB 
te Haarlem. 

VERMELDING VAN VERENIGINGS
ADRESSEN IN PHILATELIE' 

Tijdens de Voorzitters-
vergadering werd de 
klacnt gehoord, dot de 
nieuwe rubriek Vereni
gingsadressen in het 
maandblad 'Philatelie' 
(zie het januarinummer 
1996) niet juist is. 
Deze opsomming, in de 
plaats gekomen van de 
vroegere rubriek Vereni-
gingsnieuws, heeft be-
treklting op verenigingen 

die met 'Philatelie' een 
contract hebben gesloten 
voor een collectief abon
nement; dat staat er ook 
bij. 
Het is dus niet de lijst van 
de bij de Bond aangeslo
ten verenigingen en de 
lijst is ook niet van de 
Bond afkomstig. 
Uiteraard betreuren wij 
dat die verwarring is 
ontstaan. 

ACTIE HANDBOEK 
POSTWAARDEN 

Van de stichting die het 
Handboek Poslwaarden 
Nederland uWgeeh, ont
vingen wij bericht dat er 
van 10 april tot 1 juni 
1996 een speciale 'bon
nenprijsactie' zal wor
den gehouden. 
In hetoprilnummer van 

'Philatelie' wordt op de 
Bondspagina's een be
stelbon opgenomen. 
Daarmee kunt u tot 1 
juni 1996 het hoofdwerk 
- inclusief alle don ver
schenen aanvullingen -
bestellen voor f 100.- in 
plaats van f 175.-. 
Voor u dè kans om dit 
belangrijke handboek 
alsnog te verwerven! 
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V E R r . N I O D E S T A T E N 

Toen Mexico in 1821 het 
Spaanse juk afwierp en de on
afhankelijkheid uitriep, had 
het een kustlijn van meer dan 
tienduizend kilometer. Het 
land beschikte echter over 
geen enkel schip voor de lan
ge vaart. Het vervoer van de 
inkomende en uitgaande post 
over zee was aanvankelijk een 
louter Britse aangelegenheid. 
Al in 1826 werden in de Britse 
consulaten van de aan de oost
kust gelegen havensteden 
Tampico en Veracruz post
agentschappen geopend. 
Na de Franse invasie van 
Mexico in 1862 verscheen de 
Compagnie Générale Transat-
lantique als concurrent op het 
toneel. Die maatschappij had 
alleen een postagentschap in 
Veracruz. 
Begin 1875 kwam er een eind 
aan de bestaande regeling, die 
inhield dat de Mexicaanse re
gering een vast jaarbedrag be
taalde aan de Engelse en Fran
se scheepvaartmaatschappijen 
voor de met hun schepen ver
voerde post. 

SPECIALE ZEGELS 
De oude regeling werd vervan
gen door een systeem waarbij 
voor ieder poststuk een be
drag in speciën volgens een 
door de maatschappijen vast 
te stellen tarief verschuldigd 
was. Het aanvullende Porte de 
Mar (letterlijk: zeeport) dien
de door de afzender bij de af
gifte van het poststuk te wor
den betaald. De Mexicaanse 
autoriteiten besloten hiervoor 
speciale Poirte de Mar-zegels in 
gebruik te nemen, die door de 
postambtenaren op de achter
kant van de poststukken en 
pakketten moesten worden 
gekleefd. Over een eventuele 
afstempeling werd in de in
structies niets vermeld. De 
meest voor de hand liggende 
verklaring voor de invoering 
van de Porte de Mar-zegels is 

Slechts vijf jaar waren ze in gebruik: de Porfe c/e Ma^zegels van Mexico. Door hun moeilijke 

verkrijgbaarheid - als echt gelopen exemplaar, maar zeker op poststukken - waren de zegels 

interessant voor vervalsers. Hoe herkent u deze vervalsingen? Op die vraag gaat de auteur 

van bijgaande bijdrage in het kort in. 

dat de post haar klanten het 
zichtbare bewijs wilde leveren 
dat het door hen betaalde zee
port op correcte wijze was ver
rekend. Deze overweging zal 
ongetwijfeld een rol hebben 
gespeeld bij de interne be
sluitvorming. 
Minstens even belangrijk was 
evenwel de - in het verlengde 
van de binnenlandse politiek 
liggende - bedoeling de bui
tenlandse postagentschappen 
overbodig te maken. De slui
ting van het Engelse posta
gentschap in Tampico (janu
ari 1875) en van de Engelse 
en Franse postagentschappen 
in Veracruz (18/6) moet het 
nationale bewustzijn van de 
Mexicanen hebben gestreeld. 

DE EERSTE EMISSIE 
De eerste serie van acht Porte 
de Mar-zegels (Yvert-nummers 
1 tot en met 8, Michel-num-
mers la tot en met Ih) was be
gin 1875 gereed, maar van ver
strekking aan de postkantoren 
was geen sprake. Algemeen 
wordt aangenomen dat de ui
terst sobere voorstelling en 
het strogele papier niet in de 
smaak van de minister van 
Posterijen Garey y Garey vie
len. De vellen van 49 zegels 
(velindeling: zeven bij zeven 
zegels) bevatten de acht waar
den in ongelijke aantallen: 
veertienmaal de zegel van 10 
centavos, zevenmaal 25, 35 en 
50 centavos, viermaal 60 cen
tavos, driemaal 75 centavos, 
viermaal 85 centavos en 
driemaal 100 centavos. 

GEWIJZIGD ONTWERP 
Na de weigering van de minis
ter om de eerste serie goed te 
keuren, werd het ontwerp ge
wijzigd. De dikke buitenste ka
derlijn werd verwijderd; de 
grootte van het zegelbeeld 
werd daardoor 32 bij 26 mm, 
in plaats van de oorspronkelij
ke 33.5 X 27 mm. Verder wer-

1. Echte exemplaren van de drie Por\e de Mar-emissies 

2 Bij deze Porte de Mar-zegels goot het om vervalsingen 

den de vier hoeken opgevuld 
met ornamenten en voorzag 
men de achtergrond en het 
ovaal met het (de) waardecij-
fer(s) van horizontale strepen. 
De zegels met het aangepas
te ontwerp (Yvert-nummers 
9 tot en met 25, Michel-
nummers 1 tot en met 12 in 
type I e n / o f II) moeten in 
jun i of juli 1875 aan de post
kantoren zijn verstrekt. De 
vroegste tot dusver bekende 
gebruiksdatum is 30 juli 
1875. 

TWEE TYPEN 
Terecht wordt in de catalogi 
onderscheid gemaakt tussen 
twee gemakkelijk van elkaar te 
onderscheiden typen: 

Type I: 
Type I komt voor bij de waar
den 2, 10, 12, 20, 25, 35, 50, 
60, 75, 85 en 100 centavos. De 
hoogte van de waardecijfers is 

bij dit type 7.5 mm. Het 
woord centavos is 8 mm breed. 

Type II: 
Type II komt voor bij de waar
den 5, 25, 35, 50, 60 en 100 
centavos. De hoogte van de 
waardecijfers is 8.5 mm. Het 
woord centavos is 10 mm 
breed. 

In het begin werden de waar
den 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 
en 100 centave)s type I samen 
gedrukt in vellen van 56 zegels 
(velindeling: 8 bij 7 zegels). In 
twee van de drie zettingen 
komt de waarde 10 centavos 
evenwel niet voor. 
Al heel spoedig moet men 
hebben vastgesteld dat vellen 
met verschillende waarden 
niet de meest rationele ma
nier was om in de behoeften 
te voorzien. In ieder geval wer
den de zegels van 2, 10, 12 en 
20 centavos type I, alsmede 



J/2A9'/' 
4. Bij de Porfe c/e Mar-zegels van juli 
1875 komen hvee typen voor. Bij type I 
loopt het woord cenfovos van de R in 
Porte tot aan de M van Alar, bij type II 
begint centavos bij de O van Porte en 
eindigt het woord bij de A van Alor 

deze vervalsing werden voor
zien van het stempel FAUX. 
De enige, frequent in verza
melingen aangetroffen verval
sing van de niet-uitgegeven ze
gels van 1879 kan zelfs een op
pervlakkige vergelijking met 
de echte zegels niet door
staan. Het meest opvallende 
verschil is de vorm van de let
ter R van MAR: een P met een 
kort beentje bij de originelen, 
een regelmatige R bij de ver-

op de verschillende vervalsm-
gen in te gaan, maar ik hoop 
dat de volgende vuistregels in 
twijfelgevallen voldoende hou
vast zullen bieden. 

Niet-uitgegeven zegels 1875 
Het grote publiek maakte 
voor het eerst kennis met deze 
zegels op de Industrieten
toonstelling van New Orleans 
in 1884. Er zijn geen vervalsin
gen bekend. Echte zegels ko
men evenwel voor met de val
se districtsopdruk Mexico in 
gotische letters. 

Uitgegeven zegels 1875 
De voornaamste kenmerken 
van de ecÄtezegels zijn: 
- twee duidelijk zichtbare st ip 
jes onder of boven de vier 
hoekornamenten; 

4. Bij de Porfe c/e Mar-zegels van juli 
1875 komen twee typen voor. Bij type I 
loopt het woord centavos van de R in 
Porte tot aan de /v\ van Alar, bij type II 
begint centavos bij de O van Porte en 
eindigt het woord bij de A van Alor 

het dak van de letter A van 
MAR; letter S van CENTAVOS 
staat te hoog; tweede O van 
CORREOS ronder dan eerste; 
A van CENTAVOS op eerste 
streepje in ovaal met waarde-
cijfer(s); dwarsstreepje van let
ter E van CORREOS staat 
meer naar boven. Als een 
soort toegift zorgden de ge
broeders Spiro voor een in 
werkelijkheid niet bestaande 
zegel met een waarde van 70 
centavos. 
Een aan de Italiaan Bonasi 
toegeschreven vervalsing, 
waarvoor de Zwitsers Mercier 
en Fournier als verdeler optra
den, valt op door de donkere 
kleuren, de meer gepronon
ceerde strepen in het ovaal 
met waardecijfers (s), de twee
de ronde O in CORREOS en 
het ontbreken van een puntje 
op het dak van de letter A van 
MAR. In de Fournier-albums 
opgenomen exemplaren van 
deze vervalsing werden voor
zien van het stempel FAUX. 
De enige, frequent in verza
melingen aangetroffen verval
sing van de niet-uitgegeven ze
gels van 1879 kan zelfs een op
pervlakkige vergelijking met 
de echte zegels niet door
staan. Het meest opvallende 
verschil is de vorm van de let
ter R van MAR: een P met een 
kort beentje bij de originelen, 
een regelmatige R bij de ver-

5. Echt (twee stipjes linksonder) en vals (één stipje linksonder), het herkennen van deze 
vervalsingen is kinderspel 

alle zegels in het type II uit
sluitend of ook gedrukt in vel
len van 56 stuks. 
Opvallend zijn de hoge note
ringen die de catalogi vermel
den voor de zegels van 35 en 
60 centavos in type II. Tot nu 
toe is daarvan geen enkel 
exemplaar met een aanwijs
baar echte afstempeling ge
vonden, zodat het twijfelach
tig is of dit duo daadwerkelijk 
in omloop is gebracht. 

DERDE EMISSIE 
In 1878 werd nog een derde 
serie van zes zegels van 2, 5, 
10, 25, 50 en 100 centavos 
(Yvert-nummers 26 tot 35, Mi-
chel-nummers IIa tot en met 
Ilf) met een nieuwe voorstel
ling in het kleinere formaat 19 
bij 25 mm gedrukt. Voor het 
eerst kwam er een landsaan-
duiding - Correos de Mexico -

op de zegels voor. Ook het vel-
watermerk Administradón Ge
neral de Correos Mexico was een 
nieuwigheid. 
De postkantoren werden ech
ter niet meer met de nieuwe 
reeks bevoorraad. Op I april 
1879 was Mexico namelijk lid 
van de Wereldpostvereniging 
geworden. Uitsluitend voor de 
frankering van post naar het 
buitenland verschenen op 1 
juli 1879 diverse zegels met de 
beeltenis van president Benito 
Juarez. Hierdoor verloren de 
Porte de Mar-xegeh hun reden 
van bestaan. Niettemin lijdt 
het geen twijfel dat tot juni 
1880 sporadisch nog exempla
ren zijn gebruikt. Mogelijk 
heeft het enige tijd geduurd 
alvorens alle postkantoren op 
de hoogte waren van de gewij
zigde omstandigheden. 

GEBRUIK VAN DE ZEGELS 
Uitgaande van de jaarrekenin
gen van de Mexicaanse post 
kan het aantal poststukken en 
pakketten dat in de jaren 
1875-1880 met Porte de Mar-ze-
gels is verstuurd, worden ge
raamd op ongeveer 50.000. 
Daarvan zijn er minder dan 
honderd voor latere genera
ties van verzamelaars bewaard 
gebleven. Ook losse exempla
ren met echte stempels zijn 
niet gemakkelijk te vinden. De 
aanzienlijke restanten van zo
wel de uitgegeven als de niet-
uitgegeven zegels werden om
streeks 1887 door de Mexi
caanse autoriteiten aan han
delaren (voornamelijk Euro
pese) verkocht. Het leeuwen
deel ervan vond in goedkope 
samenstellingen zijn weg naar 
de verzamelaars. In oude ver
zamelingen treft men vrijwel 

altijd enkele ongestempelde 
Porte de Mar-zegels aan. Helaas 
is de ervaring dat de meeste 
ervan vervalsingen zijn. In de 
periode vóór de verkoop van 
de restanten waren weinig 
handelaars in staat hun klan
ten echte Porte de Mar-zegels 
aan te bieden. Rechtstreekse 
bestelling in Mexico was niet 
mogelijk omdat de zegels voor 
intern gebruik bestemd wa
ren. Het tijdelijke gat in de 
markt dat aldus ontstond, 
werd met bekwame spoed 
door vervalsers opgevuld. 

VERVALSINGEN HERKENNEN 
Als men over het nodige docu
mentatie- en vergelijkingsma
teriaal beschikt, kost het niet 
al te veel moeite om het kaf 
van het koren te scheiden. 
Het voert te ver om in detail 

- puntje op het dak van de let
ter A van MAR; 
- S van CENTAVOS in dezelf
de curve als de andere letters; 
- tweede O van CORREOS 
hoekiger dan de eerste; 
- Avan CENTAVOS op tweede 
streepje in ovaal met waarde-
cijfer(s); 
- dwarsstreepje van letter E 
van CORREOS staat ongeveer 
in het midden. 

Vervalsingen 
Alle vervalsingen dateren van 
vóór 1887. Net als de origine
len zijn ze in steendruk ver
vaardigd. De produktiefste 
vervalsers waren de gebroe
ders Spiro uit Hamburg. Type 
2 van hun nepprodukten 
(goed voor tenminste tachtig 
procent van alle vervalsingen) 
valt onmiddelijk door de 
mand door de aanwezigheid 
van slechts één stipje; deze 
vervalsing kan kan worden be
schouwd als een verbeterde 
versie van type 1. 
Andere kenmerken van beide 
vervalsingen zijn: streepje op 

valsingen. Ook de letters van 
CORREOS DE MEXICO ko
men bij de vervalsingen beter 
uit de verf dan bij de origine
len. De originelen hebben 
een kleurstip in de vier hoe
ken. Bij de vervalsingen ont
breekt die stip bijna altijd in 
de linker benedenhoek. Afge
stempelde zegels, getande ze
gels en zegels met districtsop-
drukken zijn uiteraard het re
sultaat van manipulaties met 
echte of - meestal - valse ze
gels. 
R. Van Rompay, F.R.P.S., L. 

Literatuur: 
Porte de Mar door Karl H. Schim
mer; Mexico Elmhurst Philatelie 
Society, 1987 
Mexico - Porte de Mar door R.R. Bil
lings; The American Philatelist, de
cember 1977 
Vade-Mecum du Spéciatiste-Expert en 
Timbres-Poste fiors d'Europe van F. 
Serrane;. 1927 
Michel Übersee-Katalog 1995 Band 
1 - Nord- und Mittelamerika. 

3 Brief uit 1878 die via Veracruz naar Liverpool (Groot-Brittannie) werd gezonden op 
de achterzijde von de envelop is een Porte Je Mor-zegel van 25 centavos geplakt 



POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP G/7/1 T/S PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9 18 UUR ZATERDAG VAN 9 17 UUR DONDERDAG OOK 19 21 UUR 

TELEFOON 0252 524352 of 516510 FAX: 0252 515422 
GRATIS PRIJSLIJSTEN 

N E D E R L A N D EN I N D O N E S I Ë 
Nieuw ! KOMPLETE JAARGANGEN 1995 postfris 
ALAND 2 5  FAROER 6 4 
ALDERIMEY 3 3  FINLAMD 1 4 5 
AMERIKA 2 2 6  FRANKRIJK 1 9 5 
ANDORRA FRANS 2 7  GIBRALTAR 9 2 
ANDORRA SPAANS 6  GROENLAND 9 9 
ANTILLEN 5 9  GUERNSEY 6 3 
ARUBA 2 8  HONGARIJE 4 9 
AUSTRALIE 1 4 7  HONGARIJE© 4 9 
BELGIE 1 2 4  IERLAND 1 0 4 
CANADA 1 1 6  INDONESIË 1 1 3 
GHINA 3 2  ISRAEL 6 6 
DENEMARKEN 1 1 3  ITALIË 9 5 
DUITSLAND 1 5 1  JERSEY 1 0 4 
DUITSLANDO 1 4 5  LETLAND 3 2 
ENGELAND 9 3  LIECHTENSTEIN 9 5 
EUROPACEPT 1 9 9  LITOUWEN 2 1 
EUROPACEPT® 1 9 5  LUXEMBURG 6 5 
 MEELOPERS 2 9 3  MALTA 3 6 
 MEELOPERS O 2 8 5  MAN 7 9 
ESTLAND 1 9  MONACO 2 4 8 

NIEUW ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
POLEN 
POLEN © 
SAN MARINO 
RUSLAND 
RUSLAND © 
SLOWAKEIJE 
SPANJE 
SURINAME 
TJECHIE 
UNO GENEVE 
UNO NEW YORK 
UNO WENEN 
VATICAAN 
IJSLAND 
ZWEDEN 
BOEKJES 
ZWITSERLAND 

167 
164 
74 
51 
37 
75 
89 
89 
36 

120 
182 
36 
48 
38 
50 
79 
69 

142 
178 
105 

B R A N D K A S T E N e n K L U I Z E N 
V R A A G D O C U M E N T A T I E 

NIEUWE RUSSISCHE REPUBLIEKEN 

( A L T I S C H E S T A T E N 

Postfris 
AZERBAJDZJAN 
ARMENIË 
GEORGIË 
KASACHSTAN 
KIRGIZIË 
MOLDAVIË 
TADZIKISTAN 
TURKMENISTAN 
UZBEKISTAN 
UKRAINE 
WIT RUSLAND 

1992 
2 8 

135

619

3 

8 5 

2 3 

6 3 

5 

2 9 

19

1993 
6 9 

5 9 

2 4 

1 8 

19 

9 0 

61 

3 6 

3 8 

19 

2 0 

1994 
180

2 9 

11 

3 8 

7 8 
188

3 8 

5 3 
7 

1 8 
1 5 5 

TOTAAL 
276
223

3 5 
675

100
363

122
152

5 0 

6 6 
194

OOSTEUROPA vanaf 3 0 % 
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 

♦* 
64
74
78
90
84
81
66
91 
84
78 

© 
54
61 
60
73
65
66
50
73
69
61 

70/79 775,- 625,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

7 5 
5 5 
71 
6 9 
6 0 
7 8 
81 
8 3 
61 
6 3 

61 
44
54
57
45
59
61 
61 
46
48

80/89 685, 525,

RUSLAND 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

83
111 

88
99
71 

149
149
129

90

© 
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 
6 4 
6 3 
6 9 

109
98

9 8 
4 9 
4 6 
46
55 
3 8 
3 8 
45 
6 0 
58

80/89 849;^ 519;^ 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

ESTLAND LETLAND LITAUEN 

30,

33,

29, 

23 , 

4 8 

48,

63,

60, 

1 1 , 

58,

23,

54,

3 3 

B E S T E L P R E M I E 
Bij bestelling van tenminste 60,

VIA TERMERKZOEKER 
IVIORLEYBRIGHT 
INSTATECTOR 

van 59  voor slechts 39,50 

POLEN 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

** 
104
85
62

213
198
52
57
52
41 
41 

© 
52
38
33
179
164
23
23
22
18
17

60/69 890,- 549,-
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

38
54
56
73
58
47
29
28
46

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 
74
4 7 
4 9 
35 
80 
71 
6 4 
4 2 

14
2 1 
39
24
19
15
3 7 
50
43
44

80/89 539, 298,

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

• * 
8 9 

137
322

8 2 
104

9 2 
200
120
113

7 4 

?) 
29 
67 

275 
31 
48 
45 

120 
63 
63 
35 

60/69 1295,-

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1976 
1976 
1977 
1978 
1979 

65
75

102
75
72

217

82
128
317
166

35
32
55
54
49
195
47
94

274
132

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

211 
132
205
130
193
149
286
107
220 
39

181 
102
149

99
164
124
256

92
210

32

BESTEL PER POST! 

A R U B A 
postfris 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

36,

25,

34,

32,

34,

33,

2 9 

3 0 

31 

2 8 

Kompleet 300,

F D C 

46 

2 9 

35,

35,

39,

37,

3 8 

38,

38,

35,

360,

Nl 
KINDERVELLETJES 
jaar nummer postfris gestempelc 

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

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

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

1025 
9 40 

10 25 
9 — 

42 — 
4 20 
9 50 
17 50 
17 50 
31 50 
22 75 
14 — 
21 — 
8 75 
5 95 
3 85 
3 85 
3 85 
3 85 
3 50 
3 35 
3 50 
6 30 
6 30 
6 30 
5 95 
5 95 
6 65 
6 65 
7 — 
8 40 
7 35 
7 70 
7 70 

KINDERVELLETJES 
KOLLEKTIE 30 STUKS 

POSTFRIS 355, GESTEMPELD 295,

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

Jaar 

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

Aantal prijs 

9 
7 
9 
8 
9 

10 
10 
9 
9 

10 
14 
15 
15 

42,

33,

42 

38

42

47,

47,

42 

4 2 

47,

73,

81,

84

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 

134 stuks/645,

AUTOMAATBOEKJES 

teF 
6fF 

15 — 
22 50 
6 — 
7 50 
6 
5 25 

6a 15 — 
6b 210 — 
6c 65 — 
6d 65 — 
6e 1 2 

5 25 
7 50 

6fO 85 — 
7a 7 50 
7b 7 50 
7bF 13 25 
8a 17 50 
8b 17 50 
8c 67 50 
8aF 22 50 
8bF 37 60 
8cF 93 75 
9a 33 75 
9b 2 1 0 

9d 1 7 5 

9e 125 — 
9f 175 — 
9g 49 — 
9h 30 — 
9aF 21 

9cF 86 25 

9(JF115 — 
9eF155 — 
9fF 195 — 
9gF 50 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
10aF24 50 
10bF36 — 
11aF34 — 
11bF37 50 
12a 42 — 
13a 60 — 
14a 19 — 
14b 19 — 
15a 11 50 
16a 3 75 
16b 4 50 
17a 525 
17b 7 50 
18a 3 75 
18b 3 75 
19a 4 50 

20a 
21a 

4 50 
4 50 

22a 5 25 
22b 5 25 
22c 5 25 
23a 5 25 
23b 5 25 
24a 5 25 
25a 5 25 

26a 
27a 
27b 
28 
29 
30 
31 
32 
33a 
33b 
34a 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42a 
43a 
43b 
43c 
43d 
44a 
44b 
45 
46 
47a 
47b 

5 75 
5 25 
6 — 
5 25 
9 40 
9 40 

13 25 
12 75 
5 25 
5 25 
5 25 

14 50 
11 25 
30 — 
13 25 
11 25 
11 25 
11 25 
15 — 
5 25 
5 25 
5 26 
5 — 
6 — 
6 — 

11 25 
11 25 

5 26 
5 — 

11 25 
11 25 

TELBLOKJES  PRIJS OP AANVRAAC 

KOLLEKTIE BOEKJES 
95 SI. 2875,

KERSTBOEKJE en 
KERSTVELLETJE 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

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

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

KOLLEKTIE 
8 stuks 179,

AUTOMAATSTROKEN 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
11 st 
2st 
3st 

49 25 
22,25 

3,25 
7,50 

KOMPLEET 82 , 

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 ! 

80/89 1625, 1375,

VATICAAN postfris 

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

7

10

4

10

5

14

9

19

11 
30

22

27

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

54

76

60

99

148

98

85

100

85

76

78

89

iSRAEL postfris/fulltab 

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

4 2 

57

46

11 
15

20

29

3 2 

2 4 

40

4 4 

74

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

106

85

121 
133

129

123

171 
131

105

105

95

83

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

67
224
91 
79
79

51 
224
91 
79
79

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

100
35
97
93

45

47
35
65
50
39

1990 34
1991 44
1992 59
1993 72
1994 48

19
26
39
52
29

1990 
1991 
1992 

29
29
34

23
19
24

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

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

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

gestempeld 1 6 5 0 , 

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

gestempeld 1 2 6 5 , 

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

gestempeld 1 2 5 0 , 

KOLLEKTIE 
1 9 6 0 t / m 1 9 9 2 

postfris 4 1 7 5 , 
gestempeld 3 2 5 0 , 

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

landen en motieven die U verzamelt 
Vraag inlichtingen 



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

o 
<2Si 

n 
I I I I 

: 0 
Cat 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
61/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
61/94 

p 
SS 
: © 
Gat 

1969 
1970 

69/70 
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 

Totaal 

OVERZEE 
L U ^ 

oc — 
U J 1 — 

s = 
Z  4 NVPH 
• • 

3,
9,
7,
4,
5,

4 
5 
5 
7 
9 

56,

10
10,
49,
14
16,

13,
47,
2 2 
41 
49

265,

56,
99,
80,

108,
79,

64
79,
70,
94
80,

795,

107
99,
77,

109,

1475,

>

cc 
111 
z> 
a 

Yven 

• • 
2 6 9 

1 2 7 

389,

9 6 

3 2 

1 8 

1 4 

2 5 

1 6 

1 2 

1 2 

2 1 

3 8 

279,

7 5 

3 0 

3 0 

3 3 

5 2 

5 8 

3 9 

5 3 

4 8 

4 5 

459,

7 0 

8 3 

7 0 

7 6 

1425,

U I 
E 
•< 

cc 

■ U I 

U I 

o 
ca 

Zonnebloem 
• • 

14,
8,
5,
6,

11,
10
7 
9,
8,

14,

89,

17
13
16,
15,

152,

82,
50,
4 1 
38
76

490,

99
105
107,
110,
183,

98,
118,
131
108
109

1145,

122
122
180
186,

2275,

z 
oc 
111 
o 

Yvert 

• * 

8 

6 3 

9 2 

21 

4 5 

11 

1 0 

245,

1 0 

7 

8 

1 9 

288,

* • 

42 , 
2 6 , 
13,

7,
12, 

22 , 
39 , 
50 , 
20 , 

1 6 2 

385,

171 , 
117,
98, 

200,
102,

164,
215,

69, 
72, 

211 

1390,

196,
292,
1 5 1 , 
137,

47,

36,
65,

223,

250,
104,

1470,

6 0 
89,

112,
122,

3550,

>

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 

495 

5 2 

5 4 

6 5 

7 8 

1335,

EUROPA 

oc 

t 
u . 

Yvert 
• • 

108
90,
56,

117,
40,

42,
26,
29,
4 7 
6 8 

610,

62,
66,
74,
66,
66,

62,
80,
98,
79 

102

739,

139,
267,
119,
135
291,

243,
200,
181,
220,
161,

1915,

165,
181,
218,
198,

3925,

1 
111 
_ i 
co 

Yvert 

** 

3 9 

2 0 

1 4 

3 6 

9 

3 6 

1 4 

2 4 

185,

4 2 

3 5 

4 6 

4 6 

7 3 

5 2 

5 6 

6 5 

4 7 

6 6 

510, 

5 2 

8 9 

5 1 

9 7 

960, 

: | 11 

O 

U I 

CQ 

Yvert 
• • 

99,
90,
60,
60,
37,

950,
32,
32,
64,
90,

1475,

50,
35,
57,
40,
59,

90,
51,
48,
56,
6 1 

530,

89,
119,
62,
99 
92,

117,
65,
80,
77 

185,

975,

69,
88,
82,

117,

3250,

2 
Yvert 

* • 

4 5 

1 3 

3 2 

2 0 

1 9 

1 4 

139,

1 6 

1 8 

6 6 

5 0 

3 9 

5 4 

4 5 

4 8 

4 5 

4 5 

405, 

4 0 

5 5 

4 8 

5 0 

720,

O 
CC 

m 
E 
U I 
X 

Yvert 
• • 

22,
11,
17,
18,
15,

12,
11 
16,
21,
9,

145,

2 5 
20,
21, 
36,
64,

23,
37,
37,
37,
24 

319,

45,
3 1 
37,
57,
56,

56,
48,
57,
32,
46,

455,

4 5 
47,
46,
53,

1095,

a 

<t 
~M 
U I 

o 
U I 

Yvert 
• • 

20 
6,

56,
40,
47,

32,
61,

103,
16
43,

419,

73 
45,
47,
38,
25,

53,
70,
33 
42,
6 2 

465,

70,
95,
95,

112,
103,

85,
71,

192,
162,
153

1125,

110
129,
165,
157

2500,

cc 
U I 
1— 
u> 
o 
o 

Michel 
• • 

14,
20,
15,
17,
16,

15,
17,
17,
20,
19,

166,

18 
18
21,
24,
29,

29,
2 9 
28,
30 
36 

256,

35,
37,
38,
40,
41, 

43,
43,
46,
4 5 
4 6 

405,

4 9 
52,
49,
65,

1025, 1 

VERENIGDE NATIES 

s^ 

Yvert 

* ♦ 
8 

1 0 

18 , 

9 

11 

7 

11 

11 

2 9 

1 2 

1 4 

1 6 

2 3 

139,

2 9 

3 0 

3 3 

41 

5 0 

5 4 

3 5 

3 5 

3 0 

1 7 

349, 

2 9 

1 9 

21 

2 0 

590, 

z 
111 
O 

Yvert 

45 

45,

2 3 
2 7 
19
21 
2 7 
3 7 
2 4 
21 
2 7 
18 

239,

16
18
2 1 
21 
2 8 
3 6 
3 0 
3 6 
21 
41 

265,

35 
3 8 
35
3 2 

675,

z 
U I 

Yvert 

** 

7 

2 7 

34,

1 4 

11 

2 5 

2 6 

2 6 

3 6 

2 7 

3 4 

1 8 

3 1 

245, 

3 2 

3 5 

3 8 

3 5 

400, 

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk / 64 bladzijden 

BIJ grotere aanta l len lagere pr i jzen' 
Prijs per stuk l x 5/9x 10/24x +25x 
Wit te h iadz 29 .5n 2 8  ?7  ? f i 

1 Zwarte ; bladz _ 39,50 38  3 7 ,  56,

1 
U I 
1— 
o 
U I Vlichel 

• • 

27,
25,
19,
17,
22,

12,
23,
13,
18,
19,

191,

22,
24,
27,
32,
39,

38,
29,
36,
4 7 
30 

318,

34,
34,
39,
44,
44,

40,
41, 
48,
44,
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ORS. T.K. HÜBNER EN MEVR. ING. Z. HÜBNER-TÓTH, AMSTELVEEN 

RECENT UIT6IFTEBELEID VAN DE EUROPESE 
POSTADMINISTRATIES 
Emissies 1991-1994 
geïnventariseerd 

Het is een algemeen bekende klacht van een groot aantal 

filatelisten dat er té veel nieuwe emissies verschijnen. Dat 

geldt niet uitsluitend voor de Oosteuropese landen (en de 

Midden- en Zuidamerikaanse landen alsook een aantal 

Afrikaanse landen), maar ook voor bepaalde landen in West-

Europa. In het hiernavolgende artikel wordt nagegaan in 

hoeverre een dergelijke klacht gegrond is. 
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In de twee bij dit artikel afge
drukte tabellen zijn het ge
middeld aantal postzegels en 
het gemiddeld aantal blokken 
vermeld die in de jaren 1991 
tot en met 1994 in West- en 
Oost-Europa zijn verschenen. 
De vermelde getallen zijn ge
baseerd op gegevens in de 
desbetreffende Michel-catalo-
gi-
In West-Europa zijn op dit 
moment, na het uiteenvallen 
van {Groot-)Joegoslavië, vier
enveertig postadministraties 
actief. Het overeenkomstige 
aantal in Oost-Europa be
draagt veertien, na de op
heffing van de Sovjetunie en 
na de uittreding van Slowakije 
uit Tsjechoslowakije. 

WEST-EUROPA 
Uit tabel A kunnen voor West-
Europa de volgende conclu
sies worden getrokken. 

De koplopers 
Duitsland (reeds herenigd), 
het Verenigd Koninkrijk, 
(Klein-)Joegoslavië en Frank
rijk geven de meeste zegels 
uit. In die landen verschijnen 
meer dan zestig zegels per 
jaar. De drie grootste Westeu-
ropese landen maken het op 
die manier bijzonder bont. 
Kennelijk hebben zij voldoen
de filatelisten vooral in eigen 
land, die zich kunnen permit
teren om meer dan honderd 
gulden uit te geven voor een 
jaarcollectie. 
In de categorie 51 tot 60 ze
gels vindt men Kroatië, Span
je , Monaco, Portugal, Italië en 
Zweden. Het laatstgenoemde 
land geeft bovendien een bij
zonder groot aantal postzegel
boekjes uit; een soort zegels 
die in dit artikel - om het 

enigszins overzichtelijk te 
houden - buiten beschouwing 
is gelaten. 
Ook België, Macedonië en 
het eiland Man scoren vrij 
hoog met tussen 41 en 50 ze
gels per jaar. Voorts overdrijft 
Macedonië nogal met zijn -
naar ons idee totaal overbodi
ge - blokken. 

De middenmoot 
Het middenveld (31 tot 40 ze
gels) wordt bezet door Fin
land, Jersey, Ierland, Neder
land, Oostenrijk, San Marino, 
Guernsey, Turkije en Slove
nië. Deze landen kunnen der
halve qua te besteden bedrag 
zonder grote financiële conse
quenties worden verzameld. 
We aarzelen echter als het om 
de belangstelling voor Turkse 
zegels gaat; in Turkije be
draagt het aantal georgani
seerde filatelisten namelijk 
slechts enkele duizenden en 
daarbuiten zal het ook niet 
erg veel zijn. 
Een gematigde emissiepoli-
tiek met 21 ä 30 zegels voeren 
de volgende landen: Noorwe
gen, het Vaticaan, Gibraltar, 
Zwitserland, Turks-Cyprus, 
Malta, Luxemburg, Liechten
stein, Denemarken en C)prus. 
De meeste van deze landen 
zijn zeer geliefd bij de verza
melaars, niet alleen door hun 
fraaie zegels, maar ook door 
hun solide emissiepolitiek. 

Bescheiden postadministra
ties 
De postadministraties van een 
aantal kleine tot zeer kleine 
landen (IJsland,^ Faeröer, 
Frans-Andorra, Aland en 
Groenland), alsook de twee 
Europese VN-postadministra-
ties (Geneve en Wenen) geven 

Emza 

Plaats 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 

11 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

West-Europa - gemiddeld aantal zegels en 
blokken per jaar(1991-1994) 

Postadministratie 
Andorra-Spaans 
Guemsey-Alderney 
Portugal-Azoren 
Portugal-Madeira 
Groenland 
Aland 
Andorra-Frans 
Faeröer 
VN-Genève 
VN-Wenen 
IJsland 
Cyprus 
Griekenland 
Liechtenstein 
Denemarken 
Luxemburg 
Malta 
Cyprus-Turks 
Zwitserland 
Gibraltar 
Vaticaan 
Noorwegen 
Slovenië^ 
Turkije 
Guernsey 
San Marino 
Oostenrijk 
Nederland 
Ierland 
Jersey 
Finland 
Man 
Macedonië^ 
België 
Italië 
Zweden 
Portugal 
Monaco 
Spanje 
Kroatië^ 
Frankrijk 
Joegoslavië 
Groot-Brittanië^ 
Duitsland^ 

Zegels Blokken 
5 
9 
9 
9 

11 
12 
14 
15 
17 
17 
20 
21 
21 
23 
24 
24 
24 
24 
26 
26 
28 
28 
32 
32 
32 
32 
33 
34 
35 
36 
39 
42 
43 
46 
51 
53 
54 
55 
55 
56 
64 
65 
66 
71 

Gemiddeld (44 postadministraties) 33 

1; vanaf 26 juni 1991 2. 
3; vanaf 8 oktober 1991 \ 

0.25 
0.00 
0.50 
0.75 
0.50 
0.50 
0.00 
0.50 
0.00 
0.00 
1.50 
0.00 
1.00 
0.50 
0.00 
0.00 
0.75 
1.25 
0.00 
1.25 
0.50 
2.25 
0.00 
0.00 
1.25 
1.25 
0.50 
2.00 
1.50 
1.00 
2.00 
2.25 
9.00 
0.50 
1.75 
0.00 
7.00 
4.00 
4.25 
0.25 
1.00 
0.50 
0.00 
1.75 

1.23 

vanaf 8 september 1992 
incl. regionale emissies 

5; in 1991 94 zegels; in 1992-94 daalde dat tot 63 



jaarlijks slechts tussen 11 en 20 
zegels uit; ook deze /egels zijn 
in het algemeen populair. 
Minder dan tien zegels wor
den uitgegeven door de Por
tugese Azoren en Madeira, 
door GuernseyAlderney en 
SpaansAndorra. Ondanks dit 
bescheiden uitgiftebeleid zal 
belangstelling voor deze 
emissies  naar we veronder
stellen  vooral in hun 'moe
derland' bestaan. 

OOSTEUROPA 
Tabel B gaat over OostEuropa, 
waarin het geschetste beeld 
aanzienlijk ongunstiger is. 

De koplopers 
In de sector OostEuropa is 
Roeinenië de absolute koplo
per. In dit land is het vroegere 
beruchte beleid totaal niet 
veranderd sinds de executie 
van dictator Ceaujescu. De 
emissies bestaan nog steeds 
behalve acht blokken  uit 
meer dan honderd zegels per 
jaar. Zowel de Russische Fede
ratie als Bulgarije laten even
eens een stortvloed van zegels 
verschijnen: jaarlijks respectie
velijk 70 en 68 zegels. Maar 
ook Polen en Hongarije zijn 
nog steeds niet bijzonder be
scheiden met hun 5?> en 50 ze
gels. Opgemerkt moet echter 
worden dat de Hongaren ten 
tijde van het communisme de 
Roemenen wisten te evenaren 
met ongeveer honderd zegels 
per jaar. Hieruit blijkt dat hun 
beleid fors is bijgesteld. 

De verstandigen 
Een naar ons idee verstandig 
emissiebeleid van 21 ä 30 ze

gels wordt gevoerd door T.sje
chië, Slowakije, WitRusland, 
Litouwen, Estland, Oekraïne 
en Albanië. Letland geeft zelfs 
iets minder dan twintig zegels 
uit. De Baltische landen kun
nen, mits zij dit beleid voort
zetten, een aardig marktaan
deel veroveren, vooral in 
Scandinavië en MiddenEuro
pa (denk bijvoorbeeld aan de 
vroegere historische bindin
gen). WitRusland en Oekraï
ne kunnen behalve op hun 
thuismarkt wellicht ook reke
nen op de belangstelling van 
vooral de Grootrussische fila
telisten. 

CONCLUSIE 
Als we proberen de resultaten 
samen te vatten dan komen 
we tot het volgende beeld. In 
WestEuropa verschenen in de 
onder de loep genomen pe
riode op jaarbasis in totaal 
1.452 zegels en 54 blokken. In 
OostEuropa zijn de overeen
komstige aantallen 588 en 30. 
De Westeuropese landen ge
ven gemiddeld per jaar 33 ze
gels en 1.2 blokken uit. Oost
Europese landen laten de 
postzegelpersen meer draai
en: zij geven jaarlijks gemid
deld 42 zegels en 2.1 blokken 
per land uit. 
Het is zonneklaar dat een aan
tal landen te veel postaal on
nodige emissies laat verschij
nen. Of dat de populariteit 
van de filatelie vergroot, kan 
ernstig worden betwijfeld. Ge
lukkig behoort Nederland 
niet tot deze categorie landen. 

Drs. T.K. Hühner en 
mevr. ing. Z. HübnerTóth 

UUSLI 

Plaats 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

OostEuropa  gemiddeld aantal zegels en 
blokken per jaar (19911994 

Postadministratie 
Letland 
Albanië 
Oekraïne 
Estland 
Litouwen 
Tsjechoslowakije^ 
Slowakije 
WitRusland 
Tsjechië 
Moldavië 
Hongarije 
Polen 
Bulgarije 
Rusland 
Sovjetunie'^ 
Roemenië 

Sinds 
210891 

010192 
010191 

010193 
010192 
010193 
270891 

010192 

Gemiddeld (14 huidige landen) 

i : tot1 januari 1993 2

) 

Zegels Blokken 
18 
20 
21 
25 
27 
27 
27 
27 
30 
46 
50 
53 
68 
70 
99 
106 

42 

tot 1 januari 1992 

0.30 
2.25 
1.30 
0.60 
0.50 
0.50 
0.50 
1.30 
0.50 
1.20 
4.25 
3.75 
3.25 
2.30 
4.00 
8.00 

2.14 

zaterdag 13 
en zondag 14 april 

van 10.00  17.00 uur. 
Info: 030295 55 60 

I N T E R N A T I O N A L E 

cRzlimE/ 
dage tl 

MEGA CD & PLATENBEURS 

1 3 EN 1 4 A P R I L 1 9 9 6 

VERZAMELAARS KOMEN NAAR UTRECHT... 
... want op zaterdag 13 en zondag 14 april treft u ruim 

2.000 exposanten tijdens de Internationale Verzameldagen! 
Dé gelegenheid om uw verzameling compleet te maken. De 

Jaarbeurs heeft het veelzijdige aanbod duidelijk voor u inge

deeld: zo vindt u eenvoudig uw weg tijdens uw avontuurlijke 
zoektocht naar bijzondere verzamelobjecten. En... gebruik 
de reductiebon! Een boeiend dagje uit voor het hele gezin. 

RËDÜCTIËBON 
voor maximaal 2 personen 

I N T E R N A T I O N A L E 

VeRzflinE/ 
^dagen 

MEGA CD & PLATENBEURS 

1 3 EN 1 4 A P R I L 1 9 9 6 

u JAARBEURS 
UTRECHT/HOLLAND 

Bij inlevering van deze reductiebon betaalt u per persoon f 10,

entree i.p.v. f 12,50. Voor beide dagen geldt het gereduceerde 
tarief van f 20 ,  per persoon. Toegangsprijs voor 60plussers 
f 10,. Kinderen van 4 tot 12 jaar f 7 , 50 . Kinderen to t 4 jaar 

I gratis (mits onder begeleiding). ■ 
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Op dit kaart|e zi|n de ligging van sporthal Clei|n Duin en de lokatie van de opening (aan de Noordzee') duideli|k aangegeven 

Z VAN DUYN, KATWIJK 

KATWUK: EEN WAAR 
POSTZEGElfEEST 
TWAALFDE DAG VAN DEJEUGDFIIATEUE 

Dit jaar worden de Nationale Jeugdpostzegeltentoonstelling 

en de Dag van de Jeugdfilatelie (de twaalfde editie al weer) 

aan zee gehouden: op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart in 

Katwijk. De organisatoren maken er  zoveel is nu al 

duidelijk  iets bijzonders van! 

J E U G D F I L A T E L I E 
KatwijkZh 
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O) 
■o 

«o 
> 
O) 
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TO 
TO 
E 
cn 
CNJ 

CM 
CM 

'r' 
'Y 

de iT Noordzee 

<o 

Ch 

o> 

Sporthal Cleijn Dum m Kat
wijk zal tijdens de Dag van de 
Jeugdfilatelie omgetoverd zijn 
tot een groot postzegelclubge
bouw Er zijn verzamelingen 
te zien en er kunnen postze
gels geruild worden Er is ook 
een postkantoor en de jeugd 
kan er aan wedstrijden mee
doen 

THEMA: DE NOORDZEE 
Op de Nationale Jeugdpostze 
geltentoonstelling m Êatwijk 
zullen ruim 300 kaders wor
den gevuld met jeugdverza
melmgen uit geheel Neder
land Ook de jeugd uit andere 
landen aan de Noordzee doet 
mee er zijn deelnemers uit 

Engeland, Frankrijk, België, 
Duitsland, Denemarken, Zwe 
den en Noorwegen Eigenlijk 
is het een internationale ten
toonstelling in het klem' De 
inzendingen zijn ingedeeld m 
klassen als thematisch, begin
ners, concurrentie, literatuur 
en jury klasse 
Katwijk ligt aan de Noordzee 
Het was vroeger een echt vis
sersdorp Ook IS het een be
kende badplaats En omdat 
het een leuk filatelistisch on
derwerp is heeft de tentoon 
stelling het thema De Noordzee 
gekregen Er hangen m Kat
wijk tal van themaverzamelm
gen, zowel Nederlandse als 
buitenlandse 

Het speciale PTT stempel afgebeeld is de 
Katwiikse vuurbaak (vuurboet) gebouwd 
in 1605 en omstreeks 1913 buiten ge 
bruik gesteld teg,enwoordig fungeert het 
gebouw als uitkijktoren 

Het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat heeft een afdehng 
met de naam Directie Noord
zee En deze directie, die dit 
jaar vijfentwintig jaar bestaat, 
heeft een leuke informatie 
stand ingericht Daar is onder 
andere de Noordzee m het 
klem te zien waarop getoond 
wordt wat er allemaal op zee 
gebeurt Ook Greewj!*mce is aan
wezig de medewerkers van 
deze milieuorganisatie vertel 
len over hun werk op de 
Noordzee en de rest van de 

wereld In deze stand zijn ook 
de speciale Greenpeacea.rti\e
len te koop 

OPENING 
De oiïiciele opening van de 
Dag van de Jeugdfilatelie 
wordt op vrijdag verricht door 
de burgemeester van Katwijk, 
de heer B van Woluwe Na 
het officiële gedeelte is er een 
speciale veiling met alleen 
Nooi dzeekavels (wel postze

gels, geen maatjeshanng) 
Speciaal voor alle jonge filate
listen wordt er gewerkt aan 
een heftige openingsplechtig
heid Die wordt met de zaal 
gehouden, maar op het 
strand' Verder zeggen we 
mets, dat blijft een (ongetwij
feld grote) verrassing 

JEUGDACTIVITEITEN 
Er worden m Katwijk diverse 
jeugdactiviteiten georgani
seerd We noemen er een 
paar 

Filamarathon 
In het jeugdblad De Posthoorn 
waren sinds oktober 1995 de 
opdrachten te lezen voor de 
Filamarathon, m Katwijk moet 
de eindstreep worden ge
haald De deelnemers hebben 
thuis allerlei post ontvangen 
Vooral de filatelistische bij
zonderheden haalden ze eruit 
en daarvan maakten ze een 
verzameling die moest wor
den ondergebracht op zes al
bumbladen Als jij (of u, want 
volwassenen zijn ook welkom) 
benieuwd bent naar het resul
taat van deze vierde Filamara 
thon, kom dan kijken 

De Mazu klimwand 
Postzegels heb je er niet bij no
dig, maar wel durf en beben 
digheid om de top van de 
Mazukhmwand te bereiken 
Klim omhoog langs een verti
cale wand van wel zeven meter 
hoog Heftig' Voor de zeker
heid krijg je wel een veilig 
heidsgordel om Daarmee 
kom je ook weer naar beneden 
(het zogenoemde abseilen) 

DeFilagram quiz 
Altijd weer bijzonder span
nend is de jaarlijkse wedstrijd 
tussen teams van jeugdclubs 
onder de titel Filagram De be
kende onderdelen zijn na
tuurlijk weer sport, muziek en 
filatelie Maar deze keer zijn 
er vooral veel vragen over het 
thema De Noordzee Trouwens, 
de voorronden worden m een 
keer gehouden Je hebt daar
door meer vrijheid om aan an
dere activiteiten mee te doen 

Het diabekertoemooi 
Tijdens de Dag van de Jeugdfi
latelie organiseert de Stich
ting Jeugdfilatelie Nederland 
(JEN) weer een diabekertoer
nooi Leuk om naar te kijken. 



want de deelnemers hebben 
er weer iets moois van ge
maakt. 

Jeugdzueekeinde 
Vindt de jeugd één dag Kat
wijk niet genoeg? Of willen ze 
gewoon gezellig nog langer 
blijven met andere deelne
mers aan dit postzegel feest? 
Dat kan, want wij hebben een 
jeugdweekend' georgani
seerd. Jeugdclubs kunnen nog 
meedoen (vol=vol). Bij/onder 
is het wel, want ze slapen en 
eten op een boot (maar niet 
op zee, hoor). 

Waterspektakel 
De gebruikelijke excursie komt 
dit jaar naar de deelnemers toe 
varen. Het Korps Zeecadetten 
Nederland ligt tijdens de ten
toonstellingsdagen met een 
aantal schepen in de haven van 
Katwijk. Wie eens wil zien hoe 
het er aan toe gaat aan boord 
van een binnenvaartschip of op 
een marineboot moet naar de 
Dag van de Jeugdfilatelie in 
Katwijk komen. 

Postzegeli 
Postzegels, ja, die zijn er ook. 
Niet alleen om te bekijken 
maar ook om te ruilen. En 
nog meer. Want Jeugdfilatelie 
Nederland is er met Neder
lands grootste dubbeltjes

hoek. En er is in Katwijk ook 
een gigantisch grote postze
gelberg. 

HET PROGRAMMA 
Het programma van de Dag 
van de Jeugdfilatelie ziet er als 
volgt uit: 

Vrijdag 22 maart: 
09.30 Bezoek scholen aan 
de tentoonstelling 
19.30 Officiële opening 
van de tentoonstelling 
20.30 Aanvang Noordzee
veiling 
22.00 Sluiting tentoonstel
ling 

Zaterdag 23 maart: 
10.30 Opening Dag van de 

Jeugdfilatelie op de Noordzee 
12.00 Aanvang excursies 
'watergebeuren' met vaartui
gen van het Korps Zeecadet
ten Nederland, een marine
boot en de Katwijkse Red
dingsbrigade 
12.00 Filagram voorron
den 
13.00 
15.00 
15.30 
17.00 

Diabekertoernooi 
Filagram finale 
Prijsuitreikingen 
Sluiting van de ten

toonstelling 

ROL VAN DE Pn 
Natuurlijk ontbreekt in Kat
wijk PTT Post niet. Er is een 

Een vertrouwd beeld ti|dens de Dag van de Jeugdfilatelie grote belangstelling ^an de 
kant van de jonge verzamelaars, maar ook van de wat oudere 

speciaal postkantoor met een 
loket waar de nieuwste postze
gels van Nederland te koop 
zijn. Daar kunnen ook brieven 
en kaarten worden afgestem
peld met het speciale stempel 
dat PTT Post beschikbaar 
heeft gesteld. Er is een bijzon
dere envelop gemaakt die ge
wijd is aan het thema De Noord
zee. De blanco envelop kunt u 
op de tentoonstelling kopen, 
maar het is ook mogelijk de 
envelop vooraf te bestellen. 
Dat doet u door f 2.50 per en
velop over te maken op Post
bankrekening 310356 van de 
Rabobank te Noordwijkerhout 
(vermeld daarbij 't.g.v. reke
ningnummer 34.69.77.789 ten 

name van de penningmeester 
DJF'96). 
Zelfs het laten aantekenen 
van de speciale envelop is mo
gelijk. Als u die envelop van te 
voren wilt bestellen kost dat 
f 12.50 per stuk. 

KOM NAAR KATWIJK! 
U ziet het: er is in Katwijk van 
alles te beleven: zowel voor 
jonge als voor oudere verza
melaars. Daarom: kom naar 
Katwijk. De openingstijden 
zijn: op vrijdagavond 22 maart 
van half acht tot tien uur en op 
zaterdag van half elf 's mor
gens tot vijf uur 's middags. 
O ja: de toegang is uiteraard 
gratis! 

Vc cxn \o\ 
postzegelveilingen vof 
Bultenhaven 5, 5211 TP 'sHertogenbosch 
Telefoon 0736 12 20 33 
Telefax 0736 13 67 39 

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

■ Door overmaking van ƒ 1 5 -
(giro 4600298) ontvangt u 
onze goed verzorgde, 
en rijk geïllustreerde catalogi. 

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

heten u van harte welkom op de 

N a t i o n a l e P o s t z e g e l t e n t o o n s t e l l i n g 

Vrijdag 26 april '96 van 13.00-18.00 uur 
Zaterdag 27 april '96 van 10.00-18.00 uur 
Zondag 28 april '96 van 10.00-17.00 uur 

Toegang 
grat is 

TENNIS-SQUASHCENTRUM 'NIEUWE SLOOT' 
President Kennedylaan 1 
ALPHEN AAN DE RIJN 

P.Z.H. KEIZERSHOF 
In onze ruime winkel kunt u op uw gennak, onder het genot 
van een kopje koffie, snuffelen in onze voorraad partijen, 

dozen, verzamelingen en restanten. Ook hebben wi j 
constant enkele honderden gebruikte albums van alle 

bekende merken op voorraad. 
Verder kunt u bij ons terecht voor betere losse nrs. en brieven 

van de gehele wereld. 
Dit alles verwerken wi j m onze 2-maandelijkse prijslijst die u 

kostenloos kunt aanvragen. In onze winkel geven wij op 
deze lijst een extra afhaalkorting van 10%. 

Openingstijden: donderdag t/m zaterdag tel: 026-3213149 
10.30 tot 17.00 uur fax:026-3215236 

adres: Keizershof 15 - 6834 DG Arnhem Zuid ('t Duifje) 



'S-GRAVEIUHAGE 
ptt museum 

S A M E N S T E L L I N G CHARLES B O I S S E V A I N 
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[3]NIEPCE-VERMEER:1-0 

Bij binnenkomst word ik 
gedwongen mijn tas en 
paraplu af te geven. Lo
gisch. Het bevreemdt me 
zelfs dot ik niet word ge
fouilleerd. Het belooft 
een belangrijke wedstrijd 
te worden met overvolle 
tribunes met vogels van 
allerlei plumage. Geluk
kig heb ik niet een 
maand tevoren plaatsen 
van 20 gulden hoeven 
reserveren om binnen te 
komen. Bij de kassa zie 
ik MJK-ers en CJP-ers 
gratis passeren, hele 
groepen voor twee gul
den en kinderen en seni
oren voor drie gulden 
per persoon Het is dui
delijk dat de stadiondi
rectie er alles aan heeft 
gedaan om zoveel mo
gelijk verschillende men
sen naar binnen te ha
len Iedereen moet in de 
gelegenheid zijn om de 
sfeer in de nieuwe arena 
van Den Haag te proe
ven Van alle kanten 
wordt mil een gratis 
krant in de handen ge
duwd met het laatste 
nieuws, achtergrondin
formatie over de spelers 
en over de toekomstige 
wedstrijden in het nieu
we stadion. 

Spanning stijgt 
Ik passeer de souvenir-
stands en om niet de 
kans te lopen, dat ik na 
de wedstrijd 'uitverkocht' 
te horen krijg, koop ik 
meteen een T-shirt en 
een prentbriefkaart met 
mijn meest favoriete spe
ler erop De handel loopt 
goed en maakt deel uit 
van een totaalpakket van 
vermaak Het bord met 
'restaurant' erop valt niet 
te ontlopen en ik zorg 
dat ik goed gelaafd de 
wedstrijd bijwoon Die 
kan wel een tijdje duren 
en voor je het weet, is er 
sprake van een verlen
ging Het publiek loopt 
over het Forum en wordt 
aan de linkerkant in be
dwang gehouden door 
paarden Er zit een soort 
ME-er op Aan de rech
terkant wordt vanuit een 
speciale wagen de span
ning onder het publiek 
gemeten. En die stijgt. 
Net als de lift, die ervoor 
zorgt dat ik hoog op de 
tribunes in het nieuwe 
gebouw aan de Zee
straat terecht kom. 

m 
m 
m 
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Beeld van de wedstri|d m scene gezet door fotograaf Joost Gunte 
naar (collectie hiet Nederlandse PTT Museum, Den Haag) 

Vijandelijke vakken 
De grote menigte publiek 
kan ik in de verte al ho
ren met op de achter
grond het geratel van 
een machine, het gerin
kel van bellen en een 
liedje door Paul van 
Vliet. Mijn hart gaat 
steeds sneller kloppen 
wanneer ik, achter de 
zitplaatsen langs, naar 
de ingang van de tribu
nes loop Tussen de verti
cale betonnen platen 

was en in het midden 
Daguerre, die altijd zo 
obscuur met z'n camera 
rond loopt En warem
pel, daar rechts, de 
Franse neefjes Nièpce, 
naar wie het nieuwe sta
dion is genoemd! 

In de vakken 
Langzaam wend ik mij af 
van de middenstip en 
word ik mij bewust van 
de immense massa foto
grafen op de tribune. 

fen van het grootste lan
delijke ochtendblad. Piet 
Zwart, Gerard Kiljan en 
Paul Schuitema, om er 
maar een paar te noe
men Hun foto's worden 
gemanipuleerd, zodat ze 
een eigen vorm geven 
aan het uiteindelijke 
beeld van de wedstrijd 
In het tweede vak zitten 
de fotografen van een 
andere ochtendkrant, die 
de door hen aangetrof
fen werkelijkheid zo ob
jectief mogelijk willen 
vastleggen. Echte docu
mentaire fotografie, die 
indringend aanwezig zal 
zijn wanneer het uitein
delijke resultaat open
baar wordt gemaakt. 
In het vak daarnaast zie 
ik een aantal fotografen 
van een bekend roddel
blad, die de spelers in 
allerlei groepjes bij el
kaar aan het zetten zijn. 
Nancy, de vrouwelijke 
trainer van dit team, legt 
mij uit dat deze fotogra
fen hun composities zelf 
in scène zetten om zo 

Het 'Niepcestadion' met middenstip m Het NedeHandse PTT Museum (foto P Goudswaard, Den Haag) 

door vang ik een glimp 
op van de uitzinnige me
nigte en ik zie dat de zit-
en staanplaatsen al tot 
aan de nok zijn gevuld 
Tussen twee vijandelijke 
vakken kom ik de ovaal-
vormige arena binnen 
Rond ae middenstip voe
ren de voorvaders van 
de spelers een ronde
dansje uit ter voorberei
ding op de eigenlijke 
wedstrijd Een aantal 
van hen ken ik goed en 
ik pik ze er meteen uit-
links de oude Talbot, die 
altijd zo negatief bezig 

Normaal gesproken 
staan ze alleen achter de 
doelen en don vooral 
achter het doel van de 
verliezende partij. Maar 
dat is nu niet zo, ze staan 
en zitten overal op de tri
bune. Ze willen allemaal 
een goed zicht hebben 
op de gehele wedstrijd 
en daar elk op eigen wij
ze aan bijdragen. Sta
diondirectrice Yolanda 
legt mij uit dat de groe
pen wel streng zijn ge
scheiden in vier verschil
lende vakken. In het eer
ste vak zitten de fotogra-

hun eigen subjectieve 
werkelijkheid te maken. 
Soms leidt dit tot inge
wikkelde resultaten Ver 
van de rest - in het vier
de vak aan de F-side -
zit een gefrustreerde 
groep fotografen. Zij 
werken voor de Staats
courant en mogen wel 
foto's maken, maar die 
worden nooit gepubli
ceerd. 'Het zijn onzicht
bare hulpmiddelen', 
zegt hun Amerikaanse 
coach Dawn, die dus 
nooit de eindfase mee
maakt. 

MERCI BEAUCOUP, M. 
NIEPCE 
Nog toten met 21 
aprh 1996 is in het 
Nederlandse PTT Mu
seum in Den Haag de 
tentoonstelling Merci 
beaucoup, M. Nièpce 
te bezichtigen. De ex
positie laat zien op 
welke verschillende 
manieren gebruik is 
gemaakt van het me
dium fotografie bij het 
ontwerpen van Ne
derlandse postzegels. 
Verschillende fotogra
fische toepassingen 
vormen de basis voor 
de indeling in vier 
thema's van de ten
toonstelling 

Niepce 

Techniek en creativiteit 
Diep onder de indruk 
loop ik naar de penalty
stip. Langzaam laat ik 
mijn blik in elk vak van 
boven naar beneden 
gaan. Het wordt mij dui
delijk dat het publiek tus
sen de lijnen staat en dat 
op de tribunes het spel 
wordt gespeeld. Hier is 
een boeiend verhaal te 
zien over een onderwerp 
dat mij zeer interesseert 
Wanneer ik kniel en 
langs de volle tribunes 
naar boven kijk, vloeien 
de foto's, de ontwerpen 
en de proeven ineen tot 
een heel klein vlak. Op 
slechts een paar gekar
telde vierkante centime
ters geniet ik van de 
schat aan techniek en 
creativiteit bij de spelers 
Een schot in de roos en 
Nièpce wint met 1 -0. 
Merci beaucoup, een 
wedstrijd die ik niet had 
willen missenI 
Charles Boissevain 

Charles Boissevain is als con
servator van de postfiistori-
sche en filatelistische verza 
melingen werkzaam bi| Het 
Nederlandse PTT Museum te 
Den Haag 



POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 
Zeestraat 55 2518 AA DEN HAAG 

Tel. 070-3625263 
Fax. 070-3625415 

BENT U OP ZOEK NAAR EEN NIEUW 
ADRES WAAR U TERECHT KUNT VOOR 

ORIGINELE PARTIJEN, COLLECTIES, 
DOZEN, ROMMELPARTIJEN, BRENGT U 
DAN EENS VRIJBLIJVEND EEN BEZOEK 
AAN ONS KANTOOR IN HET CENTRUM 

VAN DEN HAAG. 
(ZATERDAGS GEOPEND VAN 

10.00 TOT 15.00) 
MAANDELIJKS IMPORTEREN WIJ 

REGELRECHT UIT DE USA 

GROTE PARTIJEN 
!! POSTZEGELS!! 

BENT U NIET IN DE GELEGENHEID OM 
PERSOONLIJK BIJ ONS LANGS TE 

KOMEN WORDT DAN GRATIS LID VAN 
DE PMC. PARTIJEN-CLUB EN 

ONTVANG GRATIS ONZE 
PARTIJENLIJSTEN 

BUITENKANS VAN DE MAAND 
DOOS EUROPA 500 GULDEN 
DOOS AMERIKA 500 GULDEN 
DOOS WERELD 500 GULDEN 

MAAR ALLE DRIE TEGELIJK: 
SLECHTS 1250 GULDEN 
(MAAR LIEFST 250 GULDEN KORTING) 
DAT KAN ALLEEN BIJ 

P.P.C. 
(VERZENDING ALLEEN ONDER REMBOURS OF NA 

VOORUITBETALING) 

Een blik in de veilingzaal. 
Aan de lessenaar: de gebroeders Ehrengut 

Inzendingen van hoge kwaliteit zijn een bewijs van ver
trouwen van onze wereldwijde l<lantenl<ring. En van hoge 
kwaliteit is ook het aanbod op onze komende voorjaars
veiling van 10 t/m 13 april 1996, die een veelheid aan 
grote en kleine kostbaarheden op alle gebieden der 
internationale filatelie bevat. Ook ditmaal kunnen wij een 
opmerkelijke reeks speciale collecties presenteren, 
waaronder een buitengewoon fraaie verzameling Duitse 
koloniën, In ons traditionele veilingsaanbod zijn ditmaal 
de Europese staten bijzonder goed vertegenwoordigd en 
zoals altijd is er zeer interessant materiaal uit het oude 
Duitsland, het Duitse Rijk, Duitsland voor en na 1945, de 
overzeese gebieden en de gehele wereld. Een omvang
rijk verzamelingsgedeelte met honderden subsantiële 
collecties en veelal onaangeroerde dozen uit nalaten
schappen vormen de afronding van onze voorjaarsofferte. 

Onze veilingcatalogus komt midden maart uit. il kunt 
een gratis exemplaar reserveren - schirifteiijk, teiefo-
nisct) of per fax. 

I >^ 1 
BESTELBON voor: ^ 

ü Veilingcatalogus voorjaar 1996 ï ; 
1^ Informatiebrochure | 
Q Inzendformulieren £ 

Naam 

Adres 

datum 

HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG 
GEBRÜDER EHRENGUT 

Postbus 10 30 07 • 20020 Hamburg • Duitsland "';; 
Tel. +49-40-23 34 35-36 • Fax -1-49-40-23 04 45 ^^ 



W U LAZEHI V O O R U 

HONGKONG: OVER EN 
SLUITEN? 
Volgend jaar zal er een 
eind komen aan het be
staan van een van de 
laatste Britse 'koloniën': 
namelijk wanneer het be
stuur over Hongkong 
wordt overgedragen aan 
China. De Britse post in 
Hongkong heeft vanaf 
1841 - met een onder
breking van vier jaar tij
dens de laatste wereld
oorlog - zijn werk ge
daan. De eerste postze
gels kreeg Hongkong in 
1862 , mooi gestileerde 
zegels met de kop van 
koningin Victoria en de 
tekst in het Engels en het 
Chinees. Heenang is er 
een terughoudend emis-
siebeleidf gevoerd, zo 
blijkt uit een overzichtsar
tikel in Gibbons Stamp 
Monthly van december 
jl., maar de laatste jaren 
zijn er meer speciale uit
giften geweest, die echter 
- gelukkig - meestal lo
kale onderwerpen illus
treerden. 'Walt-Disney-
zegels en soortgelijke 
rommel heeft men ons 
bespaard,' zo schrijft de 
auteur, John Woolford. 
Hoe de filatelistische toe
komst van Hongkong er 
uit zal zien weet men nog 
niet - in ieder geval kan 
men met het jaar 1997 

-o het verzamelgebied als 
^ zodanig afsluiten. 

- OLYMPISCHE SPELEN 
-I Als we oorlogen en ern-
s stige politieke gebeurte-
- nissen buiten beschou-
- wing laten, zijn de Olym-
2 pische Spelen altijd een 
X evenement geweest 

waarbij de filatelie nauw 

2 it betrokken was. Reeds bi| 
I ö de wedergeboorte van 

de Spelen in 1896 be
grepen de Grieken heel 
goed dat de postzegel 
een uitstekend instrument 

SAMENSTELLING H. GABRIELS Ê  
T B. STEINER-SPORK 

lijk is. Dit laatste uiter
aard alleen als de be
wuste zegels niet recht
streeks door agentschap
pen aan de westerse lan
den worden verkocht. 

ERGERNIS 
Eveneens in het Britse 
blad Stamp Monthly 
wordt geërgerd opge
merkt dat het Engelse 
postzegelboekje van dit 
jaar met Greef/ngs-zegels 
wel nooit erg populair zal 
worden. De zogenoemde 
First Class A/lo/>zegels 
zonder waardeaandui
ding (zie ook de rubriek 
'Thematisch panorama') 
ziin het werk van vijf ver-
scnillende cartoonisten, 
waarvan er ondanks het 

is om wereldwiide be
kendheid aan de organi
satie te geven. Ze 
schroomden dan ook niet 
om met een (voor die ja-

noodzakelijke voedsel
voorziening tot aan het 
tegenwoordige j^achtbe-
drijf, dat niet ieders sym
pathie heeft. 

ren welhaast exorbitante) 
serie van twaalf zegels 
uitte komen. Sindsdien 
zijn postzegels (naast te
genwoordig ook de uit
zendrechten) een van de 
belangrijkste financie
ringsmiddelen voor de 
Spelen geworden. Met 
name de Fransen maak
ten het bijvoorbeeld met 
de winterspelen van 
1992 wel erg bont. 
Maar de spelen vormen 
voor vele, ook beginnen
de verzamelaars een 
aantrekkelijk verzamel-
thema. In Stamp Monthly 
van februari wijst Fran-
ceska Rapkin in een be
knopt artikel nog eens op 
alle mogelijkheden. In 
hetzelfde nummer laat 
Bernard Towler zien wel
ke filatelistische kansen 
een collectie 'Skiën op 
postzegels' biedt. Op
merkelijk is dat ook de 
bevolking van landen 
waar nog nooit een vlok
je sneeuw is gevallen -
zoals de Mafdiven (eilan
den in de Indische Oce
aan)- althans door hun 
postzegels een idee krij
gen van wat skiën eigen-

grote aanbod van beken
de Britse tekenaars er 
maar liefst drie Ameri
kaan zijn. 
Ergernis ook over com
merciële activiteiten van 
de post in Australië en 
Nieuw-Zeeland, waar 
men met zogenoemde 
portfolios met speciaal 
samengestelde velletjes, 
kleurproeven en ander 
maakwerk de verzame
laars veel geld uit de zak 
probeert te kloppen. 
Deze zegels waren in 
deze vorm nooit aan de 
loketten verkrijgbaar en 
zijn filatelistiscri gezien 
niet meer dan heel dure 
plakzegels. Stanley Gib
bons heeft al aangekon
digd deze produkten niet 
in zijn catalogi te zullen 
opnemen. 

JACHT EN DE ROL VAN 
BRANDENBURG 
Het Franse blad Le Mon
de des Philotélistes van 
januari brengt een groot 
artikel over het thema 
'De jacht' op postzegels 
en beschrijft onder ande
re de evolutie van het ja
gen: van een vorm van 

Op 21 april van dit jaar 
is net 350 jaar geleden 
dat Frederik Wil lem, 
keurvorst van Branden
burg, de eerste door de 
overheid verzorgde 
postdienst in Duitsland 
oprichtte. Brandenburg 
(later het koninkrijk 
Pruissen), dat in die ja
ren nog een zeer onbe
duidend deel van het 
Duitse Rijk uitmaakte, 
wist met zijn staatspost 
de concurrentie van de 
Thurn & Taxische post 
(met haar keizerlijke 
monopolie) te weer
staan; het zou daarmee 
uiteindelijk de grond
slag leggen voor de hui
dige Duitse post. In een 
uitvoerige studie be
schrijft Fritz Steinwasser 
deze ontwikkeling. De 
eerste aflevering van 
zijn bijdrage verscheen 
in het februarinummer 
van de Briefmarken
spiegel. 

VAN SPAREN TOT 
VERZAMELEN 
Tenslotte nog een opbeu
rend bericht. Linn's 
Weekly, het bekende 

Amerikaanse postzegel
blad, bericht dat be
trouwbare schattingen 
uitwijzen dat een kleine 
zeseneenhalf miljoen 
mensen in de Verenigde 
Staten zich op de een of 
andere manier bezig 
houden met het 'sparen' 
van postzegels. Van 
deze groep zijn er onge
veer 125.000 die als 
'echte verzamelaar' mo
gen worden beschouwd, 
onder andere omdat ze 
geabonneerd zijn op een 
niatelistisch tijdschrift. 
Daarnaast zijn er nog 
eens honderdduizend 
niet-lezende verzame
laars, die echter wel lid 
zijn van een club en/of 
beurzen en tentoonstel
lingen bezoeken. Van de 
rest zijn er zo'n 1.2 mil
joen die bijvoorbeeld 
nieuwe uitgiften kopen of 
deelnemen aan een of 
andere vorm van rond-
zendverkeer (vaak geor
ganiseerd door een han
delaar). De rest zijn 
mensen die wel eens een 
velletje 'Elvis'-zegels ko
pen of de zegels die zij 
op hun post ontvangen 
in een doosje bewaren. 
Dan doen wij het in Ne
derland dus zo slecht 
nog niet met een aantal 
van meer dan zestigdui
zend georganiseerde 
verzamelaars! 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
Over geheimtaal was er 
in het PTT Museum on
langs een boeiende ten
toonstelling. Leuk dat in 
het blad van december 
van de vereniging 
Zeeuws-Vlacnderen een 
toepasselijke anekdote 
stond over een in 1837 
geweigerde brief. Een 
kruisje linksboven op de 
envelop betekende ik 
kom volgende week'. 
Zo'n kruisje linksonder 



wilde zeggen dat de af
spraak niet doorging en 
dot een nieuwe brief zou 
volgen. Logisch dot de 
ontvangster - een jeug
dige igedienstige in dit 
geva l - door de vooraf 
gemaakte afspraken de 
brief met een gerust hart 
kon weigeren. Ze wist 
met één oogopslag wat 
er aan de hand was en 
nam, om het port te spa
ren, de brief niet aan. 
Het verhaal vermeldt ver
der dat zo'n brief zelfs 
meestal leeg was. 

Over de Nederlandse 
spoorwegzegels biedt de 
VPT (Tilburg) in het de
cembernummer de leden 
een kort overzicht. Daar
mee wordt allereerst 
aandacht gevestigd op 
dit minder gezochte ver-
zamelgebied en tevens 
nu al de tentoonstelling 
aangekondigd die in au
gustus in het Spoorweg
museum zal worden ge
houden. 

In het januarinummer 
van Post voor Vrede-
stein, het blad van die 
vereniging, wordt een 
oude loto uit 1906 afge
drukt. Deze negentig 
jaar oude afbeelding 
laat de 'dames en hee-
ren, die de opening van 
het te 's-Gravenhage ge
houden Philatelistencon-
gres bijwoonden' zien. 
De foto wordt omlijst 
door een in augustus 
1906 in De Wereldkro
niek verschenen verslag. 
De wat kritische teneur 
van het verslag staat in 
schril contrast tot de gro
te vlucht die de filatelie 
sindsdien heeft geno
men. Oordeelt u zelf 
over hetgeen in de vol
gende passage te lezen 
valt: 
Of nu die piiilatelie ook 
tevens op zichzelf een 
sport is van het hooqe 
nut, de groote beteeke-
nis, die de uit den aard 

geestdriftige voorzitter, 
de heer P. J. van Haraer-
wijk daaraan toekende 
in zijn openingsrede, ge
wagende van studie in 
de wapenkunde, studie 
in de aardrijkskunde 
enz. ? Niet-verzame-
laars, die van hun nuch
ter standpunt de dames-
en heeren-postzegelken-
ners bij het beoefenen 
van hun liefhebberij 
gadesloegen, zullen dat 
niet zoo dadelijk toege
ven. 

Het Belgische blad De 
Postzegel van december 
wijdt onder meer een ar
tikel aan Mona Lisa, het 
nog steeds niet opgeloste 
raadsel van haar identi
teit en van haar serene 
glimlach. Het uitgangs
punt van het artikel is de 
recordprijs voor de Duit
se Mona-Lisazegel uit 
1952 ter waarde van 5 
penning. Deze waarde 
Kon als enkelfrankering 
uitsluitend voor bijzon
dere doeleinden worden 
toegepast, onder andere 
op adrescontrolekaarten, 
waardoor correct ge
bruikte stukken uiterst 
zeldzaam zijn. Het blad 
meldt dat medio 1995 
zo'n kaart voor 275.000 
frank is geveild, dat wil 
zeqqen voor ongeveer 
f 16:^000,-. 

Twee verenigingen schon
ken aandacfit aan de 
TBC-bestrijding en aan het 
door Gert Holstege ge
schreven interessante 
boekje over de Rotterdam
se en Amsterdamse TBC-
zegels uit 1906. Gruno-
post (Philatelisten-Vereeni-
ging Groningen) legde 
boekje en plakzegeTs gra
tis bij het decembernum
mer en de PZV Zeeuws-
Vlaanderen besteedde in 
het januarinummer aan
dacht aan het verschijnen 
van dit boekje. 
Dat er bij PTT beweging 
begint te komen in filate-

listische afstempelingen 
valt op te maken uit Bre-
post (Breda) van januari. 
Weliswaar is de door het 
blad aanbevolen moge
lijkheid nog niet opera
tioneel (helaas), maar 
van betrouwbare PTT-zij-
de wordt bevestigd dat 
geprobeerd wordt de 
klachten van de verza
melaars op dit punt op te 
lossen. 

De Posthoorn, het fleuri
ge blad voor de jeugd, 
verschijnt sinds januari 
in een fris nieuw jasje. 
Spijtig is alleen dat het 
blad nog steeds stijfies 
en clichématig wordt ge
vuld. Om als voorbeeld 
de bijdrage over de ze
gels met Sint Brendan bij 
de kop te nemen: het 
stukje bevat alleen vage 
verwijzingen naar Ier
land, de Faeröer en IJs
land. Waarom geen 
smeuïg stukje over de le
gende? Ook de Neder
landse naam Brandanus 
(Brandaan) en de relatie 
met de Brandaris staan 
er niet in te lezen. 
Het is toch zeker hard 
nodig de jeugd een klein 
beetje op weg te helpen! 

Over grensverlegging in 
oorlogstijd en de docu
mentatie daarvan met 
poststukken biedt het ja
nuarinummer van La Phi
latelie Fran^aise, het 
Franse Bondsblad, een 
mooi geïllustreerde bijla
ge. De plaatsen waarvan 
nier sprake is liggen aan 
de westelijke Belgisch-
Franse grens; de ene is 
Maubeuge en de andere 
Givet. 

Als de mooiste Scandi
navische postzegel van 
het jaar 1994 is op de 
tentoonstelling Nor
dia 95 in Malmö de 
Deense zegel van 
3. 75 kr. met het eendje 
gekozen. Als grafisch 
ontwerp is het ook wer

kelijk een vondst. Gele
zen in Dansk Filatelis-
tisk Tidsskrift nummer 1 
(januari). 

De wekelijkse postzegel
rubriek van de krant Het 
Nieuws van de Dag 
werd vele jaren gevuld 
door een veelzijdig jour
nalist, die zijn sporen in 
de filatelie ruimschoots 
heeft verdiend: Bert 
Buurman. Hij heeft ach-

1939, toen twee bijzon
der mooie zegels ver
schenen. Ook op het ge
bied van frankeermachi
nestempels is de oogst 
ditmaal klein. De teleur
stelling van de vereni
ging is wel te begrijpen, 
want Will ibrord verte
genwoordigt onmisken
baar een stuk vroege ge
schiedenis van onsland. 

In het decembernummer 
van Waalpost, het blad 
van de NVPV afdeling 
Nijmegen, staat een uit
voerig artikel over het 
bestaan van de Repu
bliek der Verenigde Ne
derlanden van 1648-
1795. De postdienst in 
die periode, dat wil zeg
gen van de Vrede van 
Munster tot het begin 
van de Bataafse Repu
bliek, wordt uit verschil
lende gezichtspunten en 

I 11 I -il 
met veel verklarende illu-

ter deze taak in 1995 
een punt gezet, omdat 
het hem door leeftijd en 
gezondheid te veel werd. 
Gelukkig heeft hij zelf 
een waardig opvolger 
kunnen uitkiezen, in de 
persoon van een niet 
minder verdienstelijke in
sider'm de filatelie: Ger
rit Glas. De stukjes die 
hij alweer sinds mei ver
leden jaar aan de krant 
toevertrouwt vormen ge
bundeld een gevarieerde 
en ook gezellig lezende 
bron van informatie. 

In het maandblad Ga
briel van december 
wordt Will ibrord her
dacht, die dertienhon
derd jaar geleden (op 
21 november 695) tot 
bisschop der Friezen 
werd gewijd. Geen post
zegel helaas deze keer, 
in tegenstelling tot in 

straties van stempels en 
enkele brieven duidelijk 
gemaakt. 

De filatelistische poëzie 
van Speenhoff geniet 
enige bekendheid door 
de toevoeging van een 
aantal gedichten aan het 
boekje De Postzegelver
zamelaar dat omstreeks 
1929 werd uitgegeven 
door de handelaar Rei
nou Kingma in Apel
doorn. Dat ook Clinge 
Doorenbos zich dichtend 
op het terrein van de 
postzegel heeft bewogen 
blijkt uit Alphapost 
(NVPV Alphen aan den 
Rijn): in het januarinum
mer is een lange rijm af
gedrukt die door de 
dichter speciaal op 'Stad 
Alphen' is toegesneden. 
't Is toch casueel, zoals 
hij het zelf uitdrukt. 
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RAADSEL PLAAT I A NOG S1EEDS 
NIET ONTSLUIERD HANS CAARLS, BLARICUM 

Prediker 1:9 büjfi van kracht 
In 'Philatelie' van januari jl. maakte 'de oude Haagse tijger' Roelf 

Boekema uit Den Haag duidelijk, hoe volgens hem het mysterie 

van plaat IA (eerste emissie 1852) kan worden verklaard. Hij 

schroomde daarbij niet man en paard te noemen en zette zich met 

name af tegen andere '1 Aexperts'. Eén van hen, Hans Caarls uit 

Blaricum, gaat hieronder op Boekema's argumentatie in. 

fc !§ 

Graag wil ik reageren op het 
artikel van de 'oude Haagse 
tijger' Roelf Boekema over de 
ontstaansgeschiedenis van de 
intrigerende drukplaat IA van 
de zegel van 10 cent uit 1852 
(afbeelding 1). 
Boekema verwijst in zijn arti
kel naar eerdere publikaties 
van mijn hand. Inderdaad 
heb ik in november 1992 in 
'Philatelie' op de pagina's 772 
en 773 onder de kop Niets 
nieuws onder de zon een aantal 
opmerkingen gemaakt over 
een brochure die Boekema 

over plaat IA het licht had 
doen zien. Deze opmerkingen 
wil ik  nu ik Boekemas artikel 
in het januarinummer 1996 
heb gelezen  graag nader 
toelichten. Ik doe dat punts
gewijs, zodat de lezer de kern 
van mijn betoog niet zal ont
gaan. 

DE KWESTIE 'DRUKWALLEN' 
Het is in filatelistische kringen 
al lang bekend dat de door 
dokter G.C. van Balen Blan
ken omschreven uitleg inzake 
de 'drukwallen' niet geheel 

duidelijk is weergegeven. De 
verzamelaars van de eerste 
emissie zijn daar nooit verder 
op ingegaan vanwege het feit 
dat Van Balen Blanken door 
zijn overlijden hierop geen 
weerwoord meer kon geven. 
Zonder twijfel heeft bedoeld 
dat de 'wal' in het nog zachte 
staal is ontstaan door een te 
hoge druk tijdens het inwrik
ken van de transferrol; de 
leerlingen Menger en Van der 
Keilen hebben getracht deze 
'wal' weg te steken, met als re
sultaat een gravureachtige be
schadiging van de lesplaat. 
Deze beschadiging helpt ons 

thans bij het herkennen van 
de exemplaren van deze les
plaat. 

DOCUMENTATIE PTTMUSEUM 
De documentatie in het Ne
derlandse PTTmuseum in 
Den Haag is mij volledig be
kend. Deze documentatie 
werpt geen nieuw licht op de 
achtergronden van de pro
duktie van plaat IA. Daarom 
heb ik niet alleen verder ge
zocht in andere archieven, zo
als Bidata van de PTT in Gro
ningen, maar bij vele andere 
vindplaatsen. 

Z^i.,.^...«^ é ;vC~^ JSiy 

a^. 
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1. Een prachtig exemplaar van de zegel van 10 cent Emissie1 852 in plaat 1A (collec
tie Hans Caarls, foto: Mark Snoeren) 

2. Brief van 6 november 1851 van de voorzitter van het Muntcollegie in Utrecht, dr. A. 
Vrolik, aan de minister van Financiën. Uit dit schrijven blijkt dat fiet satineren nè het 
drukken kwam De letterlijke tekst (cursivering auteur): 'Daar de vellen postzegels van 
Z M wel dienen te zijn geheel in orde, d i. gegomd en geperst, zoo zal ik u de ge
vraagde vellen niet vóór Zondag kunnen zenden De rooae zijn geheel klaar, maar de 
geele en de bloauwe zijn eerst fieden gegomd, en dus nat. Zij moeten droogen tot Za
terdag, dan gaan zij in de hydrauliscne pers, waar ze 24 uur in moeten b/i;ven. v 
Heeckeren zal ze echter Zondag uit laten nemen en ze mij dien dag ter hand stellen, 
om ze nog dien dog te kunnen toezenden zonder ongelukken krijgt gij ze dus Maan
dagmorgen ' 
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3 en 4 Staten, 'houdende aanwi|zing von de bestemming welke aon de vellen postzegelpapier die voorlopig door de Controleur der fabricatie waren afgekeurd gegeven is 
Boven 1851 , onder 1852 
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5. Gedeelte van een archiefstuk van het ministerie van Financiën, geschreven op 29 december 1851 onder nummer 48 (afkomstig uit 
het Algemeen Rijksarchief in Den Haagj. Het maakt duidelijk dat Vrolik op 17 en 20 december 1851 de ontvangst bevestigt van de 
100 vellen 'postzegels' die door Vürtheim waren geprepareerd: 'Twee missives van de gen. Voorzitter 17e en 20 December berigt 
dat 100 vellen postzegels door Vürtheim zijn geprepareerd en in orde opgeleverd. Voordragt aan Zelve (i.e. de secretarisgeneraal 
Van Hoijtema, red.]?] 

7 
;;S&.vFfe. 

j&i .wÄ. ' ' y^t/Z'^x, ^/it. i' "yUt^ ^^t^tf^^j^^e, ^ 

twn"^^' *' 
;, /' V ■ ■ / / j ' . 

6. Gedeelte uit een geheim rapport [archief: De Nederland sehe Bank) van 30 december 1 8 5 1 : 'De Hr. Vrolik die ons in onze over
wegingen betreffende dit geheele onderwerp door zijnen rood van veel dienst is geweest, heeft op zich genomen daarvan proeven te 
nemen met het papier waarop onze BB (bankbiljetten, ree/.) gedrukt worden en hetwelk wij hem daartoe ter hond gesteld hebben.' 

'VELLEN MET GATEN' 
In mijn artikel in het novem
bernummer 1992 van 'Philate
lie' is nooit geciteerd dat er 
'vellen met gaten' zijn ge
bruikt voor de produktie van 
postzegels. Wel ontstonden er 
tijdens het bevochtigen van 
het papier vóór de druk gaten 
in het papier op plaatsen waar 
het watermerk zich bevond. 
Overigens maakt Waller in 
zijn studie uit 1932 onder de 
titel De eerst£ postzegel van Neder

land 1852 melding van dit feit; 
en ik citeer;' als een derde ge
brek van het ontvangen pa
pier meen ik verschillende 
dikte der vellen onderling te 
moeten aanvoeren. Vooral bij 
de postzegelfabricatie is eene, 
zoo na mogelijke gelijke dikte 
van het papier, een hoofdver
eischte daar dezelve, op de 
plaats der menigvuldige wa
termerken, anders ligtelijk te 
zwak wordt, en bij de vervaar
diging de postzegels geheel 
bezwijkt of wel daardoor te 
dun geworden, de gom door
slaat' (bladzijde 20. H. C ) . 
Gezien de respectable leeftijd 
en het fabelachtige geheugen 
van Roelf Boekema moet hij 
toch kennis hebben van deze 
studie 

GESATINEERD PAPIER 
Boekema maakt melding van 
het feit dat de vellen postze
gelpapier voor het drukken 
gesatineerd werden. Hieruit 
blijkt dat Boekema er niet van 
op de hoogte is dat satineren 
een nabehandelingsprocédé 
is dat ten doel heeft de zegels 
meer glans te geven. Boekema 
schrijft: 'De preciese werkwij
ze en volgorde is nu niet meer 
vast te stellen.' Had Boekema 
zich beter verdiept in de ar
chiefstukken dan had hij kun
nen opmaken dat uit de dag

produktiestaten de volledige 
werkvfljze valt op te maken. 
Ik verwijs hiervoor naar apeel
ding 2. Muntmeester A. Vrolik 
schrijft zelf dat de proefvellen 
nog in de hydraulische pers 
geplaatst moeten worden. 
Overigens werden de vellen 
ook al gesatineerd voor de af
levering door de papierfabri
kant, de erven Dirk Blaauw te 
Wormerveer. 

HET AANTAL VELLEN 
Als er inderdaad  zoals Boe
kema betoogt  sprake is ge
weest van honderd vellen 
postzegelpapier die voorzien 
werden van een afdruk van de 
lesplaat, dan zouden thans 
aanzienlijk meer exemplaren 
van de zegels in plaat IA be
kend zijn. Aangenomen wordt 
dat gemiddeld drie procent 
van de totale oplage van de 
eerste emissie is overgebleven. 
Als we dit percentage loslaten 
op de door Boekema veron
derstelde oplage van 
0.75x100=7.500 exemplaren 
dan zouden er vandaag de 
dag maximaal circa 225 exem
plaren bekend moeten zijn. 
Bij mijn weten zijn er echter 
slechts 160 ä 170 exemplaren 
bekend, waaronder zes exem
plaren met dezelfde kenmer
ken. Dit houdt in dat de opla
ge ongeveer 55 ä 60 vel is ge
weest. Zo nu en dan wordt 
nog een exemplaar van IA ge
vonden; er zijn momenteel 74 
verschillende posities bekend. 

DE DEELLEVERINGEN 
Boekema maakt in zijn artikel 
uitskütend melding van de be
kende missive van Vrolik op 3 
februari 1852. Hij blijft daarbij 
voorbijgaan aan het feit dat 
alle voorgaande missives mel
ding maakten van 'deel'leve
ringen. 

Ter informatie leg ik twee ar
chiefstukken voor {afbeeldin
gen 3 en 4) die handelen over 
de postzegelproduktie van 
1851 en 1852; daaruit blijkt 
hoeveel postzegels zijn afge
scheiden van de door de com
missie vernietigde vellen. Uit 
deze stukken kan worden af
geleid dat er in 1851 12.900 
exemplaren van 5 cent, 17.775 
exemplaren van 10 cent en 
8.800 exemplaren van 15 cent 
zijn afgescheiden. In 1852 was 
de omvang van deze velfrag
menten opgelopen tot 23.675 
van 5 cent, 20.525 van 10 cent 
en 14.925 van 15 cent. 
Als ik mij beperk tot de pro
dukties tot 6 februari 1852 van 
uitsluitend de zegels van 10 
cent, dan ging het in totaal 
om 29.275 exemplaren. Als 
Boekema serieus te werk zou 
zijn gegaan had hij toch moe
ten vaststellen dat zijn bewe
ringen op drijfzand berusten. 
Het was beslist usance dat de 
goede exemplaren van afge
keurde veldelen werden afge
scheiden. Het valt daarbij op 
dat alle hoeveelheden deel
baar zijn door vijf! 
Ik heb nooit beweerd dat het 
bij de zegels van plaat IA gaat 
om losse exemplaren; ik heb 
slechts aan willen tonen dat 
het toentertijd gebruikelijk 
was om delen van vellen te le

DE HONDERD VELLEN 
Boekema beweert dat de hon
derd vellen niet zijn verant
woord in de dagstaten van de 
Munt en daardoor niet zijn 
behandeld met het middel 
van Vürtheim. Uit bijgaand ar
chiefstuk {afbeelding 5, gevon
den in het Algemeen Rijksar
chief in Den Haag) blijkt over
duidelijk dat Vrolik de goede 
ontvangst op 17 en 20 decem

ber 1851 bevestigt van 100 vel
len 'postzegels' die door Vürt
heim zijn geprepareerd en in 
goede orde zijn opgeleverd. 
Er zijn dus wel degelijk vellen 
de Munt in en uitgegaan. 
Hoe? Dat valt niet meer na te 
gaan, maar Vrolik was een 
slimme man en heeft blijkbaar 
 waarschijnlijk al afgekeurde 
 vellen gebruikt die toch ver
brand zouden worden; in zo'n 
geval is verantwoording niet 
nodig! 
In dit verband wil ik opmer
ken dat er wèl proeven zijn ge
maakt. Uit een geheim rap
port dat ik vond in de archie
ven van De Nederlandsche 
Bank met als datum 30 de
cember 1851 blijkt dat Vrolik 
opdracht heeft gekregen (zie 
afbeelding 6) om op muntbiljet
papier (dat hem door De Ne
derlandsche Bank ter beschik
king werd gesteld) proeven te 
nemen met een daartoe speci
aal vervaardigd stempel in 
boekdruk (losse clichés); deze 
proeven kennen we tegen
woordig uit Van Dietens proe
vencatalogus 1988, waar ze de 
nummers 2a, 2b, 2c, 2d, 2e en 
2f hebben. 
Het siert Boekema dat hij ci
teert uit mijn studie, die mel
ding maakt van het feit dat er 
proeven zijn genomen van 
1850 tot begin 1853 en dat 
Vürtheims preparaat in het 
papier van De Nederlandsche 
Bank is verwerkt. 

EEN ALTERNATIEVE BENADERING 
Tot slot wil ik nog graag op 
het volgende wijzen. De Stu
die en Contactgroep Eerste 
Emissie Nederland 1852 is 
een andere dan de nu toe ge
bruikelijke weg ingeslagen om 
een antwoord te vinden op de 
vragen met betrekking tot 
plaat IA. Dit resulteerde in 
een artikel waaruit blijkt dat er 
wel degelijk postzegels zijn 
verschenen met Vürtheims 
preparaat, namelijk de tweede 
emmissie Haarlemse druk! 
Het is jammer dat Boekema 
dat is ontgaan. 

TOT SLOT 
Het zal wel altijd een raadsel 
blijven waarom de lesplaat van 
Nederlands eerste emissie een 
dagproduktie lang in gebruik 
is geweest. Misschien kan dit 
raadsel worden opgelost als de 
dagproduktieboeken van 
1851 en 1852 boven water ko
men. Voor wat betreft Boeke
ma's artikel in het januari
nummer 1996 moet ik echter 
mijn conclusie van november 
1992 handhaven; ik blijf erbij 
dat het nog steeds 'niets 
nieuws onder de zon' is. 
Hans Caarls, Blaricum 



ARIE BAKKER RDPSA, NORTHMEAD (ZUID-AFRIKA) 

GESCHIEDKUNDIGE FIIATEUE (3) 
NecbknMndië en de KPM 

Vorig jaar ging de heer A. Bakker uit Northmead (Zuid-

Afriko) in ons blad tot tweemaal toe in op het begrip 

'geschiedkundige filatelie'. Het betreft een andere manier van 

verzamelen: niet een bepaald gebied of thema is het 

uitgangspunt, maar de aanleiding tot een zegelemissie of de 

achtergrond van bepaalde poststukken. Ook nu weer geeft de 

auteur een voorbeeld van een onderwerp dat zich tot deze 

alternatieve benadering leent. 

Op deze bladzijde ziet u twee 
eofilatelistische brieven uit 
het vroegere Nederlands-In-
dië afgebeeld. Beide poststuk
ken zijn verzonden van Sama-
rang naar Batavia. 
De overlandbrief (aßeelding 
la) is van 14 juni 1861; de 
aankomstdatum was 18 juni 
1861. Het postgeld werd be
taald door de geadresseerde; 
het bedroeg 52 cent. Het vrij
wel in het midden van de en
velop geplaatste, met blauwe 
inkt aangebrachte ovale stem
pel (afleelding Ib) - tekst Sa-
marang - ongefrankeerd, for
maat 49 bij 38 millimeter -
was in gebruik tussen 1834 en 
1869. 
De zeebrief (afieelding 2d) is 
gedateerd 16 december 1862. 
De aankomst was op 19 de
cember 1862. Het postgeld 
werd ook in dit geval betaald 
door de geadresseerde; het 
bedroeg 30 cent. De adresse
ring vermeldt in de eerste re
gel per Prins van Oranje. De in 
rode inkt geplaatste ontwaar
ding is een rechthoekig stem
pel (afieelding 2b) met de tekst 
Zeebrief - ongefrankeerd - PSB. 
De afkorting PSB in het stem
pel betekent Per Stoom Boot. 
Dit stempel was in gebruik tus
sen 1835 en 1864. 

ZEEPOST: SNELLER EN 
GOEDKOPER 
Uit deze twee converts blijkt 
dat de zeepost efficiënt en 
veel goedkoper dan de over-
landmail was. Maar dit voor
deel verviel toen op 1 januari 

1863 een uniform tarief van 
10 cent voor een landpost-
brief van 15 gram werd inge
voerd. Geen wonder dat het 
zeebriefstempel slechts ge
bruikt werd tot 1863. 
Dat men niet altijd gebruik 
maakte van de zeepost komt 
omdat landpost elke dag kon 
worden verzonden, maar zee
post alleen als er een schip 
met de gewenste bestemming 
voor de kust lag. 
In het Koninklijk Instituut 
voor de Tropen in Amsterdam 
vond ik in de Indische Koloniale 
Rapporten 7 566 aan de Tweede 
Kamer het volgende bericht: 

'De stoomschepen en het mate
rieel der firma W. Cores de Vries 
gingen, na de verstrijking van het 
contract met de Regering gesloten, 
over aan eene reederij, waarvan 
het beheer werd toevertrouwd aan 
de beeren Besier en Jonkheim, te 
Rotterdam gevestigd, doch zoowel 
te Batavia als te Soerabaija door 
agenten vertegenwoordigd. Eenige 
booten werden verkocht, terwijl 
aangehouden werden de Singapore 
van 160, de Menado en Prins van 
Oranje, beide van 90, Batavia en 
Padang, beide van 80, /oomede de 
Palembang van 60 paardenkracht. 
Van deze zes stoomers waren er in 
den regel vier in de vaart, terwijl de 
twee overige in reserve bleven. 
Gedurende 1866 deden die stoom-
booten de volgende reizen: ,S4 van 
Batavia over Chrebon, Tagal en Pa-
kalongan naar Samarang en terug, 
18 van Batavia over Samarang naar 
Soerabaija en terug, 6 van Batavia 
regtstreeks naar Soerabaija en te
rug, 8 van Batavia naar Padang en 
terug, waarop viermaal Telok Be-
tong en driemaal Benkoelen werd 
aangedaan, 6 van Batavia naar 
Singapoer en terug, 18 van Soera
baija naar Bandjermasin en terug, 
12 van Macassar over Soerabaija en 
Samarang naar Singapoer en te
rug, en eindelijk 2 van Batavia naar 
Telok Belong en terug. 
Sedert het laatst van 1862 bestaat 
voorts eene maandelijke dienst tus-
schen Batavia en Singapoer in aan
sluiting met de Fransche mail
dienst tusschen Marseille en Chi
na. In Maart 1866 bragt de betrok
ken Fransche onderneming voor 
den zijtak Batavia weder eene eige
ne mailboot in de vaart, ter vervan

ging van die welke in November 
1864 op hare eerste reis veronge
lukte. In de dienst was inmiddels, 
zoo als uit vroegere verslagen 
blijkt, van gouvernementswege 
voorzien geworden, door middel 
van een stoomer der gouverne
mentsmarine.' 

STOOMBOTEN: CONCURRENTIE 
VOOR ZEILSCHEPEN? 
Het hiervoor geciteerde rap
port moeten we zien als een 
aanvulling op wat de leden 
van de Tweede Kamer al ge
acht konden worden te weten. 
De opsteller schrijft geen ge
schiedenis, maar beperkt zich 
tot wat feiten en als zodanig is 
het voor het nageslacht maar 
een gebrekkige momentopna
me van de boeiende geschie
denis van het interinsulaire 
vervoer in de Indische Archi
pel, dat in 1825 begon met de 
eerste stoomboot, de Van der 
Capellen. Het valt bijna niet te 
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geloven, maar een kwart eeuw 
later waren er behalve enkele 
schepen van de gouvere-
mentsmarine nog maar twee 
particuliere stoomboten in de 
vaart. De Gouverneur-Gene
raal Rochussen wees de rege
ring in Nederland op dit ge
brek, waarna de oud-zeeoffi-
cier W. Cores de Vries o p 
dracht kreeg een onderzoek 
in te stellen naar de levensvat
baarheid van een stoomschip-
dienst. Kon men concurreren 
met zeilschepen? 
In Rotterdam waren met 
name Willem Ruys en Fop 
Smit wel geïnteresseerd en 
het resultaat van het onder
zoek was dat een comman
ditaire vennootschap werd op
gericht. Drie schepen werden 
door Fop Smit gebouwd en 
één door de Nederlandsche 
Stoomboot Maatschappij 
(NSM) op Feyenoord. De on
derneming van Cores de Vries 
begon in 1851 o.a. met de 
Padang van Batavia naar de 
Sumatraanse havens en langs 
de Javaanse noordkust naar 
Makassar en de Molukken. 
Per gevaren zeemijl betaalde 
de regering f 9.69, wat neer
kwam op een subsidie van 
f 160.000.- per jaar. In 1858 
volgde de dienst op Singa
pore. 

UITBESTEDINGEN 
In 1859 achtte de regering het 
nodig een uitbesteding te 
houden. Cores de Vries was de 
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enige gegadigde die schepen 
ter beschikking had en hij 
nam zijn kans waar. Hij was 
bereid het contract te vernieu
wen op basis van f 18.21 per 
gevaren zeemijl (neerkomend 
op een subsidie van een half 
miljoen per jaar) plus een ren
teloos voorschot van 
f 500.000.- voor de bouw van 
nieuwe schepen. Was de 
dienst nu maar goed geweest 
- maar iedereen klaagde over 
hoge vrachttarieven, vuile 
schepen en slechte bediening. 
Daarom werd in 1862 beslo
ten tot een nieuwe uitbeste
ding met als voorwaarde de 
uitbreiding van diensten en la
gere tarieven. 
Ditmaal bleken er twee ge
gadigden te zijn: de Engels
man H.O. Robinson (f 6.97 
per bevaren zeemijl) en de 
Amsterdammers Paul van Vlis-
singen jr. en Dudok van Heel 
(f.6.98 per bevaren zeemijl). 

BEDENKINGEN 
De Raad van Indië was bijzon
der verheugd over de grote 
besparing die de nieuwe uit
besteding tot gevolg zou heb
ben. Toch waren er nog be
denkingen: moest men het in-
terinsulaire vervoer wel toe
vertrouwen aan een Brit? Die 
buurman was toch al zo mach
tig en als er eens oorlog komt, 
zal de Brit dan troepen willen 
vervoeren? En dan de werkge
legenheid: twaalf schepen 
zouden gebouwd moeten wor
den voor ca. drie miljoen gul
den! Maar aan de andere 
kant: het direct bevorderen 
van het Nederlands belang 
zou wèl f421.- extra kosten! 
Iedereen die meende belang
rijk te zijn had over deze kwes
tie wel iets te zeggen: regering 
versus handel, industrie en 
scheepvaart. 'Een Engelse mi
nister zou het wel weten,' be
toogde men. En een Neder

landse minister wist het ook: 
op 4 augustus 186.S werd de 
bediening van de paketvaart 
toegewezen aan Robinson! 
De concessie werd ingebracht 
in de Nederlandsch-Indische 
Stoomvaart Maatschappij 
(NISM), een Nederlandse 
maatschappij met een Engelse 
directie en gevestigd in Lon
den. De vloot van de in 1865 
overleden Cores de Vries 
bleef op de rendabele lijnen 
varen tot zijn schepen in 1868 
werden overgenomen door de 
NISM, waarna alle tarieven 
konden worden verhoogd. 

DE KPM WORDT OPGERICHT 
Een paar jaar voordat de vijf
tienjarige concessie weer ver
lengd zou moeten worden, 
waren de directies van de Rot-
terdamsche Lloyd (opgericht 
1883) en de Stoomvaart Maat
schappij Nederland (opge
richt 1870) het er over eens 
dat het een beschamend feit 
was voor ons nationaal gevoel 
dat het interinsulaire vervoer 
door een buitenlandse onder
neming werd beheerd. Boven
dien waren er vele klachten 
over de manier waarop de lij
nen werden bevaren en de 
Nederlandse belangen wer
den beschadigd. De regering 
werd benaderd, maar die was 
niet geporteerd voor een ver
andering . Alles ging toch 
goed? 
Maar onze scheepvaart be
schikte in die tijd over man
nen met visie. Boissevain, Ruys 
en Tegelberg kwamen met 
vast omlijnde plannen, met 
onweerlegbare argumenten 
en met kapitaal. De strijd was 
heftig, ook in de Tweede Ka
mer, waar met uiterste felheid 
werd geageerd tegen een wets
ontwerp om de Gouverneur-
Generaal te machtigen onder 
strenge voorwaarden een pa-
ketvaartovereenkomst te slui

ten met een of meer Neder
landse gegadigden. Uiteinde
lijk werd de wet toch aangeno
men; dat gebeurde op 19 
maart 1888. Ruim drie maan
den later, op 5 Juli 1888, te
kende Gouverneur-Generaal 
Otto Van Rees het contract, 
waarna op 4 .september van 
datzelfde jaar kon worden 
overgegaan tot de oprichting 
van de Koninklijke Paketvaart 
Maatschappij (KPM). Het 
recht om het predikaat 'Ko
ninklijke' te voeren was de 
maatschappij al bij voorbaat 
verleend bij Koninklijk Besluit 
van 15 juli 1888. De toenmali
ge koning, Willem 111, liet er 
geen twijfel over bestaan hoe 
verheugd hij was over dit Ne
derlands initiatief. 
De dienst werd geopend op 1 
januari 1891 met de eerste 
twee schepen; de volgende 
dag begonnen nog eens drie 
schepen aan hun dienst. Om
dat Willem III net was overle
den werden er geen feestelijk
heden gehouden om het be
gin van de KPM te markeren. 

INSPIRATIE 
Veel lezers van 'Philatelie' zijn 
waarschijnlijk te jong om de 
hiervoor geschetste bijzonder
heden uit onze koloniale ge
schiedenis te kennen, al zul
len de namen van bepaalde 
personen hen niet vreemd in 
de oren hebben geklonken. 
Dankzij de zeebrief worden 
we herinnerd aan het onstaan 
van de Koninklijke Paketvaart 
Maatschappij, een gebeurte
nis uit ons verleden waar we 
trots op mogen zijn en waar
aan we inspiratie voor vernieu
wend ondernemerschap kun
nen ontlenen. 
Maar er is nog meer in deze 
geschiedenis dat aanleiding 
geeft voor nader onderzoek. 
Wie was de afzender van de in 
dit artikel getocjnde brieven? 
Dat was de firma Dorrepaal & 
Co. te Samarang. Daarover 
vertel ik u in een volgend arti
kel. 
Arie Bakker 

Geraadpleegde bron: 
Een halve eeuxu paketvaart 1891-1941 

Ib 



RENÉ HILLESUM, GOUDA 

GEBOORTEKAARTJE VOOR 
EEN90JARIGE 
DuitscheBijhsbekstingop reisäljettm 

'Een nagekomen mededeling voor de rubriek Nieuwe uitgiften'  zo karakteriseert de auteur van de nu volgende bijdrage zijn 

opmerkingen over een tot dusver nauwelijks belicht fenomeen in de fiscale filatelie: de Duitsche Rffksbelasting op reisbiljetten. 

Dankzij 'speldeprikjes' en 'minuscule sleuteltjes' wist hij de puzzelstukjes op hun plaats te leggen. 

Veel lezers van 'Philatelie' zul
len bekend zijn met hèt boek 
op het gebied van spoorwegen 
en filatelie: Spoor en Post in Ne
derland, een publikatie die in 
1979 verscheen'. Zij die het 
bezitten kennen ongetwij
feld(?) de inhoud ervan, zo
dat het bestaan van een 'Duit
sche Rijksbelasting op reisbil
jetten' geen geheim zou moe
ten zijn. 
Uit hetgeen Spoor en Post over 
het onderwerp bericht^ wor
den we echter niet veel wijzer. 
De complete letterlijke tekst 
luidt: 

'In de jaren voor de Ie Wereld
oorlog is er een duitse rijksbe
lasting op reisbiljetten geweest 
waarover we niets anders we
ten dan dat deze geïnd werd 
door middel van zegels die bij 
Enschedé in Haarlem gedrukt 
zijn in twee series: voor de SS 
en de HIJSM, bruine tekst op 
een paarse ondergrond, in de 
volgende waarden'. 
Daarna volgt een opsomming 
van in totaal drieëntwintig ver
schillende waarden (per maat
schappij) in Deutsche Reichs
mark (!) van Rmk 0.05 tot en 
met Rmk 8.. 
Voor de in de geciteerde pas

sage genoemde SS en HIJSM
zegels verwijs ik naar de afbeel
dingen 1 en 2. 

NEDERLANDSE ZEGELS 
Om de titel van dit artikel 
geen geweld aan te doen, val 
ik maar direct met de deur in 
huis: het gaat hier om puur 
Nederlandse zegels! Dat lijkt 
een simpele mededeling, 
want Spocrr en Post weet te mel
den dat de zegels bij En
schedé gedrukt werden. De 
conclusie 'Het zijn Neder
landse zegels want ze zijn bij 
Enschedé gedrukt' is echter 
geenszins terecht. 'Haarlem' 
drukte (en drukt nog steeds) 
voor veel meer landen dan al
leen Nederland. Nee, om te 
beweren dat het Nederlandse 
zegels zijn is méér nodig. 
Om de aard van de zegels te 
achterhalen eerst maar een 
rondje musea gedaan: 
 het Belastingmuseum' weet er 
aanvankelijk niets over te mel
den en gaat er vooralsnog van 
uit dat het om Duitse zegels 
gaat; 
 het Nederlandse PTT Museum'^ 
is met het onderwerp onbe
kend en heeft; er geen gege
vens over; 
 het Openbaar Vervoer Museum'' 

Tabel A 

Bij een totaalbedrag van: I.KI II.KI 

0.60M

> 2.00M

> 5.00M

>10.00M

>20.00M

>30.00M

>40.00M

>50.00M 

2.00M 
5.00M 

10,00M 
20.00M 
30.00M 
40.00M 
50.00M 

20Pfg 
40Pfg 
80Pfg 

160 Pfg 
240 Pfg 
360 Pfg 
540 Pfg 
800 Pfg 

10 Pfg 
20 Pfg 
40 Pfg 
80 Pfg 

120 Pfg 
180 Pfg 
270 Pfg 
400 Pfg 

III.KI 

5 Pfg 
10 Pfg 
20 Pfg 
40 Pfg 
60 Pfg 
90 Pfg 

140 Pfg 
200 Pfg 

De laagste klasse (In de regel klasse IV, maar in Bayern en 
Baden lllb) was geheel vrij van Fahrkartensteuer 

heeft er nog nooit van ge
hoord; 
 het Nederlands Spoorwegmuse
urrt' weet niets meer te melden 
dan hetgeen in Spoor en Post 
staat. 

FAHRKARTENSTEUER 
De Fahrkartensteuer een Duit
se belasting op reisbiljetten 
werd ingesteld bij wet, als on
derdeel van de Reichsfinanzre
form, en werd van kracht op 1 
augustus 1906. De belasting 
werd geheven op alle reisbil
jetten (trein, boot, tram) bin
nen het gehele Deutsche Reich. 
De belasting was bij de prijs 
van het kaartje inbegrepen, 
enigszins vergelijkbaar met 
het hedendaagse 'inclusief 
BTW'. 

Dit gold echter niet bij een sa
mengesteld reisbiljet {Zusam
mengestelltes Fahrscheinhefl), in 
Nederland genoemd 'rond
reisbiljet'. Hier moest de be
lasting  volgens tarief  gehe
ven worden over het buiten
landse deel van het vervoers
bedrag voor spoor en /o f wa
terweg. Een samengesteld bil
jet bestond dan ook uit specia
le kaartjes (samenstelbare 
reisbiljetten) en was geen sa
menvoeging van een aantal 
enkelvoudige kaartjes! 

EUROPESE SAMENWERKING 
De Europese spoorwegen had
den zich al vroeg georgani
seerd in de Verein Deutscher Ei
senbahnverwaltungen (VDE). 
Deze vereniging was ook voor 

tti combinabili. 

lilt fip8ßß*jer:tKi^8lififl| BissslKilinverwaltünQen. 
i ■■'1 

op 
Reichsfahrkar *»Aigl)il3.6ttßÄ« 4 ,tehendem Betr 

diesem Heft t *■ :»«***"' «Utigen deutsc 
entrichtet wr . • j^imore des billets allemm 

conire a été yer^ui du vot/ageur comme timbre des c 
is du présent livret, en lant que ces coupons sonf stt, 
— Imposta todesca sui biglietti di viaggio. La sou 
a flanco è stata riscossa dal via,if^"iatore come impc 
1 Een zegel van Rmk 4 00 van de S S. Goed zichtbaar is dat het Steuerschein drie
talig IS' Duits, Frans en Italiaans (foto Opdrachtfoto, Boskoop) 

Voor enkelvoudige biljetten 
was er dus geen probleem, 
want de totaal te betalen prijs 
inclusief Reichs Fahrkartensteuer 
 stond immers op het biljet. 

de reiziger van groot belang. 
Sedert 1884 gaf de VDE rond
reisbiljetten uit en admini
streerde deze. Zo kon men met 
één kaartje reizen in verschil
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lende landen, met verschillen
de maatschappijen bij de VDE 
aangesloten (zowel van de 
staat als particulier), zowel per 
spoor als over water. Men hoef
de dus niet meer aan de grens 
een kaartje te kopen voor het 
traject in het andere land, of 
bij het overstappen naar een 
andere maatschappij. 
De Duitse reisbelasting dreig
de echter roet in het eten te 
gooien. Een kaartje afgeven 
kon nog, maar indien men 
vanuit het buitenland Duits
land binnenreisde moest over 
het Duitse traject reisbelasting 
betaald worden. Dit was uiter
aard een vreemde en verve
lende situatie, waar de buiten
landse spoorwegen niets voor 
voelden. Dit zou immers on

Immmé 
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2 Zegel van Rmk 2 70 van de HIJSM 
(foto Robert J Tiemann, Zv/artewaal) 

aanvaardbare vertraging aan 
de grens opleveren, en veel 
ongemak voor de reiziger. 

NEDERLANDSE LEDEN 
Twee Nederlandse spoorweg
maatschappijen waren in 1906 
lid van de VDE: de Maatschap
pij tot Exploitatie van Staats 
Spoorwegen (kortweg Staat
spoor genoemd, SS) en de 
Hoüandsche IJzeren Spoorweg 
Maatschappij (HIJSM). De 
kwestie van de Fahrkartensteuer 
kwam voor het eerst in de 
VDE ter sprake op de vergade
ring in Noorwegen'. De verte
genwoordiger van beide Ne
derlandse maatschappijen 
stemde toe in het innen van 
de belasting op rondreisbiljet
ten bij aanschaf hiervan. De 
belangrijkste reden hiervoor 
was de dienstverlening aan de 
reiziger, zodat deze niet be
hoefde te wachten aan de 
grens. 
Duitsland verlangde van alle 
leden van de VDE die de be
lasting bij aanschaf van het bil
jet zouden innen dat deze 
maandelijks verantwoord en 
ter verrekening aangeboden 
zou worden. Hiervoor werd 
een formulier verstrekt met 
de naam: Zusammenstellbare 
Fahrschemheft/Nachweisun^. 
Het gehele belastingtraject 

werd geregistreerd door de 
Königliche Eisenbahndirektion zu 
Berlin bei der Abrechnungstelle 
des Vereins Deutscher Eisenbahn
verwaltungen. Deze stelde ook 
coupons {Steuerschane) be
schikbaar om in het boekje te 
hechten. Hierop werd inge
vuld het nummer van het bil
jet, alsmede het bedrag aan 
belasting. Voor de Duitse fis
cus was dat voldoende. 

CENTRALE CONTROLE 
Ruim voordat SS en HIJSM sa
mengingen in een belangen
gemeenschap waaruit later de 
Nederlandse Spoorwegen 
(NS) ontstond, was er al een 
samenwerkingsverband tussen 
deze twee maatschappijen. Of, 
zoals eenjaarverslag van de SS** 
het vermeldde: 'Werd met in
gang van 1 Januari 1891, eene 
Centrale Controle voor beide 
Maatschappijen opgericht, ter
wijl hare afzonderlijke Contró
len werden opgeheven'. 
De centrale controle (geves
tigd te Utrecht) was de finan
cieeladministratieve dienst. 
De reisbelastingzegels werden 
verstrekt door deze centrale 
controle. Uit het bovenstaan
de mag worden afgeleid, dat 
de Reisbelastingzegels voor 
beide maatschappijen uit 'één 
bureaulade' kwamen! De cen
trale controle stuurde de Reis
belastingzegels aan de rond
reisbureaus, gevestigd in de 
hoofdkantoren van de maat
schappijen te Utrecht (SS) en 
Amsterdam (HIJSM). 
De Reisbelastingzegels waren 
dus niet verkrijgbaar aan de 
loketten. Een rondreisbiljet 
moest aangevraagd worden 
(met een speciale bestelbrief) 
en het rondreisbureau bere
kende de te heffen Duitse reis
belasting. Resultaat hiervan 
was het plakken van een zegel 
op de speciale coupon (Steuer
schein), die deel ging uitmaken 
van het rondreisbiljet. Op de 
omslag van het biljet werd op 
de daartoe bestemde plaats 
het totaalbedrag (inclusief 
reisbelasting) vermeld in Rmk 
alsmede in guldens. De reisbil
jetten en het belastingbiljet in
clusief zegel werden door het 
rondreisbureau ontwaard (dat 
gebeurde door middel van 
een perforatie, zie aßxeldmgS) 
en aan het vragende kantoor 
gezonden. Aldaar werd het ge
heel (nu inclusief omslag, zie 
afbeelding 4) voorzien van een 
datumperforatie aan de on
derzijde, uitsluitend vermel
dend de datum van afgifte. 

GEEN VERTROUWEN 
De Nederlandse vertegen
woordiger verlangde  als eni
ge  al op de eerste VDEver
gadering waar de nieuwe be
lasting ter sprake kwam (Kris
tiania) dat de belasting door 
middel van zegels verant

* V e r e i n D e u t s c h e r E i s c n b a h n v c r w a l t u n g c n . ".. 

f: sammengestelltes Fahrsclieinliült. 
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4 Omslag van het Zusammengestellte Fahrscheinheft met datumperforaat 28 5 0 7 De 
tekst van de omslag is qeheel m het Duits gesteld, maar de Ausgabestelle (Utrecht) en 
het ƒ teken verraden dat het een voor Nederland bestemde omslag is (foto Opdracht
foto, Boskoop) 

woord zou worden. Hij vond 
zelfs dat Duitsland maar ze
gels beschikbaar moest stel
len! Deze suggestie werd van 
de hand gewezen. Op de 
tweede vergadering van de 
VDE waar de reisbelasting aan 
de orde werd gesteld'" kwam 
de Nederlandse vertegen
woordiger hier op terug. Van 
het verstrekken van Duitse ze
gels (zie afleeldmg 5) kon ech
ter geen sprake zijn. De Ne
derlander meldde de verga
dering toen dat Nederland 
zelf wel voor de zegels zou 
zorgen! Als extra reden voor 
het gebruik van zegels werd 
nog genotuleerd" '..dass es 
den niederländischen Bah
nen ermöglicht werde, nach
zuprüfen, ob ihre Dienststel
len nicht höhere Beträge vom 
Publikum erhoben haben, als 
sie den Kontrollstellen nach
gewiesen haben. Dazu genü
ge nicht die Angabe der Steu
erbeträge in dem Steuerschei
ne des Heftes, weil die Hefte 
in den Besitz der Reisenden 
übergehen, also der Nachprü
fung durch die Kontrolle ent
zogen seien.' Kort samenge
vat: de Nederlandse Directies 
wensten te controleren of het 

loketpersoneel niet meer be
lasting vroeg dan zou worden 
verantwoord en afgedragen! 
Het bewijs, het in het boekje 
gehechte belastingformulier, 
bleef namelijk in het bezit van 
de reiziger. 

NEDERLANDSE ZEGELS IN 
VREEMDE VALUTA 
Veel dank zijn wij verschul
digd aan de VDE! Door niet in 
te gaan op de ogenschijnlijk 
eenvoudige vraag om Duitse 
zegels {Fahrkartenstempel) of 
speciaal voor Nederland ver
vaardigde Duitse zegels te le
veren, is Nederland in één 
keer - na negentig jaar - zes
enveertig belastingzegels rij
ker. Alsof dat nog niet genoeg 
is, hebben wij hier nog met 
een unicum te maken ook: 
Nederlandse zegels in een 
vreemde valuta. 
De zegels hebben het formaat 
van een Nederlandse plakze-
gel, en hebben ook dezelfde 
tanding (12'/4:12). Vrijwel ze
ker zijn de Reisbelastingze
gels door 's lands huisdruk
ker, Enschedé, gedrukt. Een 
bevestiging hiervoor is er ech
ter nog niet. 
Hoewel deze belasting, zoals 
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3 Rechts op deze foto het Steuerschein met daarop een SS reisbelasbngzegel van 
Rmk 4 00 Links zien we het enig overgebleven reisbiljet Amersfoort Ni|megen via 
Kesteren Hier is ook te zien dat net om speciale reisbiljetten gaat Samenstelbare Reis
biljetten De andere zi|de van het bil|et is m het Duits gesteld,liet vermeldt tevens de 
priis m Rmk Het bil|et is verder voorzien van een droogstempel (met locomotief) van de 
hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappi|l (foto Opdrachtfoto, Boskoop) 



5 Enige voorbeelden van Duitse Fahrkartenstempel 

ik al schreef, ook de boottra
jecten gold, staat op de zegels 
uitsluitend een stoomlocomo
tief afgebeeld. De zegels heb
ben alle dezelfde ondergrond 
en kleur; ze verschillen slechts 
in de bruine druk, die er uit
ziet als een opdruk. Het is 
goed denkbaar, dat  gezien 
de gedwongen korte voorbe
reidingstijd  de basiszegels al
vast werden aangemaakt, om 
bij het bekend worden van de 
tarieven van een opdruk te 
worden voorzien. 
De zegels hebben alle een vrij
wel identieke bruine druk, 
waarin slechts de naam van de 
maatschappij (S.S., danwei 
H.IJ.S.M.) en de waarde va
rieert. De waarde is in Duitse 
valuta: Rmk. Verder draagt de 
bruine kleur de Nederlandse 
tekst Duitsche Reisbelasting op 
reisbiljetten. 

VROEG FOUT 
De Duitsche Reisbelasting op 
reisbiljetten is nauwelijks in de 
literatuur terug te vinden. Het 
standaardwerk over de Neder
landse belastingzegels van 
Van der Poel''^ rept er met 
geen woord over, terwijl de 
voorgenomen reisbelastingze
gel van 1936 (zie afbeelding 6) 
 die al gedrukt was, maar 
waarvan de wet in de Kamer 

sneuvelde  wèl wordt be
schreven'''. Kennelijk was ook 
Van der Poel ervan overtuigd 
dat we hier niet met een Ne
derlandse zegel te maken heb
ben. 
De vroegste bron die ik heb 
kunnen traceren is de fameu
ze Forbincatalogus'''. Deze 
wereldcatalogus van fiscaalze
gels meldt het bestaan van de 
zegels (Impot sur les billets de 
chemin de fer pour l'Allemagne), 
maar weet geen afbeelding te 
produceren. 
Belangrijk is het jaar van uit
gifte dat Forbin noemt: 1912. 
Zoals we nu weten, is dit jaar
tal niet juist. De reputatie van 
de Forbincatalogus was ech
ter van dien aard, dat de daar
in vermelde gegevens voor 
waar werden aangenomen. 
Omdat pas nu, na negentig 
jaar, wat meer over deze reis
belastingzegels bekend is ge
worden, is het niet verwonder
lijk dat men bij de latere pu
blikaties uitging van het 'For
binjaar'. Zo staat 1912 onder 
andere in de lijst van E. J. En
schedé' ' . Latere publikaties 
borduurden hier op voort, 
maar het jaartal werd ofwel 
verdoezeld (Spoor en Post 'uit
gegeven in de jaren voor de 
Eerste Wereldoorlog') ofwel 
bijgesteld (Barefoot'": '1907'). 

Deze aanpassingen waren niet 
gebaseerd op feiten, maar op 
de veronderstelling dat 1912 
gewoonweg niet kon kloppen; 
in beide gevallen werd name
lijk een zegel afgebeeld die 
was ontwaard vóór 1912: 1911 
(Spoor en Post), respectievelijk 
1907 (Barefoot). Frappant is 
ook, dat het desbetreffende al
bumblad in het Belastingmu
seum het jaartal 1912 ver
meldt. 

TARIEVEN 
De tarieven" van de Duitse 
Fahrkartensteuer waren uiterst 
progressief, zowel voor wat be
treft het aantal af te leggen ki
lometers (hetgeen in de prijs 
tot uitdrukking kwam) alsook 
met betrekking tot de klasse 
waarin de reis gemaakt zou 
worden. Wat dit laatste betreft 
was de verhouding van 1:2:4. 
Dit leidde ertoe dat vele reizi
gers vluchtten naar een lagere 
njtuigklasse. 
De tarieven werden vastgesteld 
aan de hand van de te betalen 
vervoersprijs. Hierdoor kon 
het tarief van de belasting on
gewijzigd blijven gedurende 
de gehele periode waarop de 
Fahrkartensteuer van krachtwas. 
Op 8 april 1917 werd de Beßn
derungssteuergesetz van kracht"*, 
waarmee een eind kwam aan 
de Fahrkartensteuer. 
De belasting werd geheven 
over alle biljetten waarvan de 
reis een aanvang nam op of na 
1 augustus 1906. Uiteraard 
gold voor alle landen één en 
hetzelfde tarief, dat slechts ge
heven werd bij een biljet van 
60 Pfg. en meer. Deze tarieven 
golden uitsluitend voor het to
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7 Zo ziet een Rondreisbil|et er uit Het bestaat uit een Duitstalige omslag, tweetalige (althans voor wat het Nederlandse tra|ect be 
treft) reisbil|etten, een Steuerschein en daarachter de Nederlandstalige reisregels Uittreksel uit de voorwaarden voor het vervoer' 
(foto Opdrachtfoto, Boskoop) 

6 Twee Reisbelastingzegels van 10 cent 
uit 1936, die gedrukt en wel op de plank 
lagen toen de wet sneuvelde Voor zover 
bekend werd slechts éen waarde over 
drukt (foto Robert J Tiemann, Zwarte

taaibedrag van Zusammenge
stellte Fahrscheinhefte (rondreis
biljetten). Achter het laatste 
vervoersbiljet werd een belas
tingbiljet (Steuerschein) ge
hecht (zie afleelding 7). Dit 
Steuerschein werd beschikbaar 
gesteld door de Königliche Ei
senbahndirektion Berlin''^. Het 
vermelden van het belastingbe
drag was voldoende; alleen in 
Nederland vond men dat on
voldoende: er moest een zegel 
komen. 
De geïnde belasting werd ie
dere maand op een verzamel
staat (Nachweisung) genoteerd 
en aan de Abrechnungsstelle des 
VDE van de Eisenbahndirektion 
in Berlijn gezonden. 
In tabel A wordt getoond hoe 
de tarieven waren opge
bouwd. 

KILOMETERBOEKJES 
Een bijzonder belastingtarief 
 afwijkend van de tarieven 
die in tabel A worden vermeld 
 was van kracht voor wat we 
tegenwoordig een combinatie 
van abonnement en strippen
kaart zouden noemen: reizen 
naar en van drie met name ge
noemde stations in de grens
streek, op Duits grondgebied: 
Emmerik, Salzbergen en 
Schuttorf. 
De tarieven van de reisbelas
ting op deze zogenoemde ki
lometerboekjes waren als 
volgt: voor Emmerik en Schut
torf: 20 Pfg. voor de I. Klasse 
en niets voor de II. en 111. Klas

225 



se Voor Salzbergen gold het
zelfde, maar er diende voor 
de II Klasse 10 Pfg betaald te 
worden De mstrucies^" hier
voor Imdden als volgt 'In ver
band hiermede moet door de 
stations vóór afstempeling van 
kilometerboekjes, ingevuld 
van of naar Emmerik, Salzber
gen en Schuttorf in de geval
len, waarin overeenkomstig 
het bovenstaande belasting 
verschuldigd is, op het af te 
stempelen vakje een zegel 
worden geplakt, aangevende 
het bedrag van de belasting 
waarvoor echter den reizigers niets 
in rekening mag worden ge
bracht ' 
De kilometerboekjes waren 
onderhevig aan een  forse 
waarborgsom De reisbelas
tingzegels die nodig waren 
voor de kilometerboekjes wer
den wel verstrekt (door de 
Centrale Controle) aan de sta
tions De afgifte van kilome
terboekjes werd op 10 mei 
1917 gestaakt 

KINDVRIENDELIJK 
De Duitse serie reisbelasting
zegels, met het inschnft Deut
sches Reich en Fahrkartenstempel, 
bestaat uit achttien verschil
lende waarden^' tussen 5 Pfg 
en 8 Rmk Deze waarden re
presenteerden alle verschil

lende tarieven, zoals die zijn 
vermeld in tabel A 
De Nederlandse zegels zijn er 
echter  voor beide maat
schappijen SS en HIJSM  in 
drieentwintig verschillende 
waarden Dit terwijl het tarief 
(ziet tabel A) slechts uit achttien 
verschillende waarden is op
gebouwd De verklaring hier
voor IS dat Nederland vijf 'tus
senwaarden' heeft toege
voegd Deze waren 'nodig' om 
ook voor de kinderkaartjes de 
juiste zegels beschikbaar te 
hebben Kinderkaartjes waren 
'half geld', net als de belas
ting Er was echter een mini
mum verschuldigd van 5 Pfg 
De Duitsers vonden het met 
nodig om voor deze 'kinder
belasting' zegels uit te geven 
Immers, met de beschikbare 
achttien waarden kon elke 
noodzakelijke waarde worden 
samengesteld Kennelijk von
den de Nederlanders rekenen 
te moeilijk 

TOT SLOT 
Velen  filatelisten, vervoers
bewijsverzamelaars, musea en 
andere instanties  hebben op 
mijn verzoek de moeite geno
men na te denken over het 
onbekende fenomeen 'Duit
sche Rijksbelasting op reisbil
jetten' Helaas moesten velen 

berichten dat ze over het ver
schijnsel mets te melden te 
hadden Vaak echter kreeg ik 
een 'speldeprikje' of zelfs een 
'minuscuul sleuteltje' om een 
volgend deurtje te openen zo
dat ik verder kon borduren 
Allen die mij geholpen heb
ben ben ik bijzonder veel 
dank verschuldigd De volgen
de personen en instanties wis
ten op enigerlei wijze een bij
drage te leveren 
John Barefoot, EJ Enschedé, 
Dr Martin Erler, Nico Groo
tenboer, Hanspaul Hager, 
F C J M Ongering en Frans 
van de Rivière 
Belastingmuseum, Rotter
dam, Bundesfinanzakademie, 
Brühl, Concernarchief NS, 
Utrecht/Zutphen, Deutsche 
Bahn AG, Dokumentations
dienst, Mainz, PTTmuseum, 
Den Haag, Spoorwegmuse
u m / A Oomis, Utrecht, UIC, 
Parijs, Verkehrsmuseum 
Nürnberg 
René Hillesum 

Noten: 
' Spocyr en Post in Nederland, diverse 
auteurs, 1979 Naar nu bekend is 
betreft het hier deel 1, deel 2 ver
schijnt in augustus van dit jaar 
^ Pagina 52 
^ Stichting Belastingmuseum 
Parklaan 1416, 3016 BB Rotter
dam 

^ Het Nederlandse PTT Museum 
Zeestraat 82 2518 AD Den Haag 

Openbaar Vervoer Museum 
Oostplein 165, 3011 KZ Rotterdam 
'' Het Nederlands Spoorwegmuse
um, Station Maliebaan, Utrecht 
' VDE, 68 Sitzung zu Kristiania 20 6 
1906 
» VDE Protokoll U53 (An\age i) 
' Jaarverslag SS over 1890 
'" Berlin, 10 / l l Juh 1906 
■> VDE Protokoll U53 
' De geschiedenis van het Nederlands 
fiscaal zegel 1624 1954 door prof dr 
J van der Poel 1954 
" Pagina 226 afbeelding 
(zwart/wit) pagina 225 
'■* Catalogue de timbres=fiscaux, door 
A Forbin, 1915 
'̂  Lijst van belastingzegels van Neder 
land, Nederlands Indte door EJ 
Enschede, 1982 (tweede druk) 
"" Benelux Revenues, door J Bare
foot, 1987 
" VDE Protokoll U53 {An\ag(: 2) 
'* Handbuch der Finanzwissenschafl 
(Zweiter Band), 1956 
" VDE Protokoll U53 (Anlage 1) 
'" Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, Dienst der Ex
ploitatie Verzameling van Instructien 
No 832 van 17 October 1906 
■̂' Katalog der Stempelmarken von 
Deutschland I, door Martin 
ErIer/JohnA Norton, 1988 

Verantwoording illustraties: 
Afbeeldingen 2 en 6 Belastingmu
seum Rotterdam, afbeelding 5 Dr 
Martin Erler, Icking, overige af
beeldingen Sheraton & Peel 
Gouda 

POSTZEGELVEILING 

Hogeweg 118 
4382 RK Vlissingen 

Tel. 0118411878 
Fax 0118411879 

POSTZEGELVEILING aJSe^ 
Enkele opmerkelijke resultaten uit onze laatste veiling: (exci. opgeld) 
Kavel1009 No 3 luxe ex met halfrond VUSSINGENB Inzet 4 0 0  Opbrengst 820,

Kavel1137 No 44 metdubbelrmgstempel GOUDA Inzet 300, Opbrengst 560,

Kavel1574 Roltandmg no 35f postfris Inzet 8 0 0  Opbrengst 1050,

Kavel 2501 Verzameling Bund/BerlijnF Zones Inzet 1000, Opbrengst 2500,

Kavel 2566 Klassieke verzameling Spanje Inzet 4000, Opbrengst 5200,

V*é 
••̂ 'i.\"^^^ 

Onze volgende veiling vindt plaats 
begin september 1996 

Deze veiling is in voorbereiding. 
Uw inzending gaarne zo spoedig mogelijlf 

Uw inzending wordt gepresenteerd m een van de meest verzorgde 
catalogi van Nederland met als resultaat DE BESTE OPBRENGSTEN 
Informeert u eens vrijblijvend naar onze gunstige inzendvoorwaarden 
Diskretie verzekerd Bi) interessante objecten desgewenst kosteloos 
bezoek aan huis 

r/^i 
0118411878 

De moeite waard! 

DOOR OVERMAKING VAN ƒ 5 -
(Portokosten) 

ONTVANGT U ONZE ZEER LUXE 
CATALOGUS GRATIS, 

giro 3536041 bank 50.79.49.072 



I I TOMAAT 
;TROKEm S A M E N S T E L L I N G P H O U D E W I N D , 

POSTBUS 6 0 9 , 2 2 7 0 AP VOORBURG 

Australië 
Op de Brisbane Stamp & 
Coin Show, die van 20 
tot en met 22 oktober 
1995 in de RNAten
toonstellingshal werd ge
houden, was een Frama
automaat met speciaal 
/Ange/fisficliché in ge
bruik. Een 'knopwaar
den'serie bestaat uit de 
waarden 45, 70 en 
120A$. 

Downunder 95'Angelfish'auto
maatstrook 

Chili 
De Chileense posterijen 
hebben meegedeeld dat 
ze binnenkort automaat
stroken zullen uitgeven. 
Nadere gegevens over 
fabrikaat, uitvoering, 
waarden en data ontbre
ken. Ik heb al eerder 
melding gemaakt van 
een Fromoautomaat
strokenproef' zie daar
voor 'Philatelie' van ja
nuari 1992, pagina 50. 

Finland 
De Finse automaatstro
ken zijn interessant qua 

ontwerp, maar de bijge
leverde kwitanties ver
dienen ook aandacht. Ik 
noem hier de Dassault 
TVM624 automaat in 
het Postmuseum, de In
termarketing PA10 au
tomaat van de tweede 
generatie die bij bij veel 
postkantoren aanwezig 
is (stroken worden ook 
door de Filatelistische 
Dienst geleverd) en de 
Intermarketinq PA100 
automaat die oij enkele 
postkantoren te vinden is 
(stroken zijn alleen bij de 
postkantoorautomaat 
verkrijgbaar) 
Hieronder ziet u de ge
noemde stroken en de 
bijbehorende kwitanties. 

Hongkong 
Ter gelegenheid van het 
nieuwe Chinese jaar van 
de rat verschenen in 
Hongkong op 28 febru
ari 1996 nieuwe Frama
stroken met de auto
maatnummers 01 en 02. 
De standaardserie be
staat uit de waarden 
1.20, 1.50, 2.10 en 
2.60 HK$ 

Israël 
Op 16 november 1995 
zijn in Israël de kerstau
tomaatstroken van het 
jaar 1 995 verschenen. 
Kerststroken zonder au

Drie Finse automactstrooktypen met de erbij behorende kwitanties 
van boven naar beneden een strook plus kwitantie uit de Dassault 
TVM624 automaat, een strook plus (grote) kwitantie uit de Intermar
l<eting PA10 automaat (strook met twee dikke zwarte balken op de 
achterzi|de) en een strook met kwitantie (klem) uit de Intermarketinq 
PA 100 automaat 

tomaatnummer zijn af
komstig van de Filatelisti
sche Dienst, de stroken 
uit de automaat in Na
zareth dragen het auto
maatnummer 023. 
Begin november 1995 
werd het bestuur over 
Bethlehem overgedragen 
aan de PLO. De kerstau
tomaatstroken met auto
maatnummer 018 zijn 
daarom niet meer ver
schenen. 

Israelisiche kerstautomaatstrook 
uit K/ussenc/or^automaat 

Op 16 december 1 995 
verschenen in Israël Klüs
sendorfautomaatstroken 
en Mossoc/computerze
aels ter gelegenheid van 
net 3000jarig bestaan 
van Jeruzalem. De Klüs
sendorfshaken zonder 
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Kiussendorfshook '3000 |aar 
Jerusalem' 

POSTKANTOOR 
PTT Post Filatelie 
Verzamelsetrvice 
Groningen 

De bewuste Klüssendorf
automaat  type 631 
(groot)  was daarna op 
verscheidene andere ten
toonstellingen in gebruik, 
onder meer op 13, 14 
en 15 oktober jl. in 
Schagen (Dag van de 
Postzegel) en op 3, 4 en 
5 november 1 995 in 
Nieuwegein (tentoonstel
ling Geinpost 95). 
De kwitanties hebben 
alle dezelfde aanduiding 
Postkantoor PTT Post Fi
latelie en zijn te onder
scheiden aan de hand 
van de verschillende 
data. 
Tijdens de postzegeiten
toonstelling 
DeBeNeLux 95, die op 
18 en 19 november in 
het NedeHandse PTT Mu
seum in Den Haag werd 
gehouden, was een Klüs
sendorfautorr\aa\ in ge
bruik die (normale) auto
maatstroken en speciale 
DeßeNeiuxkwitanties 
verstrekte. 
De Nederlandse posterij
en zijn van plan deze 
/C/üssenc/orAautomaat 
met speciale kwitanties 
ook in te zetten tijdens 
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Massad computerzegel 

automaatnummer zijn 
afkomstig van de Filate
listische Dienst, de Klüs
sendorfautomaat op de 
tentoonstelling European 
Stamp Exhibition ver
strekte stroken met auto
maatnummer 008. 

Op 14 december 1 995 
verscheen een Toerisme
automaatstrook (de tien
de strook uit deze serie) 
met een afbeelding van 
Haifa. 

Nederland 
Tijdens de nationale 
postzegeltentoonstelling 
Mospaphil 95 (Maas
tricht), gehouden op 1 2, 
13 en 14 mei 1995, 
werden kwitanties afge
geven met de aandui
ding: 

de nationale jeugdpost
zegeltentoonstelfing, die 
op 22 en 23 maart in 
sporthal Cleijn Duin te 
Katwijk aan Zee zal wor
den gehouden. Ook op 

>V"/
yeEeNsLux'95 
PTT Post Gror.inatn 
■Je Vsrzanieis^r^'iCë
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NedeHandse automootstrook 
met speciale DeBeNeLux 95
kwltantie 

de nationale postzegel
tentoonstelling Alphi
lia 96 in Alphen aan den 
Rün (26, 27 en 28 april 
1996) zal de automaat 
worden ingezet. 

NieuwZeeland 
Naar veHuidt stond voor 
de maand februari een 
nieuwe automaatstroken
emissie van de Nieuw
zeelandse posterijen op 
het programma. 

Portugal 
Uit de Olivettiautomaat 
met /C/üssenc/orfprinter 
verschenen op 14 no
vember 1995 nieuwe 
automaatstroken met een 
afbeelding van een VW
postbus uit de jaren vijf
tig. De serie bestaat uit 
de waarden 40, 75, 95 
en 135 Escudo. 

Portugese /C/ussenc/orfstrook 

SaoediArabië 
Op 30 oktober 1990 
werd voor de postdirec
teur van SaoediArabië 
een demonstratie gehou
den met een Fromoau
tomaat. De proefstrook 
toonde in rode kleur een 
postzegeltanding, het 
postemoleem, de tekst 
Postage en het auto
maatnummer F.P.OOOOl. 
De postdirecteur was niet 
tevreden over de auto
maat en het apparaat 
werd teruggezonden 
naar Zwitserland. De 
Framoautomaat is nooit 
openbaar in bedrijf ge
weest (informatie van 
Markus Seitz). 

Zwitserland 
Op 14 mei 1996 ver
schijnen nieuwe Zwitser
se automaatstroken met 
vier verschillende afbeel
dingen, ondergebracht 
in het nieuwe type 
Fromoautomaat. Het 
motief van de veelkleuri
ge Fromostroken be
staat uit vier landschap
pen uit de vier taalgebie
den (Frans, Duits, Itali
aans en Rhetoromaans) 
in de vier jaargetijden 
(niet van Vivaldi): voor
jaar, zomer, herfst en 
winter. 

12? 
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POSTZEGEL ALS COLLECTEZAK: MILIEU-ORGANISATIE 
GREENPEACE BRENGT 'GREENSTAMPS' OP DE MARKT 

Steeds meer organisaties 
ontdekken de postzegel 
als collectezak. Green
peace heeft in januari 
(Madagascar) en febru
ari (Tsjaad) fiaar eerste 
zegels uitgebracht. De 
emissies moeten niet al

lang World Wildlife 
Fund-zeaeh verkoopt 
Het is echter nog maar 
de vraag of Greenpeace 
zoveel geld kan binnen
krijgen De organisatie is 
in menig land omstre
den. Met name een land 
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leen de kas spekken, 
maar zijn ook bedoeld 
om een miljoenenpubliek 
in aanraking te brengen 
met de doelstellingen van 
de milieu-organisatie. 
Daarbij kijkt Greenpeace 
hoopvol naar het grote 
succes dat het Wereld-
natuurfonds mede dank
zij postzegels heeft we
ten te realiseren Al sinds 
de jaren tachtig verschij
nen er per jaar tientallen 
zegels van diverse lan
den met thema's van het 
Wereldnatuurfonds; de 
emissies beelden vaak 
bedreigde dieren af. 'De 
verkoop van die zegels 
en nevenprodukten - zo
als speciale enveloppen 
en albumbladen - neb
ben het Wereldnatuur
fonds inmiddels ruim 
dertig miljoen gulden 
opgeleverd', zegt post
zegelhandelaar Mari 
den Draak, die al jaren-

als Frankrijk zal niet 
meedoen, al zal post uit 
het buitenland die ge
frankeerd is met Green-
peace-zegels wel wor
den bezorgd, zegt de 
woordvoerder van de 
Franse ambassade in 
Nederland. Maar als 
een land als Nederland 
ook besluit tot de uitgifte 
van Greenpeace-zegels 
zal Frankrijk zich bele
digd voelen en bij de 
Nederlanders gaan kla
gen, aldus de bewuste 
ambassademedewerker. 
Daarbij speelt dat in de 
regels van de Wereld
postunie (UPU) wordt ge
steld dat de landen el
kaar moeten respecte
ren. Politiek gevoelige 
onderwerpen komen 
daarom bijna niet op ze
gels voor. Dat blijkt ook 
uit het overzicht van de 
nieuwe catalogus Post-
oorlog' de meeste daarin 

vermelde voorbeelden 
stammen uit een vri| ver 
verleden en komen veelal 
neer op 'pesteriitjes over 
en weer', zoals net geval 
was met de vroegere 
twee Duitslanden. 

M o n d i a a l 
Greenpeace is een enor
me organisatie met over 
de gefiele wereld drie 
miljoen leden/dona
teurs Via de ledenbla
den wordt aandacht ge
schonken aan de uitgifte 
van de nieuwe zegels, 
de zogenaamde öreen-
stamps. 
De initiatiefnemer van de 
serie zegels van Green
peace is Gil Blatter, eige
naar van het Belgische 
bedrijf Stamp Invest, dat 
zich tot dusver vooral 
heeft beziggehouden 
met Europa-zegels. Blat
ter is razend enthousiast 
over het nieuwe thema 
en denkt wereldwijd gro
te aantallen zegels te 
kunnen verkopen met het 
Greenpeace-embleem 
Op de eerste serie staat 
het vroegere 'vlaggen
schip' van Greenpeace. 
de Rainbow Warrior, die 
door agenten van de 
Franse geheime dienst in 
1985 werd opgeblazen. 
Andere onderwerpen 
zijn walvissen, koraalrif
fen en Antarctica. 
Blotter wil niet zeggen 
hoeveel procent de mi
lieu-organisatie van de 
verkoop krijgt. Dat is be
drijfsgeheim. Blatter: 'Er 
zijn teveel kapers op de 
kust'. Wel stelt hij dat elk 
zegelontwerp eerst door 
Greenpeace moet wor
den goedgekeurd. Ver
der heeft de organisatie 
bedongen dat er op 

chloorvrij papier moet 
worden gedrukt. 
Hoeveel geld er omgaat 
is wel enigszins te destil
leren uit de oplage van 
de eerste serie Green-
peoce-zegels van Ma
dagascar. Daar zijn 
35 000 series en 35.000 
blokjes van gedrukt, zegt 
Blatter. Vijftienduizend 
van elk heeft de Belg af
genomen voor de ver
koop aan verzamelaars. 
Uitgaande van de nomi
nale waarde is dot een 
omzet van bijna een 
kwart miljoen gulden. Als 
Greenpeace tien procent 
van de nominale waarde 
zou krijgen is dat een ex
tra inkomstenpost van 
25.000 gulden. Of dat 
echter om zoveel geld 
gaat is momenteefniet 
boven water te krijgen. 

Tien per j aa r 
Behalve met Madagas

car en Tsjaad heeft Blot
ter vergaande besprekin
gen gevoerd met Alba
nië en Burkina Faso. An
dere landen zoals San 
Marino hebben volgens 
Blatter wel belangstel
ling, 'maar zitten voor 
'96 en soms voor '97 al 
vol, omdat ze het uitgif-
teprogamma ver van te 
voren vastleggen'. Twee 
landen zullen in ieder 
geval niet gevraagd wor
den mee te doen: Nige
ria en Libié 'Vanwege 
politieke redenen', vertelt 
de Belg. 
Blatter denkt aan tien uit
giften per jaar. Per uitgif
te gaat hij uit van zo'n 
vijftien gulden. Daarmee 
komt een iaarset al ver 
boven de nonderdvijftig 
gulden uit. Inclusief al
bumbladen komt het be
drog boven de tweehon
derd gulden te liggen 

- EINDELIJK: MICHEL 
- ZUID-AMERIKA 
£ 
ïï Klassieke Zuidameri-
^ kaanse emissies gaan in 
2 de nieuwe MicheT-catolo-
= gus Süd-Amerika in prijs 
- omrioog. 

200 De bewuste catalogus is 
fcO op 22 maart - samen 

met de gespecialiseerde 
Duitsland-catalogus -
voor het eerst bij de post-
zegelhandel te koop. 

Er zijn in de catalogus 
belangrijke, meer dan 
gemiddelde prijsstijgin
gen voor Argentinië, 
Brazilië en Cnili De vori-
qe Michel van dat ge
bied dateert van 1991 
Volgens de Michel-re-
daktie hebben de inhou
delijke wijzigingen niet 
zozeer betrekking op be
paalde gebieden, maar 
gaat het om een groot 
aantal kleine aanvullin
gen en verbeteringen 

VERPLICHTE VERHUIZING VOOR 
E. BOERE PHILATELIE IN LEIDEN 

De Leidse Postzegelhan-
del, gevestigd in de 
Vrouwensteeg 3, heeft 
op een handige manier 
een eind gemaakt aan 
de situatie waarin een ri
vaal enkele deuren ver
der, op het adres Vrou
wensteeg 9, voor concur
rentie zorgde. 
De /.e/c/se Kocht het pand 

waarin de bewuste me
dedinger, £ Boeré Phila
telie, gehuisvest was, om 
daarna de huur op te 
zeggen. 
Boeré - die ook een win
kel in Alphen aan den 
Rijn heeft - moest daarop 
op zoek naar een nieuw 
pond. Dat werd Bree-
straat 12, ook in Leiden 

KORTINGZEGELTJE 
(BIJNA) GRATIS 

Postzegelhandelaar Wim 
van der Bijl uit Utrecht 
stelt het particuliere 
proefje van de zegel van 
Dick Bruno (zie 'Philate
lie' van februari jl.) gra
tis beschikbaar. U hoeft 
hem alleen maar een 
aan uzelf geadresseerde 
en gefrankeerde envelop 
te zenden I 



WWFZEGELS VORMEN EEN APART 
EN GELIEFD VERZAMELGEBIED 
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Met in totaal ruim vijftig
duizend dieren op post
zegels zoekt menige ver
zamelaar zijn of haar 
toevlucht tot een nog wél 
compleet te krijgen (die
ren)gebied, zoals een 
specifieke diersoort. 
Maar een heel populair 
thema is toch wel het 
Wereldnatuurfonds 
IWorld Wildlife Fund]; er 
bestaan grofweg zo'n 
duizend zegels die het 
bekende pandalogo van 
het WWF dragen. 

Frankrijk gaf in 1 967 als 
eerste een WWFzegel 
uit. Nederland was twee
de met een zegel (met 
een afbeelding van een 
pandabeer) uit de serie 
ter ere van de zestigste 
verjaardag van prins 
Ber'nard, jarenlang de 
voorzitter van de natuur
organisatie. 
De gestegen populariteit 
van thema's in het alge
meen en die van dieren 
in het bijzonder, hebben 
ervoor gezorgd dat me

nige recente uitgifte heel 
sterk is gestegen ten op
zichte van de nominale 
waarde. Een topper is de 
dierenserie van Burundi 
uit 1983. In ruim tien 
jaar tijd is die van enkele 
guldens naar een ver
koopprijs van 750 gul
den gestegen. Reden is 
vooral de lage oplage. 
Op de achtergrond 
speelt mee dat de serie 
én het WWFlogo heeft 
én dat er populaire die
ren als de olifant en de 
tijger op staan. 
Moeilijk is ook de serie 
uilen van Swaziland uit 
1982; handelaren vra
gen daar rond de tachtig 
gulden voor. 
Verder zijn er mensen 
die behalve het WWF
logo ook alle zegels met 
pandaberen (het beestje 
dat inhetWWFbeeld
merk is opgenomen) 
verzamelen. 

Kostbaar 
Tien jaar WWFalbum 
'Bedreigde Dieren op 
postzegels' resulteerde 
voor Nederland en Bel
gië totaal in een donatie 
van 3.5 miljoen gulden 

aan het Wereldnatuur
fonds, meldt Mari den 
Draak, directeur van Den 
Draak Collecties uit 
Vlaardingen. Mondiaal 
gezien gaat het volgens 
Den Draak zelfs om een 
bedrag van ruim 30 mil
joen gulden. 
Overigens worden deze 
miljoenenbedragen voor 
het grootste deefbij el
kaar gebracht door niet
filatelisten: zij schreven 
zich in voor regelmatige 
toezending van zegels, 
fraaie enveloppen op al
bumbladen met teksten 
over de afgebeelde die
ren. Den Draak: 'We 
hebben onder onze 
abonnees natuurlijk ook 
filatelisten, maar het me
rendeel is dat toch niet'. 
Dat de WWFcollecties 
veelal bestaande uit 
fraaie enveloppen in een 
mooi album  bij verkoop 
op de postzegel markt 
slechts een fractie op
brengen van de aan
schaiprijs erkent Den 
Draak. 'Maar zou zo'n 
album nu opeens veel 
geld moeten opbrengen? 
Dat was toch niet de 
drijfveer van de inteke

naar?' zegt hij. 'En wat 
dan nog? Een doorsnee
postzegelverzameling 
van na 1 945 brengt op 
een veiling toch ook 
maar vijftien tot twintig 
procent van de catalo
gusprijs op? Gaan er 
soms niet geregeld par
tijen postfris vér beneden 
frankeerwaarde van de 
hand? Is dat wél filatelis
tisch verantwoord?'. 
Volgens Den Draak is het 
veelintekenaars vooral 
te doen om het Wereld
natuurfonds in Neder
land te steunen. Den 
Draak: 'De kritiek van 
sommigen datV^WF
produkten niets met fila
telie te maken hebben is 
hypocriet. Er zijn maar 
heel weinig filatelisten 
die echt gelopen eerste
dagenveloppen verza
melen. Vrijwel iedereen 
koopt  ieder op zijn ter
rein  dezelfde soort cou
verts als wij in omloop 
brengen. De eerstedag
enveloppen van de 
NVPH zijn ook maar 
particuliere uitgiften met 
een niet meer dan pseu
doofficieel PTTsausje', 
aldus Den Draak. 

MENIGE POSTZEGELWINKEL BOERT GOED 
DANKZIJ (POSTZEGEL)FLIPPO'S 

Een aantal postzegelwin 
kels in ons land heeft in 
de afgelopen maanden 
meer bezoekers 
dan ooit weten te 
trekken. De re
den: Flippo's. 
Behalve het feit 
dat de winke
liers daardoor 
meer omzet  en 
winst  maakten, 
was voor de meeste nog 
belangrijker dat veel 
mensen voor het eerst in 
aanraking kwamen met 
postzegels. Niet alleen 
kinderen, maar ook veel 
volwassenen blijken gek 
te zijn op het bijeenbren
gen van zoveel mogelijk 
Flippo's. Maar de be
langrijkste conclusie die 
handelaren trekken is 
dat de jeugd weer verza
melt. Postzegel handelaar 
Eric Boeré uit Alphen 
aan de Rijn: 'Voor het 
eerst in jaren verzamelt 
de jeugd weer. Dat komt 
door die Flippo's. Het 
plaatjesboek is ook weer 
terug'. Handelaar M. 
Luijclcen uit Castricum: 
'Door die Flippo's blijkt 
dat de jeugd wel verza
melt, afzijn het dan geen 
postzegels'. 
Clemens Kienhorst (eige

naar van diverse postze
gel en muntenwinkels in 
het land én NVPHbe

stuurslid) vertelt dat 
er 'heel veel 

nieuwe men

sen zijn ge 
in de weest in de 

winkel in Ol
denzaal waar 

de F//ppoactivi
teiten zijn gecon

centreerd. Kien horst 
richt zich niet zozeer op 
de handel in Flippo's, 
maar streeft ernaar een 
podium te creëren waar 
door het ruilen van de 
hebbedingetjes en het 
aanbieden van bijvoor
beeld Walt Disneyze
gels, effect op lange ter
mijn wordt nagestreefd. 
Een enkele handelaar 
verkoopt echter zoveel 
Flippo's dat een volledig 
inkomen wordt ge 
haald. Zoals 
Boeré, die 
enigszins uit
dagend roept: 
'Ik Teef er op 
dit moment 
zelfs van'. Boeré 
gaat zover mee in 
de rage dat hij ook 
aan en verkoopliisten in 
het land verspreid heeft. 
Verder levert hij menige 

colleqahandelaar het 
materiaal. 
Boeré vindt het jammer 
dat de georganiseerde 
postzegelhandel en over
koepelende organisaties 
op filateliegebied niet in
haken op de huidige ver
zamelwoede door bi j 
voorbeeld grote landelij
ke postzegelacties. Wef
iswaar heeft een enkele 
postadministratie ook 
onderwerpen zoals de 
helden van de Disney
ftlms die razend populair 
onder de jeugd zijn, 
maar de postzegels zijn 
in complete series  vele 
malen duurder dan Flip

po's. Boeré: 'Voor een 
complete set van zeven
tig Flippo's met het the
ma Pocahontas betaal je 
65 gulden, nog geen 
gulden per stuk. Voor de 
complete omnibusserie 
postfrisse postzegels van 
Pocahontas ben je 380 
gulden kwijt, dat kan 

geen kind betalen'. 
Wel goedkoper 

zijn de zoge
naamde dub
beltjeszegels. 
Staat het juiste 
onderwerp 

erop, zoals pop
sterren en dino

saurussen bij Luijcken, 
Walt Disneyfiguren bij 
Kienhorst, dan worden 
ook die verkocht. Kien

horst voert nog een an
der pluspunt van postze
gels aan: 'Ze zijn veel 
educatiever'. 
Bij de handelarenorgani
satie NVPH, de Neder
landse Bond van Filate
listenVerenigingen en 
de Stichting Filatelie zijn 
er geen plannen om op 

korte termijn in te haken 
op de huidige verzamel
woede, iets dat Boeré 
betreurt. Wel bestaat de 
kans dat er dit jaar ge
sprekken komen met an
dere overkoepelende or
ganisaties op verzamel
lebied, zoals telefoon
aarten en munten. k( 

AUTOMAAT KAPOT: VANDALISME OF 
GEWOON EEN STORING? 

Filatelisten qaan soms 
heel ver in riun hebzucht. 
In hun gedrag lijken ze 
veel op ontevreden klan
ten van bijvoorbeeld een 
eenarmige bandiet (gok
automaat) of een sigaret
ten of condoomauto
maat. Dot valt althans af 
te leiden uit het commen
taar van PTTPost Filate
lie op het gedrag van fi
latelisten die gebruik 
hebben gemaakt van de 
speciale Klüssendorfau
tomaat die als een soort 
rondreizende beziens
waardigheid door het 
land treKt. 
Volgens PTT hebben ver
zamelaars tijdens de 
tentoonstelling Geinpost 
(november. Nieuwegein) 
te hard op de automaat 
geslagen, waardoor de 
knoppen voor de waar
den 5 en 10 cent niet 

meer goed werkten. 
De heer K.R. Boer van de 
gespecialiseerde vereni
ging Postaumaat is het 
niet geheel met die le
zing eens. Volgens hem 
had de automaat ge
woon last van een elek
tronische storing. Dat 
stelt hij tenminste in het 
bulletin van februari van 
zijn vereniging. Boer 
openbaart daarin overi
gens ook een vorm van 
burgelijke ongehoor
zaamheid. Want terwijl 
de PTT de kapotte knop
pen had afgeplakt wist 
Boer 'wanneer de auto
maat even niet werd be
waakt' door de afplak
king heen te drukken. 
Juist: om toch de stroken 
van vijf en tien cent te 
krijgen... 



INBESLAGNEMING' VAN ALTERNATIEVE 
CD/ROM LEIDT TOT VERBETERDE VERSIE 

Er staan tientallen, zo 
niet honderden fouten in 
de NVPH-catalogus. Dat 
zegt Remco van Gelder 
van Gold en Creenwell. 
Hij komt tot die conclusie 
na bestudering van de 
archiefstukken van de 
PTT en het doorpluizen 
van jaargangen van de 
Staatscourant. 
De fouten die Van Gel
der heeft gevonden va

riëren van een fout letter
tje in een naam tot ver
keerde omschrijvingen. 
Overigens staan diezelf
de fouten ook op de 
CD/ROM die Van Gel
der samen met postze-
gelbedrijf P/i//oposf eind 
vorig jaar uitgaf. De re
den: die elektronische 
catalogus is voor een 
groot deel gebaseerd op 
de NVPH-catalogus. 

Dankzij haar eigen 
fouten kon de NVPH 
aantonen dat het koppel 
Van Gelder/P/ii7oposf 
zonder toestemming 
NVPH-gegevens had ge
kopieerd. Het grootste 
deel van de oplage van 
de CD/ROM kwam nooit 
bij de consument terecht, 
maar werd ingeleverd 
b i lde NVPH. 
Alnoewel Van Gelder 
verschrikkelijk teleurge
steld en boos was over 
die 'inbeslagneming' -
die hem ook nog eens 

veel heeft gekost - putte 
hij er inspiratie uit om 
een betere CD/ROM te 
maken. 
Om een nieuw drama te 
voorkomen zijn alle fei
ten van de zegels op
nieuw bekeken: de offi
ciële aanleiding tot de 
uitgifte, relevante data 
(eerste en laatste dag 
van verkoop), de kleuren 
en oplagen. De enorme 
hoeveelheid tandingen 
èn tijdsdruk deden Van 
Gelder ervan afzien, alle 
tandingen die bij Neder-

VOORBEELDEN 
VAN FOUTEN 

officiële omschrijvingen 
worden in de NVPH-ca
talogus nogal eens inge
kort of op een andere 
manier veranderd. Daar
door ontstaan volgens 
Van Gelder andere bete
kenissen. Zoals met de 
Europa-zegels uit 1956. 
In de NVPH-catalogus 
staat: Europese samen
werking in wording. Van 
Gelder vindt in de PTT-
analen de volgende om
schrijving: Het in de stei

gers staande huis Euro
pa. Het nuanceverschil is 
te groot, zegt Van Gel-
Echt fout is de NVPH bij
voorbeeld - nog steeds 
volgens Van Gelder - bij 
de rrankeerserie konin
gin Juliana in de jaren 
vijftig en zestig. Belette
ring en cijfers: J. van 
Krimpen (NVPH-catalo
gus). Van Gelder: S.L 
Hartz. 
Foute namen: Bons/ 
Brons; Wenckenbach/ 
Wenckebach. Maar ook: 
Joh. Enschedé en Zonen 
is in de NVPH-catalogus 

nog steeds de postzegel-
drukker. Sinds 1992 is 
het echter Joh. Enschedé 
Security Printinq (JESP). 
Onvolledige informatie; 
de toeslag van de Jan 
van Riebeeck-serie uit 
1952 was niet louter 
voor de bouw van een 
monument voor Van Rie-
beeck, (NVPH-catalo
gus), maar a. de herden
king in Nederland van 
de stichting der Kaapko
lonie en b. c/e Neder
landse deelneming aan 
die herdenkinq in Zuid-
Afrika, aldus de Staats
courant (15-2-1952). 

Verder komt het volgens 
Van Gelder nogal eens 
voor dot de NVPH-cata
logus een dag naast de 
laatste dag van verkoop 
zit. Tot en met 1 januari 
blijkt dan bijvoorbeeld 
tot I januari te moeten 
zijn. 
Goed fout zit de NVPH-
catalgolus bij de serie ju-
bileumzegels van 1952 
(eeuwfeesten Nederland
se Rijkstelegraaf en Eer
ste Nederlandse postze
gels. Die zijn niet ver
kocht van 28 juni tot en 
met 31 augustus, maar 
tot 28 september. 

londse zegels voorkomen 
te vermelden. Ter com
pensatie is een tanding-
meter aan de nieuwe 
CD/RIN toegevoegd. 
De Rotterdammer twijfelt 
niet aan de betrouw
baarheid van de feiten in 
de overheidsanalen. In 
het verleden zijn foute 
gegevens snel hersteld, 
een bewijs voor Van 
Gelder dat PTT de zaken 
nauwkeurig heeft beke
ken en gecontroleerd. 
De nieuwe CD/ROM 
komt deze maand uit; de 
prijs is f 39.95. 
Het is nog niet bekend of 
verzamelaars de jaarlijk
se aanvullingen op een 
(goedkope) floppy kun
nen kopen, danwei (voor 
aanzienlijk meer geld) 
steeds een nieuwe CD/ 
ROM zullen moeten aan
schaffen. Van Gelder 
denkt zelf aan een goed
kope up-date, maar wil 
OOK rekening houden 
met de handelaren. 
De elektronische catalo
gus van Philapost/Wan 
Gelder wordt ook ver
spreid door tijdschriften
kiosken die zaken doen 
met distribiteur Beta-
press. 

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.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 
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NIEUWE UITGIFTEN 
Australië 
Twee Australische enve
loppen ter gelegenheid 
van het 'Jaar van de Rat' 
verschenen op 9 januari: 
één voor binnenlands 
gebruik, de andere voor 
luchtpost naar het bui
tenland. Prijzen van 
deze PPE's [Postage Paid 
Envelopes) respectievelijk 
$ 0.55 en $ 1.35. 
Voor feestelijke gelegen
heden, bijvoorbeeld Va
lentijnsdag, werd op 30 
januari een luchtpost
blad uitgebracht met als 
thema Hearts and Roses 
in een overwegend roze
rode vormgeving. Prijs 
$0.70 . 

Duitsland 
Een soortgelijke kaart als 
die we in net januari
nummer beschreven 
[80 p f , 100 jaar Duitse 
film) verscheen met een 
illustratie van het lucht
schip Graf Zeppelin en 
zijn naamgever, ter her
innering aan een roem
ruchte periode uit de 
luchtpostgeschiedenis. 
Aanleiding tot de uitgifte 
was de postzegelbeurs in 
Sindelfingen (27 tot en 
met 29 oktober 1995) 
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go's het woord contre
ïai;on (vervalsing) ver
borgen, dat bij riet ko
piëren van de envelop 
zichtbaar wordt. Neder
landse strippenkaarten 
worden trouwens op de
zelfde manier beveiligd. 
Uiteraard hebben wij de 
proef op de som geno
men en een envelop on
der het kopieerapparaat 
gelegd: de beveiliging 
werkt. We hopen dat 
ook bij reproductie in 
'Philatelie' het verschil 
tussen de originele en de 
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Frankrijk 
Enveloppen Marianne du 
Bicentenaire donkerro
zerood zonder waarde
inschrift. Twee uitvoerin
gen: 200x110 mm met 
zelfklevende sluitklep en 
225x115 mm met ge
gomde sluitklep. Beide 
enveloppen worden ver
kocht voor 320 f. per 
100 stuks. 
Bijzonder aan dit soort 
enveloppen is de manier 
waarop de Franse poste
rijen rekening houden 
met mogelijke vervalsers 
van postwaardestukken: 
in het blauwe lijnenmo
tief naast het zegelbeeld 
zit tussen de twee postlo

'vervalste' envelop dui
delijk zichtbaar is. 
Uitgiftedatum 1 oktober 
1995. 

Ook in Frankrijk zijn 
voorgefrankeerde 'boek
post'verpakkingen ver
krijgbaar. In oktober 
1995 verscheen een gro
te gele envelop met blau
we rand (zegelbeeld van 
de strippostzegel Plaisir 
d'écrire uit 1993, maar 
zonder waardein
schrift). Op de voorzijde 
een lichtgeel adresveld 
met postcodekaders, een 
afbeelding van een 
opengeslagen boek, het 
postembleem en de tekst 

'Brief, bestemd voor het 
versturen van een boek 
tot 1 kg'. Op de zelfkle
vende sluitklep staan vijf 
afzenderlijnen. De keer
zijde bevat onder meer 
een aantal postale aan
wijzingen Bij de envelop 
wordt een stuk bescher
mend materiaal geleverd 
om het boek in te wikke
len en een kaart voor 
een korte boodschap van 
de afzender. Prijs voor 
het geheel is 25 f. 

GrootBrittannië 
Dienstenvelop voor het 
Britse parlement (konin
gin Elisabeth, typeMa
chin in achthoek, 
Post 1 Paid]. Linksboven 
wapen van het parle
ment met de tekst House 
of Commons, linksonder 
een aanduiding dat de 
envelop gemaakt is van 
kringlooppapier. 
Vensterenvelop met zelf
klevende sluitklep, zwar
te druk op crèmekleurig 
papier. Gedrukt in mei 
1995. 

Envelop voor aangete
kende zendingen naar 
het buitenland (donker
blauw, koningin Elisa
beth, typeMachin, / / 
Great Britain / Pos
tage and Fee Paid). 
Voorzien van een 
oantekenstrookje, 
een gedrukt lucnt
postvignet en een 
ruimte voor het op
plakken van een 
douaneverklaring 
(voor landen buiten 
de Europese Unie). 
Het 'bewijs van ter
postbezorging' 
wordt aan net loket 
losgescheurd van de 
envelop en aan de 
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afzender ter hond ge
steld. De versterkte enve
lop is wit met zalmkleuri
qe opdruk. Zwarte bin
nenkant, formaat 
268x200 mm. 
Vanaf maart 1995 werd 
de envelop bij wijze van 
proef verkocht, op een 
zeer beperkt aantal post
kantoren. 

Ierland 
Een serie van drie brief
kaarten (32 p ) ter gele
genheid van het 50jarig 
bestaan van de Verenig
de Naties. Zegelbeeld 
gelijk aan de Ierse VN
zegel, maar zonder 
waardeinschrift. In 
plaats daarvan staat on
der de zegel 'Port be
taald' in het Engels en 
het Gaelisch. De serie 
verscheen tijdens de in
ternationale tentoonstel
ling Sfampo 95 (20 tot 
en met 22 oktober 
1995). Illustraties links 
op de adreszijde: o. Ier

se blauwhelmen in So
malië; b. kindertekening 
met Uniceftekst en c ju
bileumembleem van de 
VN. 

India 
Postblad binnenland 
75 p., gestileerde pauw. 
Paarsbruine druk op 
blauwgroen papier Dit 
postblad komt voor met 
twee verschillende pro
pagandateksten op de 
achterkant, namelijk een 
oproep om zuinig te zijn 
met olie [Save oil for In
dia's selfreliance) en 
een aansporing om 
meisjes een gefukkige 
ĵ eugd te bezorgen [A 
happy girl child, a pros
perous India). Die laatste 
tekst is eveneens afge
drukt in het Hindi. 

Briefkaart binnenland 
1 5 p , tijger) Bruine 
druk op geelachtig pa
pier. Ook hier twee uit
voeringen, met respectie
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velijk de tekst over olie 
(herkenbaar aan de ae-
stileerde druppel) in het 
Hindi en de teW over 
meisjes in Hindi en En
gels. 

De Indiase postwaarde-
stukken zijn geen toon
beelden van drukkunst 
(bovendien worden de 
briefkaarten gedrukt in 
strippen van vijf en raken 
ze vaak beschadigd bij 
het losscheuren), maar 
voor verzamelaars van 
moderne thema's zijn ze 
heel interessant. 

Liechtenstein 
Acht geïllustreerde brief
kaarten (70 rp., een bij, 
tegen een achtergrond 
van honingraten/bloe
men) met afbeeldingen 
van het werk van twee 
Liechtensteinse kunstena
ressen. Bloemenaquarel-
len van Marianne Hilti: 
narcissen, appelbloe
sem, een veldboeket en 
een weide met onder 
meer klaprozen. Kleuri
ge abstracte werken van 
Gertrud Kohli-Büchel met 
enigszins woordspelige 
titels: 'Prijsgegeven', 
'Onder invloed van de 
hemel', 'In de openheid' 
en 'Ontmoeting der kleu

ren'. De kleuren van de 
schilderijen komen terug 
in het zegelbeeld. 
Eén afzenderlijn en vijf 
adresregels. Opschrift 
'briefkaart' in het Duits 
en het Frans. 

Oostenrijk 
De twee briefkaarten die 
verschenen ter gelegen
heid van het Europees 
Natuurbeschermingsjaar 
1995 zijn al vermeld in 
een artikel van onze col
lega D. Veenstra in het 
decembernummer van 
'Philatelie' (pagina 827). 

Roemenië 
Het Europees Natuurbe
schermingsjaar en de 
Maand van het Bos 
1995 leverden drie en
veloppen op (60 I. 
blauw, boomtakjes) met 
afbeeldingen van bo
men: respectievelijk 
laxus bacata, Betuia 
pendula en Acer campe-
stre. 
Aan de organisatie 'Red 
de kinderen' werden vier 
enveloppen gewijd (60 I. 
blauw, embleem van de 
organisatie). Kleurige af
beeldingen en teksten 
gewijd aan de rechten 
van het kind: zingende 
kinderen op een toneel 

('recht op spel en ont
spanning'), kind met 
computer ('recht op on
derwijs'), baby in cou
veuse ('rechtop medi
sche verzorging'), ou
ders met kind (net recht 
om in een veilige familie
kring op te groeien'). 

Rusland 
Briefkaart, 300 R., dich
ter S.A. Jessenin (1895-
1925). Zegelbeeld en il
lustratie tonen verwijzin
gen naar de Russische 
natuur, die door Jessenin 
bezongen werd, onder 
andere in zijn gedicht 
Sorokoust uit 1920. 

Trinidad & Tobago 
Luchtpostblad buitenland 
(rode ibis, $ 1). Afbeel
dingen: links op de voor
zijde de kop van de rode 
ibis; op de achterzijde 
een kaart van de beide 
eilanden. Verschenen in 
1995. 

Zweedse hoofdstad ver
kocht. De uitvoering is 
vrijwel geliik aan die van 
de in het feoruarinum-
mer vermelde kaarten. 
Ze dragen geen waarde
aanduiding, maar wel 
de vermelding 'port be
taald' en 'alleen geldig 
in Zweden'. De kaarten 
zijn genummerd, kosten 
10 k. per kaart en heb
ben verschillende afbeel
dingen: PK0259Vuur-
werk boven Stockholm; 
P/C02Ó0 Gestileerde 
mensenmenigte; PK026I 
Globe met feestend 
Stockholm; PK02é/Ver
schillende toerboten; 
PK0263 Stockholm bij 
avond en PK0262 Haven 
in de ochtendnevel. 

Ook in augustus 1995 
verschenen vier Zweedse 
binnenlandkaarten 
('Kaart met porto, klaar 
om te versturen') met op 
de beeldzijde foto's van 

BY AIR MAIL 
AIR LETTER 

Zweden 
In aansluiting op de mel
ding in het februarinum
mer kan een tweede se
rie van zes nieuwe 
Zweedse briefkaarten 
worden gemeld. De 
reeks verscheen in au
gustus 1995. De kaarten 
werden van 11 tot en 
met 20 augustus, gedu
rende de Wcterreesten 
in Stockholm, door de 
postkantoren in de 

zomerse taferelen. Om 
deze kaarten ook aan de 
beeldzijde de kunnen 
onderscheiden van soort
gelijke onqefrankeerde 
prentbriefkoarten, zijn 
de foto's in de rechterbo
venhoek voorzien van de 
tekst Portokort (brief
kaart). De kaarten zijn 
opeenvolgend genum
merd: P tó24 /Ve ld met 
klaprozen, PK0242 Hen
gelend kind, PK0243 

Koeien in de wei en 
PK0244 Zonnebloemen. 
Prijs 10 k. per stuk. 

In het kader van een ac
tie van de commerciële 
zender TV4 werd een 
velletje van acht voorge
frankeerde en -geadres
seerde briefkaarten uit
gegeven. Met deze kaar
ten, geadresseerd aan 
Bingo Berra, 40977 Gö-
teborq, konden kinderen 
meedoen aan een wed
strijd. Links op de kaar
ten staan spelende beer
tjes; de keerzijde is het 
eigenlijke deelnamefor-
mulier. Het geperforeer
de vel van tweemaal vier 
kaarten werd in septem
ber 1995 op alle post
kantoren verkocht voor 
31.50 k. 

Zwitserland 
Twee nieuwe briefkaar
ten in Zwitserland; op 28 
november verscheen de 
binnenlandkaart (B-ta
rief) in een aangepaste 
versie (70 r.) vanwege 
een tariefwiiziging. 
Groen zegeibeela op 
bruingeel papier, uitvoe
ring verder als voorheen. 
Vier maanden later, op 
12 maart 1996, gingen 
de Zwitsers voor fiun nor
male briefkaarten over op 
wit papier, dat geschikt is 
voor meerkleurendruk. De 
nieuwe kaart heeft inder
daad een kleurig zegel-
beeld ('Stad en platte
land', 70 r.). Linksboven 
de tekst 'briefkaart' in de 
vier landstalen, daarnaast 
een streepjescode. Mid
den op de kaart een verti
cale deelstreep met rechts 
daarvan vijf adresregels; 
dit alles in blauw. 

Postzegels te koop gevraagd!! 
Ga alleen met een betrouwbaar adres in 
zee. 
Bovendien mag u bij ons, wanneer u spijt 
zou krijgen (bijna onmogelijk), iedere 
verkoop binnen 24 uur te niet doen. En u 
krijgt de hoogste prijs! Natuurlijk contant. 
Voor Nederland en Ó.R. collecties. 

Topstukken, paren, strips, blokken van 4, 
proeven, oude brieven etc. 
Engros Nederland. Frankeergeldige 
zegels. 
Momenteel héél hoge prijzen voor 
postfrisse Duitsland-collecties. 
We hebben interesse in alle landen. 

U kunt ons de 
gehele week 
bereiken van 
8.00-22.00 uur. 

J . L . d e T r o y e , Bosb. Toussaintlaan 51,1215 CB Hilversum, tel./fax 035-6219470, autotel. 0653-353512 

V Ö Ö R U V E R K O O P T , B E L O N S ! 
Postzegelhandel 
Q U I R I J N S A M S T E R D A M 

Reiskosten
vergoeding 
naar Hilversum, 
na telefonisch 
overleg of evt. 
bezoek bij u thuis. 



TSD., DE RUITER 
MUNT en POSTZEGELHANDEL 

Veel handelaren 
en verzamelaars 
zijn: 

over de streep! 
Uook? 

' ^ ^ 

De op één na grootste 
postzegelhandel 
van Nederland 

doet nneer dan U denkt! 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR: 

Postzegels en munten 

 Verzamelingen Nederland 
 Verzamelingen Buitenland 
 Frankeergeldige zegels 

a^^ 

ês

̂ gr*\ 

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? 
■ ^EDE} 

Tel: 0186 
Fax: 0186 

571366 
571890 

De Ruiter 
Postbus 7080 

3286 ZH Klaaswaal 
^^c+20 

lOOOgr 
75,00 
135,00 
65,00 
105,00 
100,00 
275,00 
125,00 
180,00 

5kg 

175,00 

N I E U V \ f B I J ' D E B I 
K I I  O V \ f A A R 

grootformaat lOOgr 250gr SOOgr 
Australië grootform. met'95 10,00 22,50 40,00 
Duitsland nieuw met'96 15,00 35,00 67,50 
Engeland veel nieuw 8,00 18,00 35,00 
Fmland met boekjeszegels'95 14,00 30,00 55,00 
Nederland met toeslag 14,00 30,00 55,00 
Nederland toeslag 32,00 75,00 140,00 
Nederland fdc's leuke sortering 70,00 
Spanje veer95 22,50 50,00 95,00 

mix/missie SOOgr Ikg 2,5kg 
Duitsland veel nieuw 27,50 50,00 115,00 
Hongerije moderne mix veel '95 40,00 75,00 
Nederland veel nieuw 22,50 40,00 90,00 
Spanje leuke mix met'95 32,50 60,00 110,00 
Tsjechië moderne mix veel '95 40,00 75,00 
wereld veellanden leuk 30,00 55,00 125,00 

REGELMATIG AANVOER KLEINE 
HOEVEELHEDEN KILOWAAR ANDERE 

LANDEN VRAAG LIJST 
Vraag onze komplete lijst motief en landen 

samenstellingen. 
Bestelling op girokaart is voldoende 

Giro 72.31.950 Bank 40.18.19.582 
verzendkosten ƒ 5,50 rembours ƒ 9,50 
boven ƒ 150,00 geen verzendkosten. 

BACHPLEIN 516 - POSTBUS 471 
3100 AL SCHIEDAM 

TEL 06-52.855.831 - FAX 010-4717947 
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SAMENSTELLING MEVR A C VAN DER 
AMPTMEIJER, POSTBUS 1 3 2 , 2 7 7 0 AC 
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Noten: 
Als in deze rubriek wordt gesproken 
von afbeelding melding 3/223 dan 
wil dal zeggen dat de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden m 'Ptiilotelie' van maart (3) 
op bladzijde 223 
Als bi| een zegel geen omscbriiving 
wordt gegeven dan is de zegel of de 
omscfiri|ving ervan (nog) met door de 
samenstelster van deze rubriek ont
vangen 
Alleen nieuwe emissies van landen die 
worden erkend door de Wereldpost 
vereniging worden vermeld, dit houdt 
ecfiter met automatisch in dot derge 
li|ke emissies in tentoonstellmgscoller 
ties mogen worden opgenomen 

EUROPA 

ALAND 
Afbeelding melding 2/154. 
l  3  ' 9 6 . WWF*, Bubo bubo; 
poslzegelboekje 
Inhoud: tweemaal vier zegels van 
2.40 Fm. (twee zeaels met doorlo
pend beeld) Verscnillende afbeel
dingen; beeldmerk V/WF. 

ALBANIË 
Uitgiftedata en aanvullingen mel
dingen 2/154: 
296 '95.LidvandeEU. 
25,851. Resp. Europees parle
ment in Straatsburg, staatswapen. 
17 10  '95 . Honderdste geboor
tedag van twee dichters. 
25,501. In samenhang. Resp. 
Paul Eluard (18951952), Sergei 
Jessenin (18951925). 
1710 '95 . Muziek; Jan Kuku
zeli, musicus (ontwerper van het 
uit meer dan veertig grafische te
kens bestaande KuKUzelisys
teem), dichter, pedagoog. 
18,201, blok van 100 [Gesti
leerde afbeeldingen van Kukuzeli. 
17 10  '95 . Twintigste verjaar
dag van de VliïO*; architectuur. 
18,20,421. Resp. Berat Kruia, 
Shkodro, Gjirokasta. 

ANDORRA FRANS 
2 9  l  ' 9 6 . Sport; skién'Trofee 
Borrufa'. 
2.80 F. 

2 9  l  ' 9 6 . Sport; basketbal. 
3.70 F. Een basketbal, tekst 'Bos
quet Andorra'. 

BOSNIËHERZEGOWINA 
BosnieHerzegowina is onafhan
keliik sinds 1 september 1992; het 
lona Is lid van de UPU* sinds 1 
januarll993. 
Aanvullingen naast de al gemelde 
emissies (melding 10/686): 
2710'93.Frankeerzegels; 
staatswapen. 
100,500,1.000,5.000,10.000, 
20.000 50.000 din. 
8  2  ' 9 4 . Tiende verjaardag van 
de opening van de Olympische 
winterspelen in Sarajevo (1984). 
50.000 din.; blok met zegels van 
100.000,200.000 din. Resp. 
beeldmerk; ijshockey, viermans
bobslee. 
126  '9S . Frankeerzegels, 
hoofdpostkantoor in Sarajevo 
10,20,30,35,50,100,200 din. 
Verschillende afbeeldingen met en 
zonder oorlogsschode 
12 8  ' 95 . Geschiedenis van Bos
nië en Herzegowina 
35,100,200,300 din. Resp. his
torische kaart van GrootBosnië 
(veertiende eeuw), 'Bogumili
scher' grofsteen met de lelie van 
Bosnië, wapen van het geslacht 
Kotromonic, oorkonde van Bon 
Kulin in Bosnische taal (1189). 
2 5  9  ' 9 5 . Europa 1995; thema 
'vrede en vrijheid'. 
200 din. Vredesduif. 
259'95.Wereldpostdag (mel
ding 10/686). 
100 din. Karikatuurafbeelding 
van postbode op wereldbol. 

BULGARIJE 
16 10  ' 95 . Honderd jaar film; 
filmsterren. 
2.,3.,5.,8.,10.,15.L.Resp. 
Charlie Chaplin en Mickey Mouse, 
Marlene Dietrich en Marilyn Mon
roe, Humphrey Bogart en Nikolai 
Tscherkassow, Liza Minnelli en So
fia Loren, Toshiro Mifune en 
Gérard Philipe, Newena Kokono
wa en Katja Paskolewa. 

2 0  1 1  ' 9 5 . Mineralen. 
1., 2., 5., 7., 8., 10.L. Resp. 
agaat, sfoleriet, colciet, kwarts, 
pyromorfiet, olmandien. 
8  1 2  ' 9 5 . Kerstmis 1995. 
3., 15. L. Resp. de Heilige Fami
lie, de drie koningen. 

CYPRUS 
Afbeelding melding 2/154. 
8 4  ' 96 . Europa 1996, thema 
'bekende vrouwen'; schilderijen. 
10,30 c Resp. Maria Siglètikè, 
Katerino Kornaro. 

DUITSLAND 
8  2  ' 9 6 . Toeslagserie 'voor de 
jeugd 1996'; honaenrossen. 
80140 (tweemaal), 100150 
(tweemaal), 200180 Pf. Resp. 
'Barsoi', 'ChowChow', 'Bernnardi
ner', 'Collie', 'Briard'. 
82'96.Vierhonderdvijftigste 
sterfdag van kerkhervormer 
Maarten Luther: Martin Luther 
(14831546) 
100 Pf. Luther naar een ets van 
Lucas Cronoch de oudere. 
17 2  ' 96 . Tweehonderdste ge
boortedag van Philipp Fronz von 
Siebold (17961866), doctor in de 
geneeskunde, chirurgie en verlos
kunde, schrijver van 'Fauna Japo
nica','Flora Japonica' en 'Nippon'. 
100 Pf. Portret, naam in Japanse 
karakters, wilde druif. 

ESTLAND 
2 5  1  ' 9 6 . Kasteel Paide uit 
1260, verschillende restauraties, 
laatste restauratie na de Tweede 
Wereldoorlog, 19881992. 
2.50 kr. Kasteel. 

FAERÖER 
12 2  ' 96 . Zeewier. 
4., 5.5, 6., 9. Dkr. Resp. Ptiloa 
plumoso, Fucus spiralis, Ascophyl
lum nodosum, Laminario hyperbo

reo. 
122'96.'RisinogKellingin'. 
4.50 Dkr. Rotsformaties in zee. 

FINLAND 
Aanvulling melding 1/74 'postze

HAAR
BOSKOOP 

gelboekje HEJ'. Inhoud: twaalf ze
gels van 1. Fm. met op elke zegel 
een letter (in totoal 'MOIHEJANT
PUS' waarmee verzender een ei
gen boodschap kon 
samenstellen)^. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 2/154. 
4  3  ' 9 6 . Serie 'kunst'; twee
honderdste geboortedag van Corot 
(17961875). 
6.70 F. Schilderij 'de brug van 
Narni'. 
183 '96 . Dog van de postzegel; 
(toeslog)zegel type 'Semeuse 
1903'; ook in postzegelboekje 
met zeven zegels en vignet. 
2.8010.60 F. De zooister. 
183'96.'L'lmaginairelrlan
dais,1996'. 
2.80 F. St Patrick (St Patricias, 
apostel von Ierland, 17 maart is 
nationale feestdaa in Ierland). 
2 5  3  ' 9 6 . Hontferdste geboorte
dog van Jacques Rueff (1896
1978). 
2.80 F. Portret, munt van 1 F. met 
'liberté, égalité, fraternité'. 
1  4  " 9 6 . Vierhonderdste ge
boortedag van René Descartes 
(15961650). 
4.40 F. Portret. 
94  '96 . Vijftig jaar'Electricité 
de France' en 'Goz de France'. 
Waarde nog niet bekend. Gloei
lamp, vlam. 
2 2  4  ' 9 6 . Serie 'natuur'; berg
londschappen met fauna. 
4.40 F. Tweemaal, een derde ze
gel waarvan de waarde nog niet 
bekend is. Resp. Pare de la Vanoi
se, Porc du Mercantour, Pare des 
Cévennes. 
2 9  4  ' 9 6 . Europa; thema 'be
kende vrouwen'. 
2.80 F. Portret van Madame de 
Sévigné. 

GROOTBRIHANNIË 
2 6  2  ' 9 6 . Postzegelboekje met 
wenszegels; cartoons". 
Inhoud: tien zegels eerste klas en 
twintig vignetten met een ver
koopprijs van £ 2.50. Werk van 

Mei Caiman, Lorry, Charles Bar

sotti, Leo Cullum en Jack Ziegler 
met op de vignetten 'wensen' en 
'humoristische uitspraken'. 

IERLAND 
910 '95 . Tweehonderdste ver
jaardag van de botanische tuin. 
32,38,44 p. Resp. Crinum 
moorei, Sarrocenio x moorel, 
Solanum crispum 'Glasnevin'. 
231  ' 9 6 . 'Love'/wenszegels. 
32 p. Viermaal. Populaire kinder
televisiefiguren Zig en Zag; post
zegelboekje met tweemoal vier 
zegels. 
l  2  ' 9 6 . Olympische en 
Paralympische spelen. 
32 p. Driemaol. Olympische spe
len. Resp. hardlopen, discuswer
pen, kanoën. 
28 p. Paralympische spelen. Rol
stoelwedstrijd. 

ITALIË 
191  ' 9 6 . Serie 'artistiek en cul
tureel erfgoed'. 
750 L. Werk (collage) van E.T. 
Morinetti (18761944). 

JERSEY 
Afbeelding melding 2/154. 

JOEGOSLAVIË 
38  '95 Slowaakse volksgebrui
ken. 
0.60 Ndn. Schilderij 'bruiloft' van 
ZuzkoMedvedova (18971985). 
1 ■9 '95. Grootmeesters scha
ken, II. 
Vel met acht zegels van 0.60 
Ndin. met centraal een vignet. 
Resp. Max Euwe (Nederland), 
schookbord met pion, Michail 
Moissejewitsch Botwinnik (voor
malige Sovjetunie), schaakbord 
met koningin, viqnet met pionnen 
en koning, schoalbord met raads
heer en paard, Vossili Vossileivitsj 
Smyslow (voormalige Sovjetunie), 
schaakstukken paard, koningin en 
toren, Michoil Nechemjewitscn Tal 
(voormalige Sovjetunie). 
99  '95 . Rode Kruis; week van 
de t.b.c.bestrijding, verplichte bij
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plakzegel. 
0.10 Ndin. Portret van Wilhelm 
Conrad Röntgen (1845-1923), 
beeldmerken. 
10-9- '95 . Sport; honderd jaar 
volleybal. 
0.90 Ndin. Spelmoment, wereld
bol, beeldmerk. 
20 -9 - ' 95 . Achthonderdste ver
jaardag van de St-Lucaskerk, Ko-
tor. 
0.80 Ndin. Kerk. 
3-10- '95 . Honderd jaar film. 
1.10,2.20 Ndin. Resp. filmopna
me kroning koning Peter II, ge
broeders Lumière. 
4-10 - '95 . Vijftigste verjaardag 
van de militaire sportclub 'Parti
san', Belgrado. 
0.80 Ndin. Verenigingsembleem. 
2 6 - 1 1 - ' 9 5 . Europese ontmoe
ting van kinderen 'vreugde van 
Europa'; schilderijen. 
1.10,2.20 Ndin. Resp.'bloemen-
verkoopstertje' van de Servische 
schilder Milos Tenkovic, 'kind aan 
tafel' van de Franse schilder Pierre 
Bonnord (1867-1947). 

KROATIË 
18-1 - ' 9 6 . Geloofsgetuigen. 
Drie zegels van 1.30 kn. In sa-
menhong. Resp. jezuïet St Markus 
van Krizevci (zaligverklaring in 
] 905, detail van mozaïek uit kerk 
in Zagreb), zevenhonderdste ver
jaardag van de verering van het 
'wonderbaarlijke crucifix' in de St-
Guidokerk in Rijeko, honderdste 
geboortedag van dr Ivan Merz 
(1896-1928, zaligverklaring in 
1958). 

LETLAND 
13-1 - ' 9 6 . Honderdste geboorte
dag van professor Pauls Stradins 
(1896-1958, geneeskunde). 
0.08 Ls. Portret. 

MAN 
l l - l - ' 9 6 . Frankeerzegel. 
35 p. Passagiersschip (catamoran) 
'Seacat'. 
24 -1 - ' 96 . Vuurtorens. 
20,24,36,41,42 p. Resp. Lona-
ness, Point of Ayre, Chicken ROCK, 
Calf of Man (twee vuurtorens 
waarvan de tweede gebouwd werd 
na de brand op Chicken Rock), 
Douglas Head; postzegelboekje 

ter waarde van £ 4.74. 
14-3 - '96 . Manx katten (staart-
loos). 
20,24,36,42,48 p.; blok van 
£1.50. 
14-3 - '96 . Honderd jaar'Dou
glas Borough'. 
Zegel zonder waarde-aanduiding 
met tekst'Island Mail Postage 
Paid'. Wapen van Douglas met 
tekst in 'Manx Gaelic' (Kiannoortys 
Cheusthie-jeh Kiannoortys: 'a 
government within o government'). 

MOLDAVIË 
2 4 - 1 0 - ' 9 5 . Vijftig jaar Verenig
de Naties. 
0.10 (tweemaal), 1.50 L Resp. 
'tegen oorlog', 'voor het milieu', 
'tegen de ellende van de vluchte
ling'. 

NOORWEGEN 
2 2 - 2 - ' 9 6 . Spitsbergen; fauna. 
10.-,20.-kr.Resp.het'Advent-
dol', ijsbeer. 
2 2 - 2 - ' 9 6 . Fronkeerzegels; post
zegelboekje. 
Inhoud: acht zegels van 3.50 kr. 
Bessen. 

OEKRAÏNE 
2 2 - 1 0 - ' 9 5 . Wapen van Tsjer-
nigow. 
10.000 kb. 
24 -10 - ' 95 . Vijftig jaar Verenig
de Naties. 
50.000 kb. Beeldmerk. 

OOSTENRIJK 
9 -2 - ' 96 . Wereldkampioenschap 
schonsspringen 1996, Touplitz, 
Bod Mitterndorf. 
7.- S. Schonsspringer. 
9 -2 - ' 96 . Tweehonderdvijftigste 
verjaardag van de 'Theresianische 
Akademie'. 
6.- S. Academiegebouw. 
9 -2 - ' 96 . Serie 'volksgebruiken 
en kostbaarheden'. 
6.- S. 'Fastnacht'-figuren 'Roller' 
en 'Scheller' (gemaskerde perso
nen uit carnavalsoptocht tijdens 
'Imster Schemenlaufen' in Tirol). 

POLEN 
2 6 - 1 0 - ' 9 5 . Wereldkampioen
schap 'sportocrobotiek'. 
45 gr. Drie acrobaten. 
10-11 - ' 9 5 . Wetenschap; profes

sor J. Groszkowski (1898-1984), 
röntgentechniek. 
45 gr. Portret en formule. 

PORTUGAL 
1 - 2 - ' 9 6 . Honderd jaar oceano-
grafische campagnes van koning 
Karel I van Portugal en prins Al
bert I van Monaco. 
95.-, 135.- e. Portretten, schepen, 
instrumenten, vissen. 

ROEMENIË 
8 -12 - '95 . Pre-Olympische spe
len Atlanta 1995. 
50,100,150,500,960,23001; 
blok van 2610 L. Resp. hardlopen, 
ringoefening, kajak, schermen, 
roeien ('de acht'), boksen; even-
wichtsbalk, op blokrond stadion 
en satelliet; alle zegels met Olym
pische ringen en Roemeense vlag. 
15-12 - '95 . Kerstmis 1995. 
100 L. Aanbidding van het Kind. 

SAN MARINO 
12-2 - '96 . Honderd jaar moder
ne Olympische spelen; verschillen
de disciplines met op iedere zegel 
deelnemers uit oudheid, Athene 
1896 en Atlanta 1996Tf. 
100,500,650,1500,25001. 
Resp. discuswerpen (met discus
werper van Myron), worstelen, 
versprinnen, speerwerpen, hardlo
pen; beeldmerk. 

SLOVENIË 
31-l-'96.'Love'-zegel;StGre-
gorius (12 maort: dag van de vo-
gelporing na de vogelkennisma-
klngopStVolentijn:14 
februari)^'. 
13 Sit. Ontmoeting van twee vo
gels voor hort, bloemen. 
3 1 - l - ' 9 6 . Folklore; maskers. 
13,70 Sit. Resp. carnavalsmasker 
met veren uit Ptjusko polje, met 
hoorns uit Dravsko polje. 
3 1 - l - ' 9 6 . WWF*;fauna, Emys 
orbicularis (schildpad)'^ 
13,50,60,70 Sit. In samenhang. 
Vier verschillende afbeeldingen. 
3 1 - l - ' 9 6 . Honderdvijftig jaar 
spoorwegen''. 
70 Sit. Locomotief 'Aussee'. 

SLOWAKIJE 
20 -10 - ' 95 . Verdrag van Cleve
land. 

5 Sk. Landkaart, drie boombladeren 
(linde), lint in nationale kleuren. 
24 -10 - ' 95 . Vijftig jaar Verenig
de Naties. 
8 Sk. Symbolische voorstelling. 
27 -10 - ' 95 . Kerstmis 1995. 
2 Sk. Kerststal. 

TURKIJE 
24 -10 - ' 95 . Vijftig jaar Verenig
de Naties (UNO*) en vijftig jaar 
Unesco*. 
15.000,30.000 TL. Resp.'goede 
geest' droogt wereldbol, beeld
merk. 
8 - 1 1 - ' 9 5 . Dienstzegel, nieuw 
type. 
5.000 TL. Tapijtpatroon. 
16 -11 - ' 95 . Giftige poddestoe-
len. 
5.000,10.000,20.000, 
30.000 TL. Resp. Amanita phalloi-
des, Lepiota helveola, Gyromitro 
esculenta, Amanita gemmata. 

WITRUSLAND 
24 -10 - ' 95 . Vijftig jaar Verenig
de Naties. 
600 R. Beeldmerk en ooievaar. 
21 -11 - ' 95 . Kerken. 
600 R. Tweemaal. Resp. Kormelie-
tenkerk bij Mstislovl (zeventien
de/achttiende eeuw), kerk in Ko-
moi (zeventiende eeuw). 

ZWITSERLAND 
12-3 - '96 . 'Eidqendssisches Mu
sikfest'in Interlalen 1996 (die 
Schweizerische Eidgenossenschaft: 
de republiek Zwitserland). 
90 c. Symbolische voorstelling. 
12-3 - '96 . Honderdste verjaar
dag van 'Pro Filia' (bemiddelings
bureau voor 'au pairs'). 
90 c. Beeldmerk (meisjeskopjes). 
12-3 - '96 . Vijftig jaar hulpverle
ningsorganisaties (HEKS: 'liilfs-
werlc der Evangelischen Kirchen', 
kinderdorp Pestalozzi, 'Land
dienst-Vereinigung', 'Schweizer 
Heimat- und Naturschutz', Unicef 
en de stichting 'Glückskette'). 
70 c. Hort met tekst 'aider', 'aiu-
tare' en 'helfen'. 
12-3 - '96 . Honderdste verjaar
dag van de Zwitserse 'Touring 
CluV. 
70 c. Symbolische voorstelling met 
beeldmerk TCS. 
12-3 - '96 . Honderdste geboorte

dag van psycholoog Jean Piaget 
(1896-1980)Tf. 
180 c. Jean Piaget in leunstoel 
met twee spelende kleinkinderen. 
12-3- '96. 'Pro Sport'; toeslag
zegels. 
70-1-30 c. Symbolische voorstelling 
met beeldmerk von turnfestivol 
'Bern 96'. 

BUITEN EUROPA 

ANGUILLA 
2 6 - 6 - ' 9 5 . Vijftig jaar Verenigde 
Naties. 
20,80 c., S i . - , 5.-. Resp. portret 
van secretaris-generaal Verenigde 
Naties Trygve Lie (1896-1968, 
VN-periode 1946-1952); VN-vlog, 
VN-gebouw in New York; portret
ten van secretaris-generaal Dag 
Hommorskjöld (1905-1961,VN-
periode 1953-1961) en SithuOe 
Thont (1909-1974, VN-periode 
1961-1971), op achtergrond 
handvest Verenigde Naties; VN-
gebouw in New York. 
15-8 - '95 . Vijfentwintigste ver
jaardag van de Caribische ontwik-
Kelingbank. 
45 c, $ 5.-. Resp. landingsbaan bij 
ziekenhuis, landkaart; beeldmerk. 

AUSTRALIË 
16-1 - ' 9 6 . Dag van Australië; se
rie 'schilderijen van Australische 
kunstenaars'. 
45 ,85c . ,S I . - , 1.20. Resp.'West 
Australian Bonksio' van Margaret 
Preston (1875-1963),'The Babe 
is Wise' van Lino Bryans (geboren 
in 1909),'The Bridge in Curve' 
van Grace Cossington Smith' 
(1892-1984),'Beach Umbrellas' 
van VidoLohey (1882-1968). 
3 0 - 1 - ' 9 6 . Horten en rozen (Sint 
Valentijn). 
45 c. Gestileerd 'gouden' hort, ro
zen. 
2 6 - 2 - ' 9 6 . Militaire luchtvaart; 
vliegtuigen. 
45 c. Viermaal. Resp. 'Beoufigh-
ter' en 'Kittyhawk', 'Firefly' en 
'Seo fury', 'Kiowa', 'Hornet'. 

BAHAMAS 
1-12- '95. Wereld aids*dag. 
25,70 c. Resp. oidsvirus in bloed, 
wetenschappelijk onderzoek; tekst 
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OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 te Enschede 
Tel. 053-4335500 (privé 0534321317) Fax 053-4341094 

V t i l J - i l N C J 1 3 1 ' . staat gepland op vrijdag en zaterdag 22/23 maart a.s. in congrescentrum/schouwburg 
ORPHEUS te Apeldoorn. 

Totaal bevat de veiling ruim 4500 kavels verdeeld over 4 zittingen. 
* Ie zitting: BUITENLAND: belangrijk ENGELAND, SCANDINAVIË, LUXEMBURG, OOST EUROPA, ISRAËL 

en USA. 
* 2e zitting: NEDERLAND, belangrijk postfris van voor 1940 

ca. 300 kavels Ie EMISSIE, meest geplaat en veel luxe HALFRONDSTEMPELS. 
ca. 800 kavels BRIEVEN en STEMPELMATERIAAL zeer gespecialiseerd. 

* 3e zitting: betere zegels, series en poststukken O.G., Nederland FDC's jaren ' 60 met veel proefdrukken van 
covers, partijtjes zegels en poststukken alle landen, collecties poststukken, poststukken in dozen en 
munten. 

* 4e zitting: COLLECTIES in albums, insteekboeken en omslagen. DOZEN diversen. Totaal ca. 1500 kavels, 
DEELS ZONDER INZETPRIJZEN. 

Behalve kavels voor de sterk gespecialiseerde verzamelaar bevat onze veiling ook zeer veel kavels voor de 
landenverzamelaar en de beginnende verzamelaar als ook de 'wonderdozenkoper' (alle zonder inzetprijs 
aangeboden!). 
INTERESSE? Op aanvraug(telefoontje, fax of brief/kaart is voldoende) ontvangt U de catalogus van deze veiling. 
Kijkdagen in Enschede en Apeldoorn. 

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

NIEUWE UITGIFTEN 
Nieuwtjes hoeven niet zo duur te zijn. Vraag onze lijst 
aan met maandelijks honderden nieuwe uitgiften die u 
zo kunt bestellen. 
Ook verzorgen wij uw abonnement op land/motief. 
Van Dal Filatelie, Postbus 773, 5700 AT Helmond 

,„ „PHILATO" 
Reeds meer dan 30 jaar voor al uw 
nieuwtjes. Land en motief. 

Ook in abonnement leverbaar. 
Tevens voor al uw philatelistische benodigdheden. 
Smedenstraat 126 7411 RJ Deventer Tal :0570-617867 

1 s t e K L A S K I L O V \ f A A R veelal met 1995 uitgaven J 
GROOTFORMAATZEGELS 

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

10 ENGELAND zonder kerst, met HW's 
11 IERLAND zeer mooie sortering 
12 KANAALEILANDEN reserveren 
13 BELGIË veel verschillende zegels 
14 LUXEMBURG met HW's en groot assortiment 
15 FRANKRIJK prachtig assortiment 
16 DUITSLAND met toeslag 
17 DUITSLAND zonder toeslag, veel nieuw 
18 NEDERLAND met toeslag 
19 ZWITSERLAND met toeslag en HW's 
20 OOSTENRIJK mooie sortering met HW's 
21 LIECHTENSTEIN prachtige variatie met HW's 
22 MALTA moeilijk verkrijgbaar 
23 AUSTRALIË nieuw en met HW's 
25 USA kort geknipt en dus zeer veel zegels 
26 JAPAN werkelijk fantastisch assortiment 

100 GR 

ƒ T 
ƒ - -
ƒ 14,-
ƒ 15,-
ƒ 16,-
ƒ 14,-
ƒ120,-
ƒ 65,-
ƒ - -
ƒ 10,-
ƒ 20,-
ƒ 20,-
ƒ 17,-
ƒ 35,-
ƒ 55,-
ƒ 15,-
ƒ 10,-
ƒ 10,-
ƒ 20,-
ƒ 36,-
ƒ 95,-
ƒ 19,-
ƒ 15,-
ƒ 14,-
ƒ 30,-

250 GR 

f 40 
f 55 
/ 30 
ƒ 35 
ƒ 38 
ƒ 30 
ƒ -
ƒ150 
ƒ295 
ƒ 22 
f 48 
ƒ 48 
ƒ 40 
ƒ 80 
ƒ125 
f 35 
ƒ 24 
ƒ 24 
ƒ 48 
ƒ 85 
ƒ -
ƒ 45 
ƒ 35 
ƒ 32 
ƒ 70 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1KG 
ƒ 1 5 0 -
f195 
ƒ110 
ƒ130 
f150 
ƒ110 
ƒ -
ƒ585 
ƒ -
ƒ 85 
ƒ185 
ƒ -
ƒ155 
ƒ310 
ƒ -
f135 
ƒ 95 
ƒ 95 
ƒ185 
ƒ325 
ƒ -
ƒ -
ƒ130 
ƒ125 
ƒ275 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

MISSIEWAAR (groot- en kleinformaat) 

Ml FINLAND met veel grootformaat 
M2 ZWEDEN zeer gevarieerd 
M3 DENEMARKEN met hoger Kr -waarden 
M4 NOORWEGEN nieuw en met veel HW's 
M5 ENGELAND met buitenland en HW's 
M6 IERLAND prachtig assortiment 
M7 DUITSLAND rechtstreeks van de missie 
M8 USA onuitgezocht op coilnummers 
M9 AUSTRALIË zeer nieuw, veel grootformaat 
MIO NEDERLAND mettoeslag 
M i l OOSTENRIJK nieuw in het assortiment 

500 GR 

ƒ35,-
ƒ 3 5 -
ƒ35.-
ƒ35,-
ƒ20,-
ƒ35,-
ƒ25,-
ƒ20,-
ƒ35,-
ƒ20-
ƒ30,-

1KG 
ƒ 6 0 -
ƒ65,-
ƒ 6 5 -
ƒ70,-
ƒ35,-
ƒ65,-
ƒ 5 0 -
ƒ35,-
ƒ65,-
ƒ40,-
ƒ60,-

5KG 1 
ƒ295,-
ƒ310,-
ƒ310,-
ƒ325,-
ƒ155,-
ƒ310,-
ƒ235,-
ƒ155,-
ƒ 3 1 0 -
ƒ175,-
ƒ295,-

M A A N D A A N B I E D I N G I 
1 kg NOORWEGEN MISSIE 

zeer nieuw en veel hoge waarden 
Deze maand slechts ƒ 59,— | 

NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. Levenng uitsluitend onder 
rembours of vooruitbetaling op gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720 
Prijzen incl. porto, excl rembours - wijzigingen voorbehouden. 
BIJ aankoop van minimaal 3 soorten 5% korting bij aankoop boven 
ƒ 100- en 10% boven ƒ 400,-. Deze regeling geldt met voor 
aanbiedingen. Geen bestelling onder ƒ 75,-. 

Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 
Postzegelhandel J . V AN m VARl .EM 1 



2 5 JAAR BREPENHOF FILATELIE 
*de meest complete* 

DIT VULT PAS ALBUM GAATJES 
SNUFFEL EN AVONTURENDOOS AUSTRALIË 

'SUPER TOP' dit land met zijn prachtige zegels in een keer 
zonder gezoek - wat tijd en geld bespaart voor 65% 
COMPLEET 395,-

SNUFFEL EN AVONTURENDOOS BELGIË 
'SUPER TOP' want het land is gegarandeerd voor 65% 
COMPLEET een prachtig begin voor de seneuze verzamelaar 
in enige insteekboeken 395,-

SNUFFEL EN AVONTURENDOOS B.R.D. 
'SUPER' want ook dit land is voor 65% COMPLEET en als extra 
gratis bijlage doen wij er een leuk partijtje mooie zegels op 
papier bij 395,-

SNUFFEL EN AVONTURENDOOS CANADA 
'SUPER TOP' alle zegels zijn verschillend en het land is 
gegarandeerd voor 75% COMPLEET en toch betaalt U maar 
een schijntje van de waarde 325,-

SNUFFEL EN AVONTURENDOOS DENEMARKEN 
'SUPER TOP' echt waar dit land heeft u m een klap voor 
gegarandeerd 80% COMPLEET en als wij uitverkocht zijn is dit 
ook nooit meer te koop voor zo n lage prijs 295,-

UMUVtmtm GARANTIE 
U mag de zending in ongeschonden staat en 

gefrankeerd aan ons terug zenden. 
SNUFFEL EN AVONTURENDOOS FAROER 

'SUPER' Postfns is gemakkelijk te koop maar gebruikt een van 
de moeilijkste gebieden en NU toch voor 
70% COMPLEET 375,-

SNUFFEL EN AVONTURENDOOS FINLAND 
'SUPER TOP' er was geen tijd om op de waarde van de zegels 
te letten maar wij garanderen dat het gehele verzamelgebied 
voor ruim 75% COMPLEET is en als extra doen wij ook nog een 
paar prachtige blokken erbij - koop dat maar eens voor zo'n lage 
prijs 395,-

SNUFFEL EN AVONTURENDOOS GRIEKENLAND 
'SUPER TOP' het gehele verzamelgebied van oud tot nieuw 
voor 75% COMPLEET hier verzamelt U normaal enige jaren 
over om zo ver te komen 325,-

SNUFFEL EN AVONTURENDOOS GROENLAND 
'SUPER TOP' weer zo'n gebied wat gebruikt zeer moeilijk is -
maar in onze Super Top S-A doos vindt U minstens het land 
voor 75% COMPLEET 395,-

SNUFFEL EN AVONTURENDOOS GUERNSEY 
'EXTRA SUPER TOP' voor een van de Kanaal Eilanden met de 
moeilijkste daarom heeft U m deze doos Guernsey ook voor 
80% COMPLEET 425,-

SNUFFEL EN AVONTURENDOOS IERLAND 
'EXTRA SUPER TOP' een prachtig land om te verzamelen 
daarom ook onze grote topper dit land bieden wij u aan voor 
een zeer lage pnjs want U bent veel en veel meer kwijt als U het 
los her en der bij elkaar moet snuffelen - NU VOOR 85% 
COMPLEET 475,-

U MAG IN a KEER BETALEN 
En U hoeft dit niet te vragen, 

U vindt in iedere zending 2 acceptgiro's 
- de eerste helft binnen 10 dagen -

de 2de helft betaalt U een maand later. 

SNUFFEL EN AVONTURENDOOS ISLE OF MAN 
'SUPER TOP' geweldig om met een dergelijk uitgebreide 
verzameling te beginnen want in deze avonturen en snuffeldoos 
vind U het land voor meer dan 75% COMPLEET - met gratis 
enige mooie Blokken 425,-

SNUFFEL EN AVONTURENDOOS ITALIË 
'SUPER' dit land met zijn grote aantal zegels vind U voor 70% 
COMPLEET in deze doos en leveren wij U toch voor een 
zonnige prijs 425,-

SNUFFEL EN AVONTURENDOOS JERSEY 
'EXTRA SUPER TOP' wat een begin om een land te gaan 
verzamelen - aan reis en tijd kost het u vele malen meer want m 
een klap heeft U het land voor 80% COMPLEET en dat voor z'n 
eiland prijsje 425,-

SNUFFEL EN AVONTURENDOOS MALTA 
'SUPER' in het begin heeft Malta erg dure zegels - het spijt ons 
dat kunnen wij U met leveren voor die lage pnjs - maar wel 
leveren wij U dit land voor 60% COMPLEET 275,-

AL PEZE AANaiEPINGEN PORTOVRIJ EN VERZEKERD 
SNUFFEL EN AVONTURENDOOS NEDERLAND 

'SUPER TOP' in de overtuiging dat er veel Nederland 
verzamelaars zijn die er met op kunnen bogen hun eigen land 
voor 70% COMPLEET te hebben - bieden wij U dit aan 
met gratis enige postfrisse serie's - en gratis enige 
kindervelletjes 310,-

SNUFFEL EN AVONTURENDOOS NIEUW ZEELAND 
'SUPER TOP' de kans voor de Britse Gemenebest 
verzamelaars om dit land voor 70% COMPLEET in een keer 
aan te schaffen 325,-

SNUFFEL EN AVONTURENDOOS NOORWEGEN 
'EXTRA SUPER TOP' het is beslist geen koud kunstje om dit 
verzamelgebied voor 75% COMPLEET te leveren en dan ook 
nog met bijna alle blokken 395,-

SNUFFEL EN AVONTURENDOOS OOSTENRIJK 
'EXTRA SUPER TOP' natuurlijk met de oudere en nieuwe 
zegels heerlijk om in te snuffelen want het land is voor 75% 
COMPLEET en dat voor een prijsje om van te jodelen 395,-

SNUFFEL EN AVONTURENDOOS SPANJE 
'SUPER' het land met het grootste aantal uitgegeven zegels en 
toch leveren wij U dit land voor meer dan 60% COMPLEET - het 
IS toch een leuk begin 265,-

SNUFFEL EN AVONTURENDOOS VATIKAAN 
'SUPER' de kans voor de religie verzamelaars omdat gebruikt 
van dit verzamel gebied toch zeer moeilijk is - wij leveren het U 
voor 60% COMPLEET 325,-

GRATIS-KAPO-KORTING 
1 iedere aanbieding is verpakt in enige GRATIS 

GROOTFORMAAT INSTEEKBOEKEN. 
2 bij het land van Uw aankoop kunt U bestellen een 

Prachtig DAVO ALBUM met een korting van ƒ 15,- op 
een standaard uitvoering en een korting van ƒ 25,-
op een LUXE PAVO ALBUM. 

3 en indien U 2 aanbiedingen tegelijk koopt krijgt U 
een korting van 25 GULDEN. 

SNUFFEL EN AVONTURENDOOS ZUID AFRIKA 
'SUPER' het IS voor U in insteekboeken verpakt - en het is voor 
65% COMPLEET 285,-

SNUFFEL EN AVONTURENDOOS ZWEDEN 
'SUPER' een prachtig land om te verzamelen door de 
verschillende tanding soorten van boekjes - rol -en velzegels -
van de oudere en nieuwe zegels is meer dan 60% COMPLEET -
het betere begin 355,-

SNUFFEL EN AVONTURENDOOS ZWITSERLAND 
'SUPER TOP' een van de meest verzamelde landen nu vanaf de 
oudere tot de nieuwere uitgaven voor meer dan 70% 
COMPLEET een mooi avontuur en een mooi begin 445,-
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op beide zegels 'Aids Kills' en 
beeldmerk (gevouwen rood lint). 

BAHRAIN 
Afbeelding melding 2/155. 

BARBADOS 
1912 '95 . Flora; waterlelies. 
10,65,70c.,S3..ResD.Nym
phoea, Nymphaea ampla, Nelum
Do nucifera, Eichhornia crassipes. 

BERMUDA 
Afbeelding melding 12/842. 

BOTSWANA 
611 '95 . WWF*; founa, Hyae
na brunneo. 
20,50,80 t.,1.P. Vier verschil
lende afbeeldingen; beeldmerk. 
2711 '95 . Kerstmis 1995; flora. 
20,50,80t., l.P.Resp.Adenia 
glauco, Pterodiscus ngamicus, 
Sesamothamnus lugardii, Fockea 
multiflora. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 2/156. 

BURUNDI 
143 '94 . Muziek; Elvis Presley 
(19351977). 
60,115,120,200 F. 
1410 '94 . Honderd jaar IOC*. 
150 F. Discuswerper van Myron 
(450 jaar voor Christus). 
2010 '94 . Democratisering 
van Burundi/eerste sterfdag van 
president Melchior Ndadoye; toe
slagzegels. 
30■^10,110^10,115^10, 
120flOF. 
1412 '94 . Kerstmis 1994. 
115,120,250 F.; blok van 250 F. 
Madonnabeeld uit China. 
212  '95 . Vijftig joor FAO*. 
115 F. Logo als satelliet. 
212  '95 . Vijftig jaar Verenigde 
Naties. 
120 F. Beeldmerk, vredesduif. 

CHRISTMASEILAND 
91  ' 9 6 . Jaar van de rat (Chine
se maankalender). 
45 c. Tweemaal. Twee verschillen
de gestileerde ratten; vel met tien 
zegels en tussenstrook. 

COCOS(KEELING)EILANDEN 
192'96.'HariRayaPuasa'

festivol (einde van de vasten
maand ramadan)". 
45,75,85 c. Resp. elkaar groe
tende en om vergeving vragende 
mensen, drummers, gezamenlijke 
maaltijd. 

COLOMBIA 
1210 '95 . Tweehonderdste ge
boortedag van generaal en presi
dent José Maria Obande (1795
1861). 
220 P. Portret in uniform. 
1310 '95 . Elfde topconferentie 
van de niet gebonden staten, Car
tagena de Indios. 
650 P. Kasteel 'San Felipe de Ba
rajas', Cartageno. 
1910 '95 . Honderd joor film. 
330 P. Charlie Chaplin en Jackie 
Cooganin'TheKid'(1920)van 
Charlie Chaplin, Estelo Lopez Po
moredo in'Maria'(19211922) 
van Maximo Colvo. 

COSTA RICA 
Juni ' 95 . Voorvechters Latijns
omerikoonse onafhankelijkheid. 
10,30 Cs. Resp. Antonio José de 
Sucre (17951830), José Marti 
(18531895). 
24 7  ' 95 . Vijftigste verjoardog 
von de school voor voortgezet on
derwijs in Guanacoste. 
50 Cs. Ruiterstandbeeld van beeld
houwer Nestor Zeledón Varela. 
24 10  ' 95 . Vijftig joor Verenig
de Naties. 
5 Cs. Tekening 'de jongen en de 
wolk' van Francisco Amighetti. 

ECUADOR 
147  '95 . Vijftigste verjaardag 
van de hulporgonisotie CARE. 
400,800 S. Resp. kind met CARE
pakket, landarbeid van vrouwen. 
3 1  7  ' 9 5 . Grensoorlog Peru
Ecuador 'vrede met waardigheid, 
geen stop terug'. 
200,400,800 S. Resp. soldoot 
schrijft brief aan kinderen; 
vuist met vlag, grensgebied, sol
daat in de jungle. 

EGYPTE 
24 10  ' 95 . Vijftig jaar Verenig
de Naties, Unesco* en FAO*. 
80 P. Driemaal. Resp. deel masker 
Toetonchamon, beeldmerk met 
naar wereldbol vliegende duiven. 

logo met muurschildering van 
oogstende boer en boerin uit de 
periode der farao's. 
25 11  ' 95 . Opening van de 
nieuwe 'Esna Barrage'. 
15 P. Gestileerde afbeelding van 
elektrische centrale, schip, schutsluis. 

ERITREA 
Aanvullina melding 9/614 'naar 
een duidelijke toekomst': resp. 
brug van Kaalay, kokospalmen, 
oorlogsschade, kamelen. 
Aanvulling melding 9/614 'Come
sa*': resp. landkaart, boom met 
lidstaten als bladeren, logo, vlag
gen lidstaten. 
Aanvulling melding 9/614 'vijftig 
jaar Verenigde Naties': resp. VN
gebouw, beeldmerk/boom, beeld
merk/vredesduif, VNgebouw. 

FIJI 
Zonder datum. 'Singapore 95'; 
opdruk op melding 12/843 'orchi
deeën'. 

FILIPIJNEN 
1512 '95 . Tweede Wereldoor
log. 
Strook met vijf zegels van 2. P. 
Resp. bevrijding Panay en Rom
blon, bevrijding Cebu, slag bij 'ipo 
Dom', slag van 'Bessong Pass', 
overgave van generaal Yomashito 
(Kiangon). 
27 12  ' 95 . Vijftigste verjaardag 
van het einde van de Tweede We
reldoorlog. 
Twee vellen. Afbeeldingen van 
eerder uitgegeven zegels 'landin
gen' en 'bevrijdingen'. 
I. Twaalf zegels van 2. P. waarvan 
vier als blok met doorlopend beeld, 
tweemoal twee zegels in somen
hang, vier zegels groot formaat 
met doorlopend beeld (landkaart). 
Vel met 18 zegels van 2. P. waar
van twee in samenhang doorlo
pend, zes zegels groot formaat, 
waarvan vier met doorlopend 
beeld (landkaart). 
27 12  ' 95 . Honderd jaar onaf
hankelijkheid II (viering in 1998); 
belangrijke personen. 
2. P. Driemaal, in samenhang. 
Resp. nationale held dr José P. Ri
zal (18611896), held van de re
volutie Andres Bonicacio (1863
1897), het brein van de revolutie 

ApolinarioMobini(18641903). 

HONDURAS 
2410  '94 . Internationale con
ferentie 'vrede en ontwikkeling in 
Centraolamerika'. 
1. L. Wereldbol, vredesduif, land
kaart. 
1512 '94 . Kerstmis 1994; 
schilderijen van Gelasio Gimenez. 
0.95, l .L. Resp. Madonna met 
Kind, de Heilige Familie. 
171  ' 9 5 . Vijftig jaar Verenigde 
Naties. 
1., 2., 3.L Schilderij'fomilieto
fereel' van Delmer Mejia, schilde
rij van Elisa Dulcey, beeldmerk. 

INDONESIË 
511 '95 . Nationale dag van 
flora en founo. 
150 R. Tienmaal. Vijfmaal twee 
zegels met éénmaal flora en één
maal fauna. Flora resp. Cyrtosto
chys renca, Boueo mocrophylla, 
Sontolum olbum, Nephelium lop
poceum, Diospyros celebica; fauna 
resp. Ponthero tigris Sumatera, 
Rhinoceros sondaicus, Voronus ko
modiensis, Polyplectron schleier
mocheri, Macrocephalon moleo. 
2311'95. 'AgaKhon'onder
scheiding voor architectuur 1995. 
300,700 R. Resp.'MosjidAgung'
kraton in Yogyokorta, kraton in 
Solo (Surokorta). 
312  '95 . Tweehonderdste ge
boortedag van Sir Rowland Hill 
(17951879). 
300,700 R. Resp. portret en post
bestelling per motor, portret met 
beeldmerk 'Pos Indonesia'. 
27 12  ' 95 . Kunst en cultuur. 
150,300,700,1000 R. Resp. 
'Nguri'dons van West 'Nuso Teng
gora', 'Muli Betonggai'dons van 
Lampung, 'Mutiara'(parel)dans 
van Maluku, 'Gonto'dons van 
Oost Kalimantan. 
2 1  ' 96 . Nationaal economisch 
onderzoek 1996. 
300,700 R. Resp. symbolische 
voorstelling van economische sec
toren, diagram van economische 
sectoren. 

IRAQ 
Aanvulling melding 2/157 'klok 
van Bagdad': naast gemelde zegel 
een bloK van 25 Din. met afbeel

ding van het monument. 
123  '95 . Inwijding toren van 
Saddam. 
2,5 Din. 

JAPAN 
611 '95 . Belangrijke culturele 
personen 1995. 
80 yen. Tweemaal. Resp. Todato
ka Ino, Kitaro Nishido. 
15 l l  '95 .N ieuwjaar l996; 
jaar van de rot. 
Twee nieuwioarszegels waaraan 
loterij is veroonden. Resp. 'Tsutsu
mi'rat van klei op knolraap, 'Sat
suma'rat van popiermoché in 
rijstschuur. 
50,80 yen. Resp. rot op Spaanse 
peper, rat in rijstschuur. 
21 11  ' 95 . Werelderfgoed, IV. 
80 yen. Tweemaal. Resp. oud beu
kenbos, zwarte specht. 
1812 '95 . Dertigste verjaar
dag van herstel van betrekkingen 
tussen Japon en de republiek 
Korea. 
80 yen. Detail van 'Richö no 
hakomon' (Obisjerp met motie
ven van schatkistjes uit de Choson
dynostie). 

JEMEN 
1510 '95 . Natuurbescherming; 
fauna. 
15,20,30 Rials; blok van 50 
Rials. Resp. luipaard, lynx, 'Gui
neo'hoon; patrijs. 
1610'95.Vi j f t ig jaar FAO*. 
10,25,30 Rials; blok van 50 
Rials. Resp. logo met hond met 
rijstplantje, met zaadkorrels, met 
vis; met vrucht. 
2410  '95 . Vijftig jaar Verenig
de Naties. 
10,20,25 Rials; blok van 50 
Rials. Blok met historische water
tonks in Aden (afbeeldingen op 
zegels mogelijk dezelfde). 
2 9  1 1  ' 9 5 . Sport, boksen; No
seem Homed Koshmim wereld
kampioen boksen. 
10,20,25,30 Rials; blok van 50 
Rials. Resp. met de hoogste bur
geronderscheiding van de presi
dent van Jemen, portret, boks
wedstrijd, als winnaar, met gehe
ven arm; bokswedstrijd. 

KOEWEIT 
62  '95 . Volkstelling. 



50,100,150 f. Huis met uit vier 
personen bestaand gezin. 
25-2-'95. Nationale feestdag. 
25,50,150 f. Met vlaggetjes lo
pende kinderen op weg naar de 
zon. 
26-2-'95. Vierde verjaardag 
van de bevrijding. 
25,50,150 f. Arend ontrooft na
tionale vlag aan slang. 
20-3-'95. Internationaal me
disch congres. 
50,100,150 f. Resp. congresge
bouw, lezing, landkaart. 
22-3-'95. Vijftig jaar Arabische 
liga. 
50,100,150 f. Symbolische voor
stellingen met beeldmerk, land
kaart, handdruk, vlaggen. 
7-4-'95. Wereldgezondheids-
dag. 
50,150,200 f.'Doel van het jaar 
2000, een wereld zonder polio'. 

MAAGDEN (VIRGIN) EILAN
DEN 
l-12-'95. Kerstmis 1995. 
12,50,70c.,$1.30.ResD.huis 
met palmen, kerstman in ooot, 
rood huis met kerstboom en co-
deaus, duif. 

MALAWI 
13-11-'95. Kerstmis 1995. 
401., 1.40,1.80,2.-K. Resp. 
kleuteronderwijs, uitdelen van 
medicijnen, watervoorziening, 
vrijwillige terugkeer; alle zegels 
met tekst 'peace to all humanity'. 

MARSHALLEILANDEN 
25-4-'95. Geschiedenis von de 
Fweede Wereldoorlog; begroeting 
\ian Amerikaanse en Russische 
troepen bij de Elbe. 
32 c. 
2-5-'95. Idem; verovering van 
Berlijn door Russische troepen. 
60 c. Portret van maarschalk 
GeorgijK-Schukow (1896-1974). 
8-5-'95. Idem; einde van de 
sorlog. 
75 c. Viermaal. Resp. Onderteke-
iing capituiotie in Reims, ent
rangst van Amerikaanse soldaten 
ap Times Square in New York, pa
rade in Moskou, balkonscène van 
Engelse koninklijke familie op 
Buckingham Paloce in Londen. 

MAURITIUS 
8-12-'95.Comesa*. 
50 c, 4.-, 8.-, lO.-R. Beeldmerk 
net op achtergrond namen van 
ille lidstaten. 

MEXICO 
l7-4-'93. Driehonderdste sterf-
log van zuster Juono Ines de la 
juz (1648-1795). 
1.80 NP. Schilderij met afbeelding 
m deze dichteres en ordezuster 
schilder Miguel de la Cabrera). 
J-5-'95. Honderdste verjaardag 
ran de ontdekking van röntgen-
tralen door Wilhelm Conrad 
töntgen (1845-1923). 

W. Portret en röntgenfoto van 
land. 
l5-5-'95. Dag van de leraar. 
.80 NP. Portret van schrijver, po-
iticus en diplomoat Ignacio 

Manuel Altamirano (1834-1893). 
17-5-'95. Werelddag telecom
municatie. 
2.70 NP. Symbolische voorstelling. 
18-5-'95. Veertigste verjaardag 
van het instituut voor openbaar 
bestuur. 
1.80 NP. Beeldmerk. 
19-5-'95. Honderdste sterfdag 
van José Marti (1853-1895). 
2.70 NP. Portret. 

NAURU 
1 -9-'95. Olympische spelen At
lanta 1996. 
Blok met vier zegels van 60-t-l 5 c. 
Doorlopend beeld. Zegels met vo
gels en dolfijnen; op blokrond at-
feten. 

NIEUW-CALEDONIË 
9-12-'95. Folkloristische dan
sen. 
95,100 F. 

OMAN 
18-11 -'94. Vierentwintigste na
tionale dog en jaar van cultuurerf-
goed. 
50 b. Tweemaal, in samenhang. 
Resp. beeldmerk cultuurerfgoed, 
sultan Qaboos bin Said. 
7-12-'94. Vijftig jaar ICAO*. 
100 b. Passagiersvliegtuig, beeld
merk. 
28-12-'94.Tweehonderdviiftig 
jaar Al-Busoiddynostie (Aboe 
So'idsdynastie). 
Vel met drie stroken van vijf ze-
pels van 50 b. Portretten en rega
lia. 
Blok van 200 b. Portret van sultan 
Qaboos bin Said en stamboom. 
7-1-'95. Parlement. 
50 b. Vergadering in openlucht. 
22-3-'95. Vijftig jaar Arabische 
liga. 
100 b. Beeldmerk. 

PARAGUAY 
19-12-'95. Honderdste sterfdag 
van José Marti. 
200,1000 Gs. Resp. portret met 
Hedychium coronorium (flora); 
portret, vlag en Hedychium coro
norium. 

QATAR 
15-3-'95. Rotstekeningen van 
Jobol Jusosiyah. 
1.- R. Zesmaal. 
24-4-'95. Milieudag van de Ara-
bische-Golflanden; schelpen. 
75dh.,l.-R. Beide viermaal. 
Resp. Conus pennaceus, Cerithideo 
cingulota, Hexaplex kuesterianus, 
Epitonium scalare, Murex scolo-
pox, Thais mutobilis, Fusinus ara-
Uus, Lambis truncota sebae. 

SAUDI ARABIË 
19-2-'95. Vijftig jaar Verenigde 
Naties. 
75,150 h. Resp. beeldmerk, VN-
gebouw in New York. 
1 -4- '95. Vijftig jaar Arabische 
liga. 
75,150 h. Resp. getal 50, land
kaart; beeldmerk. 

SRI LANKA 
15-10-'95.Wereldspaardag. 

2.- R. Munten verdwijnen in op 
wereldbol lijkende spaarpot. 
24-10-'95. Vijftig jaar Verenig
de Naties. 
2.- R. Beeldmerk. 
10-11-'95. Kerstmis 1995. 
2.-, 20.- R. Resp. Perzisch kruis 
van Anuradhapuro, ster verlicht 
kerkje, jaartallen 1845-1995, wa
pens van Colombo en Kurunegola; 
de Heilige Familie, landkaart en 
cirkel van met elkaar verbonden 
armen. 

ST PIERRE ET MIQUELON 
Aanvulling melding 7/8/533 
'schaal- en weekdieren': weten
schappelijke nomen resp. Anachis 
fluctuata, Cancer pagurus, Pecten 
maximus, Homorus americonus. 
13-11-'95. Herdenking presi
dent Charles de Gaulle (1890-
1970). 
14 F. 
12-2-'96. Sport; boksen. 
5.10 F. 

SURINAME 
21-6-'95.Uitaiftedatum mel
ding 7/8/533 'honderdste ver
jaardag van het K.P.S.: Korps Poli
tie Suriname'. 

TONGA-NIUAFO'OU 
30-6-'95. Toerisme, bezoek in 
1995 de Zuidelijke Pacific; over
drukken op 'redt de walvissen'. 
60 op 42,80 op 15,80 op 57 s., 
2 Pa. op 2 Pa. 
1 -8- '95. Vijftigste verjaardag 
van het einde van de Tweede We
reldoorlog. 
60,80 s. Beide vijfmaal, in sa
menhang. Landing van de Ameri
kaanse troepen op Niuofo'ou. 
l-9-'95.'Singapore 95'; zegel 
op zegel. 
45,60 s.; blok van 2 Pa. Prehisto
rische dieren; Plesiosaurus. 

VANUATU 
28-7-'95. Vijftiende verjaardag 
van de onafhankelijkheid; kunst. 
25,66,75,90,140 vt. Resp. 
schilderij 'meisjes van het eiland 
Tanna' van Alfred Toni, 'dansers 
van zwart koraal' (beeldhouw
werk van Emmanuel Watt), tapijt 
met patroon van danser van het 
eiland Erromango (geweven door 
Juliet Peto), schilderij 'dag van de 
parade' van Henri di-Donna, schil
derij 'banks dancers' von Joseph 
John; als de zegel van 140 vt. met 
op blokrond beeldmerk 
'Singapore 95'. 
1 -9- '95. Vijftigste verjaardag 
van het einde van de Tweede We
reldoorlog, III; vliegtuigen. 
60,70,75,80 vt.; "blok van 140 c. 
Resp.'CurtissSB2CHelldiver','Su
permarine Spitfire Mk VIII', 'Chan
ce Vought F4UIA Corsair', 'Lock
heed PVl Ventura'; onderteke-
ningsplechtigheid aan boord van 
het slagschip 'Missouri' in de baai 
van Tokio, beeldmerk 'Singapore 
95'. 
22-11-'95. Cultuur; museum-
voorwerpen. 
Strook met zegels van 25,60,75 
en 90 vt. Doorlopend beeld van 

'money mat' (bij plechtigheden 
gebruiKte geweven mat uit Am-
boe) met resp. 'rambaramp' (be
grafenisbeeldje voor hoogge
plaatste personen uit Zuidcentraal 
Malokulo), 'Wusipot' (aardewerk 
pot uit Wusi aan de westkust van 
Espiritu Santo), 'slit gong' (uit 
Mele, Imere op het eiland Efote), 
'Topa cloth' (van bast vervaardigd 
kleed van het eiland Erromango). 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
9-5-'95. Staatswapen. 
1,20,32 c. 
9-6-'95. Fronkeerzegel. 
20c.Tandradlocomotiefuit1870. 
2-9-'95. Geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog, het jaar 
1945. 
Vel met twee stroken van vijf ze
gels van 32 c. met middenveld. 
Resp. hijsen van vlag op Iwo Jima, 
bevrijding van Manila, landing op 
Okinawa, Amerikaanse en Russi
sche troepen bij de Elbe, bevrij
ding van de concentratiekampen, 
ondertekening capitulatie in 
Reims, vluchtelingen, aankondi
ging copitaluotie Japon door presi
dent Trumon, foto 'matroos kust 
meisje', eerbetoon aan de terug
kerende veteranen; middenveld 
met landkaart en tekst '1945: Vic
tory ot Lost'. 
20-1- '96. Vogels,'American 
kestrel' (Folco sporverius). 
Ic. 
20-l-'96.FrankeerzegerFlag 
over Porch'. 
32 c. 
20-l-'96. 'Love cherub'. 
32 c. Cherubijntje met tekst 'love'. 
l-2-'96. Wetenschap, Ernest E. 
Just. 
32 c. Portret van deze bioloog. 
2-2-'96. Vogels,'Red-heoded 
woodpecker' (Melonerpes). 
2 c. 
7-2-'96. Honderdvijftigste ver
jaardag van het 'Smitnonion Insti
tution'. 
32 c. Gebouw. 
8-2-'96. Jaar van de rat (Chine
se maonkalender). 
32 c. Rat met gelukkig nieuwjaar 
in Japanse karakters en Engels. 
22-2-'96. Pioniers op communi
catiegebied. 
Blokje met vier zegels van 32 c. 
Resp. fotografie, Eadweord Muy-
bridge (1830-1904);'Haltcone'-
proces, Frederic E. Ives( 1856-
1937); linotype (regelzetmochi-
ne), Ottmar Mergenthaler (1854-
1899); film, William Dickson 
(1860-1935). 
28-2-'96.'Fullbright scholar
ships' (beurzen voor begaafde 
studenten). 
32 c. Gezicht met windroos als oog 
en deel wereldbol als hersenen. 
Zonder datum. Herdruk fron
keerzegel 'Conestoga Wagon' uit 
1880. 
3 c. 

WALLIS ET FUTUNA 
25-7-'95. Internationale dag 
van de jeugd. 
450 F. Meisjes met bloementooi. 

1 -8- '95. Spelen van de Zuidelij
ke Pacific, Tahiti. 
70 F. Speerwerpen. 
24-10-'95. Inheemse flora (zie 
melding 9/619). 
20,60,65F.Resp.Artocarpusal-
tilis, Colocosio esculenta, Piper 
methysticum. 
12-12-'95.Tapa-motief. 
25,26 F. 
14-l-'96.'Mèresdeslles'. 
80 F. 
24-1-'96.'Le Golf è Wallis' 
(vermoedelijk de sport 'golf'). 
95 F. 

WEST-SAMOA 
9-1 -'96. Joor van de zeeschild-
pod. 
70,90s.,$l.-,4.-. 
Zonder datum. 'Singapore 95'; 
opdruk op melding 12/846 'orchi-

ZIMBABWE 
Afbeelding melding 2/] 60. 

ZUIDPOOLGEBIED AUSTRA
LISCH 
l-9-'95.'Singapore 95'. 
Blok van $5.75. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
Afbeelding melding 1/80. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
7-8-'95. Veertigste verjaardag 
van het Franse Zuidpoolgebied; 
zegel op zegel. 
Blok van 30 F. Yvert nrs 2,4,6 en 
landkaart. 

Vermelding 'TP' 
Bij vermeldingen, voorzien van de 
aanduiding"', wordt verwezen 
naar de ruoriek Thematisch 
Panorama elders in dit nummer 
van 'Philatelie'. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Aids Acquired Immune Defi

ciency Syndrome 
Comeso Common Market for Eas

tern and Southern African 
States 

FAO Food and Agriculture Or
ganization 

ICAO International Civil Avia
tion Organisation 

IOC International Olympic 
Committee 

UNO United Nations Organiza
tion 

Unesco United Nations Education
al Scientific and Cultural 
Organization 

UPU Universal Postal Union 
WTO World Tourism Organiza

tion 
WWF World Wildlife Fund 

(World Wide Fund for 
Nature) 
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POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 

België 
gebruikt 
2 
3 
4 
3 
12 
13 
16 
19 
20 
21 
23 
25 
29 
41 
51 
62 
66 
67 
84/91 
100/07 50 — 
114 10 — 
117 12 — 
122 22 50 
Denemarken 
gebruikt 
2 40 — 
2a 70 — 

50 — 
60 — 
40 — 
65 — 
50 — 
27 50 
17 50 
6 — 
11 — 
70 — 
10 — 
45 — 
45 — 
22 50 
8 — 
7 50 

67 50 
9 — 
28 50 

50 
10 — 
60 — 
175 — 
7 50 
80 — 
15 — 
40 — 
60 — 

10 
11 
12 
13 
14 
18 
21 
25 
26 
27 
28 
29 
Tand 14 
23a 10 
26a 20 
27 25 
28 20 

9 — 
220 — 
2 50 
3 — 
3 50 
12 — 
11 — 

Nummering volgens Yvert et Tellier 
35 — 

3 50 
36 50 
25 — 

3 75 
4 — 
2 25 

30 — 
10 

53/64 3 0 -
Finland 
gebruikt 
13 10 -
14 
14a 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
24 
25 
26 
27 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
45 
46 
60 
82 
134/35 25 
136/38 9 50 
159/60 8 — 
164/65 10 — 
173/75 8 50 
186/88 7 75 
189/91 10 — 
196/99 10 — 
205/08 9 25 
Noorwegen 
gebruikt 

5 50 
10 — 
15 — 

1 50 
7 50 

40 — 
50 — 
30 — 

2 50 
2 — 

15 — 
330 — 
625 — 

3 — 
40 — 
70 — 
6 50 
7 — 

I l 
l s — 
2 — 

12 50 
17 50 
15 — 
30 — 
80 — 
45 — 
10 — 

115 — 
135 — 
70 — 
l o 
ss— 

150 — 
7 — 

40 — 
g o 
s s -
40 — 
7 5 -

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 

32/34 66 50 

35 — 
32 50 
60 — 

7 50 
42 50 
40 — 
50 — 

5 — 
20 — 

1 — 
15 — 

35 
36 
37 
44 
44a 
57 
58 
59 
61 
84/87 
88/90 
92/96 
128/31 
141/44 
147/50 
155/58 

15 — 
3 — 
3 -
7 50 

22 50 
12 — 

3 50 
6 50 

50 — 
3 75 
6 — 
5 — 
9 50 
5 50 
5 — 
4 — 

160/63 3 50 
199/02 7 50 
Engeland 
gebruikt 
1 150 — 
4 35 — 
5 350 — 
8 3 — 
10 15 — 

2 0 -
130-
120-

3 5 -
120-
110-
3 0 -
6 0 -

26 div pi nrs 
12ct per yv fr 
28 35 — 
29 25 — 
30 160 — 
31 55 — 
32 pi 8 18 50 
32 pi 12 15 — 
S3 pi 4 45 — 
33 pi 5 15 — 
33 pi 10 35 — 
34 pi 6 30 — 
34 pi 8 22 50 
34 pi 9 22 50 
36 p i l 120 — 
37p l4 10 — 
37 pi 5 9 — 
38 pi 1 50 — 
47p l11 15 — 
48 pi 12 60 — 
49 p i l 30 

6 50 
5 — 
5 — 

30 — 
5 — 
5 — 
5 — 

49 pi 4 
49 pi 5 
49 pi 6 
49 pi 8 
49 pi 10 
49 pi 12 
49 pi 14 
49 pi 19 12 
49 pi 13 5 — 
50 17 50 
51 p l l l 11 — 
51 pi 14 15 — 
51 pi 16 12 — 
51 p l l 7 12 — 
51 pl18 12 — 
52 pi 13 18 50 
52 pi 14 18 50 
52 pi 15 17 50 
52 pi 17 32 50 
54 pi 13 

M O 
SS pi 1 20 — 
55 pi 2 20 — 

55 pi 3 27 50 
56 pi 4 12 — 
56 pi 5 16 50 
56 pi 12 16 50 
56 pi 14 12 — 
56 pi 15 12 — 
57 pi 17 17 50 
57 pi 18 12 — 
57 pi 20 9 — 
59 pi 16 80 — 
62 pi 21 7 50 
62 pi 22 7 — 
62 pi 23 7 — 
63 pi 20 35 — 
64 pi 17 22 50 
64 pi 18 22 50 
65 pi 17 20 
66 pi 14 40 

100 
101 
102 
103 
104 
108 
109 
110 
112 
113 
114 
115 
116 

2 50 
1 50 

12 50 
27 50 
35 — 
65 — 
65 — 

1 25 
15 — 
22 50 

5 — 
32 50 

85 — 
S O 
O S -

2 25 
3 75 

13 — 
3 50 
2 50 

26 — 
24 — 
30 — 
42 50 

4 — 
3 75 
2 — 
7 — 
5 — 
4 — 

25 — 
1350 

117 
118 
119 
122 
123 
149 
150A 
151 
153 
154 
159a 
160a 
161b 2 50 
171/72 18 — 
179/82 12 

45 — 
55 — 

6 — 
4 — 
5 75 

18 50 
7 50 

20 — 
110 — 

3 50 

1978 
199 
200 
201/04 
209/22 
224 
226 
227/32 
245 
256/59 

15 — 
30 — 
40 — 

5 50 
5 — 
9 — 

17 50 
5 — 

20 — 

25 — 
12 50 275 

294A 8 — 
287/01 20 — 
302/04 8 50 
312/14 5 75 
355/56 7 50 
357/58 8 50 
Zwitserland 
gebruikt 
27a 
34 
38 
39 
40 
41 
41a 
46 
48 
69 
79 
80 
81 
82 

20 — 
40 — 
20 — 
37 50 
100 — 
45 — 
100 — 
4 50 
25 — 
16 — 
4 50 
12 — 
55 — 
7 50 

Ook veel met 
genoemde nr's 
m voorraad 

Inlichtingen verknjgbaar bij: 

S.J.C, den Oudsten 
Kwangodreef 195 
3564 PD Utrecht 
Tel. 030-2618720 

Dordtse Philatelisten 
Vereniging 

'De Postiager' 

Postzegeltentoonstelling 

De Vliegende 
Hollander 

Gecombineerde propagandatentoonstelling in de 
Deetos-sporthal, Vorrinklaan 202, Dordrecht 

Geopend: Vrijdag 19 april 1996 van 20.00 tot 22.00 uur 
Zaterdag 20 april 1996 van 10.00 tot 17.00 uur 
Zondag 21 april 1996 van 10.00 tot 16.00 uur 

Jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van de Dordtse Philatelisten 
Vereniging 'De Postjager' 
Speciale enveloppe met filatelieloket-stempel in 
FDC-formaat, gefrankeerd en gestempeld in couvert 
toegezonden ƒ 3,50, afgehaald ƒ 2,50 
Bestelling: postgiro 533.878 t.n.v. penningmeester 
De Postjager, Kameleonring 25, 3328 HK Dordrecht. 

Luchtposttentoonstelling ter gelegenheid van de '35e 
Dag van de Aerofilatelie' door De Vliegende Hollander. 
Herdenking dat 50 jaar geleden de eerste transatlantische 
luchtlijn per KLM van Amsterdam naar New York werd 
geopend. 

Speciale enveloppen met PTT-stempel: klein kabinet en 
FDC-formaat. Twee gefrankeerd en gestempeld ƒ 5,-. 

Bestelling: postgiro 402628 tnv. 'De Vliegende 
Hollander', Dintel 22, 2991 RC Barendrecht. 

MICHEL CATALOGUS PROGRAMMA 1996 
Onder voorbehioud van kleine wijzigingen heeft Michiel de volgende nieuwe 
edit ies gepland 

22 maart Duitsland Speciaal 1996 
22 maart Zuid-Amenka 1996 (Overzee 3) 
26 apil Bneven Duitsland 1996 
26 april Telefoonkaarten Duitsland 1996 
14 juni Oostenrijk Speciaal 1996 
14 juni Zwitseriand-Liectltenstein 1996 Spec 

5 juli Duitsland 1996/97 in kleur 
5 juli Oost Europa 1996/97 

30 aug West Europa 1996/97 (2 delen) 
I S o k t Cept /Uno 1996/97 
I S o k t Skandinavie 1996/97 
18 okt Ganzsachen West Europa 1996/97 

6 dec Junior Duitsland 1997 
6 dec Noord- en Oost Afrika 1997 (Overzee 4) 
6 dec U S A Speciaal 1997 

83,50 
91 00 
66.00 
42,00 
41,75 
45,00 
36 50 
69,00 
85,00 
27,00 
46,50 

ƒ 117,50 
ƒ 20,50 
ƒ 91,00 
ƒ 79,00 

maar t ' 97 Groot-Brittannie Speciaal 1997 ƒ 66,00 
Aanbieding De fraaie Michel Atlas Duitsland t /m 30 apnl ƒ 44,00 ipv 59,00 
De nieuwe prospektus is vanaf begin mei a s beschikbaar 

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 030-6924800 
fax 030-6933011 postbank nr 1700 

VERZAMELAAR 
grotere afwijkingen van 
Nederlandse postzegels (geen 
Wilgenburg), bijvoorbeeld: 
niet getand of een gedeelte niet 
bedrukt, trildruk enz. 
Eventueel te ruilen tegen 
andere zegels. 

A Spijkinan, Dr A Jacobsstraat 13 
9611 EA Sappemeer, Tel 0598-393841 

ZOEKT; 

Postzegelhandel Alexander 
Koorstraat 14 
1811 GP Alkmaar 
tel. 072-5119982 

Gedempte Turfhaven 4 
1621 HE Hoorn 
tel. 0229-232278 

Gespecialiseerd in Nederland O.G., 
Indonesië en West-Europa 

9 | | FUatelistische benodigdheden 

Onze winkels zijn dagelijks geopend van 9.30-18.00 uur, 
maandag van 13.00-1800 uur, donderdag koopavond. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisciie benodigdheden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.00-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 
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LEUKE CARTOONS OP 
ENGELSE WENSZEGELS 
De boekjes met wensze
qels (CreeUng Stamps) 
die Engeland de laatste 
jaren uitgaf, waren altijd 
van hoge kwaliteit. Bij 
elke volgende uitgifte 
hebben verzannelaars 
dan ook hooggespannen 
verwachtingen. Met het 
nieuwste boekje dot 

wishes en With love, ko
men ook teksten voor als 
It takes two to make a 
neurotic... 

De wenszegels blijven 
trouwens oprukken, zoals 
blijkt uit twee yitgiften in 
Scandinavië. Aland gaf 
op 14 februari zijn eerste 
wenszegels uit. De tradi
tionele afbeeldingen en 

"̂ '/̂ ^ 
^■K^ 1 

«.o/ia(»tHl)it'»ns 

, '''V̂ ..̂ ;̂  

^ t WJ î̂ U 
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KJkg^HS 
werd uitgegeven op 26 
februari, leverde Royal 
A'lo//opnieuw een top
prestatie. Dit jaar viel de 
keuze op cartoons. Op 
de tien zegels is werk 
van voorstaande car
toonisten afgebeeld, on
der wie Mei Caiman, 
Larry, Charles Barsotti, 
Leo Cullum en Jack Zieg
ler. Hun werk werd ge
publiceerd in kranten en 
tijdschriften als The 
Times, de Evening Stan
dard, de Saturday Eve
ning Posten Punch. 
Het is duidelijk dat de in
houd van de cartoons 
minder 'vrijblijvend' is 
dan die van zegels met 
meer traditionele afbeel
dingen, zoals een roos of 
een teddybeer. Het is 
daarom wel even uitkij
ken wie je een brief 
stuurt met de telefoon
cartoon (4.55 Don't 
ring), die overigens wel 
een leuke aanwinst is 
voor een verzameling op 
het thema Telecommuni
catie. Voor een aantal 
medische thema's lijkt 
mij in ieder geval de ze
lel met de patiënt op de 
lank bij de dokter [Do 

you have something for 
the human condition?) 
heel bruikbaar Zoals 
men in Engeland ge
woon is gaan de zegels 
vergezeld van twintig la

bels met toepasselijke 
teksten. Behalve de ge
bruikelijke als Best 

teksten op de twee zegels 
vallen op door de grap
pige cartoonachtige af
beeldingen en het Kleur
rijke uiterlijk. Op de ene 
zegel is een blauwe vis 
met rode vinnen tegen 
een groene achtergrond 
afgebeeld. De vis rieeft 
de nationale vlag in zijn 
bek, waarbij de t^kst 
Höisningar kón Aland 
('Groeten van Aland') 
past. Op de andere ze
gel staat een gele vogel 
met een bloem in zijn 
snavel tegen een blauwe 
achtergrond, vergezeld 
van de tekst Gratfisl 
geen verwijzing naar 
gratis verzending, maar 
vertaald: 'gelukwensen!'. 

In Finland verscheen op 2 
februari een opmerkelijk 
postzegelboekje met de 
titel HEI. Het boekje bevat 
twaalf bont gekleurde ze
gels met twaalf letters van 
net alfabet, namelijk M, 
O, I, H, E, J, A, N, T, P, U 

en S. Het is de bedoeling 
dat de koper zijn envelop 
voorziet van een bood
schap naar keuze. 

TELEGRAMMEN 
Volgens de heer W.E.J. 
van den Bold [Handboek 
voor de Thematische Fi
latelie, bladzijde 135) 
zijn er thematische ver
zamelaars die zich af
vragen of telegrammen 
wel mogen worden op
genomen, omdat ze niet 
tot het postvervoer beho
ren. Onder verwijzing 
naar een artikel uit het 
Algemeen Reglement 

Ook de g^rafisch kunste
naar André Buzin, be
kend van de Belgische 
'vogeltjes', werkt mee 
aan de postogrammen. 
Het telegram met zijn 
ooievaarsnest (vader en 
moeder ooievaar met 
hun jongen) mag eigen
lijk in geen enkele vogel
verzameling ontbreken. 
Het past bovendien pri
ma bij de briefkaart met 
een soortgelijke afbeel
ding die Oostenrijk in 
1989 uitgaf. 

maakt hij duidelijk dat 
telegrammen beslist ver
zamelwaardig zijn. De 
heer van den Bold 
schrijft verder 'Zij vinden 
meestal hun weg naar de 
thematische verzameling 
op grond van illustraties 
(gelukstelegrammen!) of 
reclameboodschappen.' 
Dat is zeker het geval in 
België, waar telegram
men postogrammen wor
den genoemd. Sfeervolle 
afbeeldingen worden af
gewisselcTdoor grappige 
voorstellingen die sterk 
doen denken aan de Bel
gische stripcultuur; Kuifje 
ontbreekt dan ook niet. 

Op het eerste gezicht lij
ken zulke illustraties mis
schien minder bruikbaar, 
maar nummer J8 (Vrou
wen in ' twit , een zieke 
man in bed, omringd 
door vier vrolijke ver
pleegsters) is beslist een 
vrolijke noot in een me
dische verzameling. 

MATHEMATELIE 
In januari verscheen bij 
Uitgeverij Detail uit Gro
ningen de brochure Ma
thematelie  Wiskunde 
als thema in de filatelie, 
geschreven door Henk 

van Dijk uit Hoogeveen, 
een boekje dat elders in 
dit nummer wordt gere
censeerd. 
Van Dijk schreef eerder 
over dit thema: in zijn 
bijdragen Onmogelijke 
figuren: schijnbaar echt 
('Philatelie', juli/augus
tus 1993) en Tussen kerf
stok en controle  Frag
menten uit vijftiq eeuwen 
boekhouden ('Pnilatelie', 
april 1995). 
In de inleiding van Ma

thematelie schrijft de au
teur: 'Ditverzamelgebied 
is verre van populair, 
misschien wel in de eer
ste plaats omdat velen 
een pertinente aversie 
hebben tegen alles wat 
maar enigszins op wis
kunde lijkt.' De ervaring 
leert echter dat themati
sche verzamelaars wel 
degelijk op het spoor 
kunnen worden gezet 
van minder alledaagse 
thema's, althans als ie
mand de moeite neemt 
ze er op te wijzen. 

DE EUROPESE 
MOERASSCHILDPAD 
In veel landen worden 
natuurgebieden aange
tast, met als gevolg dat 
steeds meer dieren het 
voor hen noodzakelijke 
biotoop kwijtraken. Uit
sterven dreigt. Aan de 
andere kant zien we er 
door de omvorming van 
landbouwgrond tot on
gerepte natuur ook na
tuurgebieden bijkomen. 
Dat proces verloopt niet 
altijd zonder strijd, zoals 
bijvoorbeeld het geval is 
bij de plannen voor het 
creëren van nieuwe moe
rasgebieden in Fries
land. 

«^f«««^^pi^n^rv««v^^^w 
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In dat opzicht kun je mis
schien wel spreken van 
een relatie tussen Fries
land en Slovenië. Slove
nië gaf op 31 januari 
een serie van vier zegels 
uit, gewijd aan de Euro
pese moerasschildpad 
[Emys orbicularis). Deze 
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schildpadsoort is volledig 
afhankelijk van natuurlij
ke moerassen zonder 
vervuiling door de mens. 
Het embleem van het 
Wereldnatuurfonds heeft 
een plek op de zeqels 
gekregen, die verder la
ten zien hoe de schild
pad zich in zijn leefge
bied gedraagt. 
Wellicht krijgt Friesland 
ooit nog eens een zó 
groot moerasgebied, dat 
ook hier de Europese 
moerasschildpad kan 
worden uitgezet... 

ZWEMLES 
Brazilië gaf op 30 no
vember 1995 een blok 
van vier zegels uit, ge
wijd aan het tweede we
reldkampioenschap 
zwemmen korte baan 
(25 meter). Dit kam
pioenschap werd van 30 
november tot 3 decem
ber 1995 gehouden in 
een speciaal zwembad 
op het strand van Co
pacabana, waar elfdui
zend toeschouwers de 
wedstrijden konden bij
wonen. Het eerste kam
pioenschap werd in 
1993 gehouden in het 
Spaanse Palma de Mal
lorca. 

der de kop Dubbele op
haalbrug verhaald over 
een Indonesische postze
gel met de afbeelding 
van een brug waarin ik 
een dubbele ophaalbrug 
dacht te herkennen. 
Ir M.G.M. Bartels uit Ber
kenwoude wees mij 
erop, dat bij een dubbe
le ophaalbrug de twee 
rijvloeren onder een ze
kere hoek tegen elkaar 
steunen. Dat is hier niet 
het geval. De heer Bar
tels heeft vele jaren in Ja
karta gewoond en meent 
zich te herinneren, dat 
deze twee rijvloeren een 
aantal jaren geleden ver
vangen zijn door een ge
wone, op beide land
hoofden rustende balk
constructie uit één stuk. 
De bovenbouw is ge
handhaafd omwille van 
de aantrekkelijke nostal
gische vorm. De brug ligt 
in het oude stadsdeel 
van Jakarta, waar ver
schillende monumenten 
zijn gerestaureerd. 
Een klein ophaalbrugge
tje is te zien op de Zo
merzegel van 
20 F I O cent uit 1965 met 
een beeld van het Friese 
stadje Staveren. 
De manier waarop de 
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De serie is thematisch in
teressant, omdat de ont
werper op de vier zegels 
de zwembewegingen 
van vier bekende zwem
stijlen in beeld heeft ge
bracht: vrije slag, rug
slag, vlinderslag en 

= schoolslag. De zegels 
^ doen denken aan de 
~ kleine Chinese zegels uit 
^ 1952 waarop Chinezen 
2 zijn afgebeeld, die mee
■s. doen aan de radiooch
Ï : tendgymnastiek Op de 
^ Braziliaanse zegels con
2 trasteren de zwemmers 
ï (wit met rode zwem

—'^ broek) met het donker
040 blauwe water. 

DUBBELE 
OPHAALBRUGGEN 
In het januarmummer 

lilatelie' werd on
tiet ai 

an'Phil 

Poelepantjebrug in Para
maribo haar naam 
kreeg, is nu ook achter
haald. De brug vormde 
destijds de grens tussen 
Paramaribo en het bin
nenland. De bosbewo
ners waren gewend 
spiernaakt rond te lopen, 
maar konden niet onge
kleed de stad ingaan. 
Daarom hingen er van 
overheidswege broeken 
bij de brug, die de bos
bewoners bij deze brug 
moesten aantrekken: Pull 
a pants on. De brug 
kreeg een naam die deze 
verplichting in verbaster
de vorm weergeeft: Poe
lepantjebrug. Saillant de
tail: men beweert dat de 
bosbewoners geen raad 
wisten met de knoopjes 
van de gulp... 

EEN OPMERKELIJKE 
VOGELWENSZEGEL 
Ierland geeft nogal wat 
tovezegels uit die bij
voorbeeld voor Valen
tijnsdag (14 februari) 
kunnen worden gebruikt. 
Ook in de Verenigde 
Staten worden dergelijke 
wenszegels uitgegeven. 
Een opmerkelijke variant 

verscheen op 31 januari 
in Slovenië. Hoewel de 
zegel neutraal oogt, 
bli|kt uit de toelichting 
dat er een relatie is met 
St. Gregoriusdag op 12 
maart. Die dag wordt in 
sommige delen van Slo
venië volgens de oude 
Juliaanse kalender nog 
gevierd als het begin van 
de lente. Na alle feeste
lijkheden in de winter
maanden lijkt de lente 
soms nog ver weg. Vroe
ger wilden de mensen de 
natuur daarom een 
handje helpen. St. Gre
gorius werd belast met 
de taak de lente te doen 
ontwaken op 1 2 maart, 
de dag dat de vogels pa
ren. Dit volksgeloof is uit
gebeeld in de afbeelding 
van twee vogels tegen de 
achtergroncTvan een 
hart. De tekening is ge
maakt door de twaalfja
rige Karmen Podgornik; 
onduidelijk is of de afge
beelde vogels paren 
danwei gewoon een duet 
zingen. 

Er wordt beweerd dat 
vogels op Valentijnsdag 
een partner uitzoeken en 
dan het 'huwelijk' op St. 
Gregoriusdag sluiten. 
Daarom worden in de 
omgeving van Ljubljana 
op 12 maart 'taartjes' in 
bomen en struiken ge
hangen, zodat de vogels 
een feestje kunnen bou
wen na de paring... 
Er zijn in Slovenië nog 
meer tradities die te ma
ken hebben met het be
gin van de lente. Eén 
daarvan is interessant 
voor verzamelaars van 
het thema 'licht'. Om de 
komst van de lente aan 
te kondigen, maken be
woners van streken langs 
de rivieren boten, huisjes 
of kerken van papier of 
karton. Deze vaartuigjes 
laten ze, voorzien van 
een brandende kaars, 
door de stroom meevoe

EEUWFEEST OLYMPISCHE 
SPELEN 
Verzamelaars van de 
Olympische Spelen ma
ken duidelijk verschil tus
sen de Spelen uit de oud
heid en de moderne Spe
len. In de oudheid waren 
de Spelen een panhel
leens sportfestival met 
een wedstrijdkarakter 
dat ter ere van Zeus in 
Olympia werd gevierd. 
Aanvankelijk mochten 
alleen Griekse atleten 
deelnemen; later werd 
de deelname uitgebreid 
tot alle bewoners van het 
MiddellandseZeege
bied. Men hield de Spe
len, die oorspronkelijk 
op een plaatselijke cultus 
steunden, maar na 776 
voor Christus een pan
helleense aangelegen
heid werden, tot 393 na 
Christus om de vier jaar. 
De Spelen werden ten
slotte in 393 na Christus 
afgeschaft door keizer 
Theodosius. 

heden verbonden door 
hedendaagse atleten af 
te beelden tegen een 
achtergrond van kunst
zinnige uitingen, die 
deelnemende atleten aan 
de antieke spelen uitbeel
den. Ook de inscriptie 
Olympia 776 a.C.  Ate
ne 1896Atlanta 1996 
haakt hierop in. De spor
ters zijn afgebeeld tegen 
een achtergrond van een 
grote gekleurde cirkel op 
een witte ondergrond, 
waardoor de zegels een 
opvallend frisse indruk 
maken. 

KRANTEN EN COMPUTERS 
De komst van de compu
ters heeft in verschillende 
bedrijfstakken grote in
vloed gehad op de be
drijfsvoering. Een duide
lijk voorbeeld daarvan is 
de werkwijze van redac
ties van kranten en tijd
schriften. 
Brazilië gaf op 14 de
cember 1 995 een zegel 

Ondanks dit verbod 
bleef de Olympische 
geest in de loop der eeu
wen levend; daarmee 
was er een goede grond
slag voor de moderne 
Olympische Spelen, die 
op initiatief van de Fran
se baron Pierre de Cou
bertin in 1896 voor het 
eerst in Athene werden 
gehouden. 
Het ligt voor de hand dat 
het eeuwfeest van de be
langrijkste sportgebeurte
nis ter wereld door talrij
ke postadministraties 
wordt aangegrepen voor 
een jubileumuitgifte. Niet 
alle uitgiften zijn even in
teressant, vooral niet als 
de ontwerpers niet verder 
dan de overbekende 
symbolen weten te ko
men. De serie van vijf ze
gels die San Marino op 
12 februari uitgaf, vormt 
daarop een gunstige uit
zondering. De ontwerper 
heeft het verleden met het 

uit ter gelegenheid van 
het 170jarig bestaan 
van de krant Diório de 
Pernambuco. De zegel 
laat zien dat de opmaak 
van de krant tegenwoor
dig met behulp van de 
computer geschiedt. 
Deze zegel is daardoor 
dus bruikbaar voor zo
wel het thema 'pers' als 
het thema 'computers'. 

ZEGELS MET BURGERZIN 
De verschillen tussen ze

gels van landen op het 



noordelijk of zuidelijk 
halfrond zijn vaak op
merkelijk. Neem bijvoor
beeld de serie van drie 
zegels, die de postadmi-
nistratie van de Cocos 
(Keeling) Eilanden op 19 
februari uitgaf. Die mar
keren Hari Raya Puasa, 
een feest dat wordt ge
vierd aan het eind van 
de Islamitische ramadan, 
de vastenmaand. Op de 
kleurige zegels figureren 
talrijke eilandbewoners. 
Op de zegel van 45 c. 
begroeten mensen elkaar 
en vragen om vergiffenis 
voor gerezen geschillen 
in het afgelopen jaar. 
Op de zegel van 75 c. 
wordt muziek gemaakt, 
terwijl de zegel van 85 c. 
ook nadrukkelijk in het 
teken van het onderhou
den van goede betrek
kingen met vrienden en 
kennissen staat. En be
staat er wat dit laatste 
betreft een beter middel 
dan samen eten? Daar 
hebben we zelfs op het 
noordelijk halfrond goe
de ervaringen mee... 

GEEN VOETBAL, 
MAAR GOLF 
In 'Thematisch panora
ma' van juli/augustus 

van de Leeuwarder Cou
rantvan 15 januari trok 
de kop Tjesse den Haan: 
'Ik heb in Amerika ge
leefd als een prof' de 
aandacht. Meteen al de 
openingszin drukte me 
met de neus op de feiten: 
'Waarom Tsjesse den 
Haan (16) uit Burgum 
nou precies naar Ameri
ka mocht om aan de 
Orange Bowl, het offici
euze wereldkampioen
schap voor golfers tot en 
met 1 8 jaar, mee te 
doen, is hem nog niet 
duidelijk'. 
De verzamelaars van het 
thema 'Voetbal' kunnen 
het zoeken naar dit stem
pel dus staken, en de 
Golfverzamelaars mo
gen de 'jacht' openen. 

TREIN-VARIA 
De relatie tussen het 
spoor en de post is al vrij 
oud. Sinds 1 979 beschik
ken de verzamelaars 
zelfs over een handboek 
voor dit verzamelgebied. 
Spoor en Post in Neder
land, een uitgave van het 
Nederlands Spoorweg
museum in Utrecht. Het 
ligt in de bedoeling dat in 
de loop van dit jaar een 
tweede deel van dit boek 

POSTBANKAD 
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1995 (Meer voeffco/) 
meende ik de betekenis 
/an een stempel uit Mia-
•ni met de tekst 50th Yr 
Orange Bowl Celebra
tion te hebben ontdekt. 
3elet op de verwant
schap met de namen van 
;en aantal Amerikaanse 
voetbalstadions - een 
rankeerstempel van de 
Jniversity of California 
n Los Angeles uit 1987 
sevat de tekst See UCLA 
'ootball at the Rose Bowl 
- schreef ik: 'er lijkt nau-
velijks twijfel mogelijk te 
:ijn' de Orange Bowl 
noet wel het stadion in 
•Aiami zijn.' 
loewel niemand van de 
szers deze conclusie be-
A'istte, zat ik er gran-
lioos naast. In het 
laandagse sportkatern 

verschijnt. 
Dat de relatie tussen 
spoor en post zelfs tot 
uitdrukking komt op een 
massaprodukt in de fila
telie, namelijk de aloude 
giro-envelop (tegen
woordig: de Postbank-
envelop), werd mij ver
teld door de heer F. de 
Haas uit Haarlem, Voor 
fanatieke treinverzame-
laars is er een plak-
strookje met rechts een 
afbeelding van de elek
trische locomotief en 
daaronder de tekst Mijn 
post per trein ook na 
1996 en links zes stukjes 
spoorrails met de tekst 
Treinpost Par train. 
Een uit Duitsland verzon
den envelop is voorzien 
van een rood stempel 
met een afbeelding van 

dezelfde locomotief, 
maar nu met één stuk 
rails en de aanduiding 
Treinpost 

EEUWFEEST VAN DE FILM 
Het eeuwfeest van de 
film heeft vorig jaar een 
stroom van uitgiften op 
gang gebracht, waaraan 
ten deTe ook in deze ru
briek aandacht is be
steed. De bijdrage van 
Gibraltar, vermeld in de 
rubriek Nieuwe uitgiften 
van februari, bestaat uit 
twee blokken van hoge 
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locomotieven Drau en 
Aussee. De Aussee is af
gebeeld op de jubileum
zegel van 70 t. Waar
schijnlijk is het de eerste 
keer dat deze drie-assige 
Gloggnitz nummer 32 
op een postzegel is afge
beeld. 

kwaliteit. De foto's van 
de filmsterren komen 
goed uit tegen een ge
sluierde achtergrond, 
waarin de vlag is te her
kennen van het land 
waaruit de desbetreffen
de filmster afkomstig is. 
Op het eerste blok zijn 
de portretten in 
zwart/wit gehouden, op 
het tweede olok zijn ze 
in kleur. 
Ook de moeite waard 
zijn de acht vignetten 
met de posters van de 
films, waarin de acteurs 
speelden. 

NIEUWE SLOVEENSE 
LOCOMOTIEFZEGEL 
In september 1995 werd 
geschreven over een ju-
bileumzegel van Slove
nië met de afbeelding 
van een oude locomotief. 
Die zegel kreeg op 31 
januari een 'vervolg', nu 
ter herdenking van net 
1 50-jarig bestaan van 
de spoorwegen in Slove
nië. De eerste spoodijn 
tussen Graz en Celje 
werd op 2 juni 1 846 in 
gebruik genomen. Voor 
de eerste treinrit werd 
gebruik gemaakt van de 

OUDEREN OF KINDEREN? 
Een geschikte zegel voor 
de thema's 'ouderen' of 
'kinderen'? De afbeel
ding op één van de ze
gels die ZwitseHand op 
1 2 maart uitgaf, kan 
voor beide doeleinden 
dienen, al heeft het the
ma 'kinderen' de voor
keur. 
^wp^^» t i n m n 

De zegel is gewijd aan 
het honderdste geboorte
jaar van de beroemde 
Zwitserse kinderpsycho
loog Jean Piaget (1896-
1980). Piaget verrichte 
baanbrekend werk op 
het terrein van de kinder
en jeugdpsychologie. 
Veel van zijn experimen
ten zijn tot stand geko
men naar aanleiding 
van observaties van zijn 
eigen kinderen. Hij was 
geïnteresseerd in de ont
wikkeling van het denken 
van kinderen. Piaget ver
wierf voor zijn werk zo'n 

dertig eredoctoraten en 
onder meer de Erasmus-
prijs. Hij wordt tegen
woordig beschouwd als 
één van de belangrijkste 
psychologen van onze 
eeuw 
De zegel is ook bruik
baar voor het thema 
'psychologie'. 

IN KORT BESTEK 
Voor verzamelaars van 
het thema 'computers' is 
het begrip multimedia 
gesneden koek. Lastiger 
is het een zegel of een 
stempel te vinden waar
mee dit begrip in de ver
zameling kan worden 
belicht. Onlangs ontdek
te ik zo'n stempel, af
komstig van een energie-
bedrijr Veel energiebe
drijven hebben vorig 
jaar de overnamejacht 
geopend op bedrijven 
die kabeltelevisienetten 
exploiteren, juist vanwe
ge de stormachtige ont
wikkelingen op het ter
rein van de multimedia. 
Zo werd in Friesland het 
bedrijf Telekabel door 
het energiebedrijf 
NUON overgenomen. 
Dat resulteerde in een 
frankeerstempel 
(HR4181)van 
NUON/Telekabel Fries
land met in het stempel 
de slogan Mijn multime
diabedrijf een variant 
op de bekende NUON-
frankeerstempels met de 
slogan Mijn energiebe
drijf 

Mcfiüzk voor 
^icmonetratifi 
van deze veelzijdige 
frankeermachine? 
Bel (070) 35153 « 5 ^ 

Het begrip Blind Date -
een afspraakje met een 
onbekende - is in ons 
land al aardig ingebur
gerd. Hoewefde themati
sche toepassingen be
perkt zijn, is een curieus 
frankeerstempel 
(FR50126)vanRuysin 
Den Haag voor dit doel 
beschikbaar Op het 
stempel staat links de 
tekst Afspraak voor de
monstratie van deze veel
zijdige frankeermachine? 
Bei (070) 3315388 en 
rechts de afbeelding van 
een moderne frankeer
machine en daarboven 
een tekstballon met de 
tekst Blind Date? 
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I N D O N E S I Ë 
Door de enorme respons op onze vorige advertenties viraardoor wi| genoodzaakt 
waren op grote schaal na te kopen ziin wi) helaas ook genoodzaakt veel pri|zen te 
verhogen 
Mijn voorspelling blijft van kracht dit is nog maar het begin Een ding is zeker het 
IS nauweliiks een gevolg van speculatie het is een gevolg van de kleine oplagen 
weinig tot geen voorraad op de markt en een sterk groeiende vraag 

DE AANBIEDING VAN DE MAAND: 
een komplete Set Flora/Fauna zegels 1993 1994 1995 (elk jaar samenhangend) 
totaal 28 zegels waarbij dus de sterk oplopende serie 1994 die na een maand 
door de post werd ingetrokken wegens fouten m de latijnse tekst totaal fl 20 -
(per 10 sets 225 - per 100 2500 - ) met garantie voor een snelle waardestijging 

Jaargangen 
Indonesië 
zegels + bl 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
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 

75 — 
22 — 
65 — 
75 — 
38 — 
20 — 
10 — 
5 — 
6 — 

55 — 
25 — 
16 — 
7 — 

12 — 
22 — 
65 — 
75 — 
25 — 
155 — 
155 — 
108 — 
95 — 
185 — 
110 — 
195 — 
195 — 
65 — 
68 — 
178 — 
175 — 

d pr 
129 — 
145 — 
48 — 
39 — 
65 — 

210 — 
d pr 

104 — 
60 — 
85 — 

M IV 12/3 zijn alle voorgaande 
prijslijsten vervallen 

blokken (Souvenir sheets) d pr = dagprijs 

1/4 
5 
6 
7 

10 
11 
12 
13/14 
15 
16 
17 
18 
19 
20/21 
22/23 
24/27 
28/29 
30/31 
32/33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46/47 
48 
49 
50/51 
52 
53/54 
55 
56 
57 
58 
59 

Toerisme 
Flora 
Scheepv 
Toerisme 
R Saleh 

1961 
61 
67 
67 
67 

Rampenfonds 67 
Borobudur 68 
Toerisme 
Olymp sp 
Vruchten 
Toerisme 
Toerisme 
Toerisme 
Jakarta 
Flora 
Kuituur 
Jakarta 
Amptiilex 
Flora 
Fauna 
Essen 
Flora 
Flora 
Dortmund 
Fauna 
Spice race 
Spice race 
Jeugd 
Bandung 
Londen 
Fauna 
Flora 
Jamboree 
Wipa 
Fauna 
Thomas cup 
Philex Fr 
Voetbal 
Italië kamp 
Parken 
Fauna 
Borobudur 
Zonsverd 
Museum 

19 — 
3 50 
9 50 
4 — 
5 — 

35 — 
35 — 
5 50 
5 — 
7 50 
5 -
6 — 

55 — 
25 — 
65 — 
40 — 
37 50 
70 — 
22 50 
9 50 

16 — 
6 — 
5 — 

10 -
6 50 
7 — 
8 — 
6 — 
6 — 

14 — 
25 — 
22 — 

5— 
25 — 
27 50 
7 — 
d pr 
9 — 
d pr 

17 50 
22 50 
17 50 
7 — 
7 — 

60 
61 
62 
63/64 
65 
66 
67/68 
69/72 
73/76 
77/78 
79/80 
81 
82/83 
84 
85 
86/87 

99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 

Telecomm 
Fauna 
Bosbouw 
Filacento 
Ausipex 
Philkorea 
Brisbane 
Olymp sp 
Filacept 
Toerisme 
Fauna 
Flora 
Orang Utan 
Toerisme 
Washington 
Kuituur 
Toensme 
Flora 
Londen 
V/orld cup 
Kuituur 
Onafh held 
VIY 
Toerisme 
Fauna 
Flora 
Toerisme 
Olymp sp 
Fauna 
Kuituur 
Indopex 
M lieu 
Vlinders 
Sport 
Bangkok 
Toerisme 
Kuituur 
Vissen 
World cup 
Thomas cup 
Philakorea 
Museum 
Fl /Fauna 
Kuituur 

1983 
83 

90 
90 
90 
91 
91 
91 
92 
92 
92 
92 
92 
93 
93 
93 
93 
93 
93 
93 
94 
94 

94 
94 

7 — 
20 — 
14 — 
57 50 
i e 
l e -
40 — 
45 — 
35 — 
20 — 
32 50 
45 — 

d pr 
12 — 
17 50 
19 — 
12 50 
20 — 
17 50 
12 — 
8 — 
8 50 

16 — 
6 50 

11 — 
9 — 

10 — 
10 — 
12 — 
11 — 
6 50 
8 50 
8 — 
7 — 
8 — 
7 — 
7 50 
7 — 
7 — 
7 — 
7 — 
7 — 
7 — 
7 — 

Stuur uw mancolijst voor oudere jaren en losse zegels/series 
VOORTZETTING VAN ONZE UNIEKE OPRUIMINGSACTIE 
Zoals vermeld in de lanuari-advertentie verkopen wi| waar nog 

voorraad van is thans met 10% korting 
FDC's Nederland 

jaar nrs E 
163/170a 
171/179a 
180/189a 
190/197a 
198/206a 
207/213a 
214/223a 
224/231 a 
232/240a 
241/250a 
251/260a 
261/269a 
270/278a 
279/288a 
289/302a 
303/316 

aan 
tal 
10 
10 
11 
10 
10 
9 
12 
10 
11 
13 
12 
11 
11 
12 
17 
17 

kat 
waarde 
34 25 
27 50 
28 75 
26 25 
30 — 
50 — 
71 50 
64 — 
67 25 
96 — 
88 — 
66 75 
77 75 
95 — 
90 75 

122 75 

onze 
prijs 
9 — 
6 30 
7 20 
7 20 
9 — 

16 — 
20 — 
16 — 
16 — 
20 — 
20 — 
16 — 
17 — 
22 50 
31 50 
40 — 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
De komplete set 1978/93 250,— 

Zo goedkoop zag u ze nog nooit 
geadverteerd Gnjp uw kans'i' 
Kerstvellen 1988 1989 1990 
nrs 1419 1439 1461 vel 
cat w 100 - Prijs nu 38 -

SPAANS ANDORRA (M| SPANJE (M) 
1964 
1965 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

13-
9-
18-
5-
22-
14-
7-
5-
6-
5-

Kompleet 1964/79 
100,- (zonder no 71) 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

52-
25-
16-
14-
21 -
60-

Oudere jaren 1965/74 
met meer kompleet, 
wel losse senes a 
O 50 per michel MK 

HONGKONG (M) 
1970 72 — 
1971 59 — 
1972 27 — 
1973 180 — 
1974 68 — 
1975 200 — 
1976 23 — 
1977 27 — 

1978 7-
1979 9-
1980 6-
1981 81 -
1982 108-
1983 32-
1984 36-
1985 135-

1986 45-
1987 126-
1988 63-
1989 45-
1990 104-
1991 72-
1992 85-
1993 36-

met alle blokken 1981 met Bl 3* 1976 geen A317/23 

D R I N G E N D TE K O O P G E V R A A G D I N D O N E S I Ë ( P O S T F R I S ) 
Jaar 
1948 
1949 
1950 
1951 
1953 

1954 
1955 

Nos Prangko Zonnebloem aank 
1/12 
22/36 
41/63 
101/06 
111 
118 
119/26 
146/49 

1/12 
24/38 
41/63 
101/06 
111 
118 
119/26 
146/49 

300 
250 
600 — 
30 — 
4 — 
5 — 

35 — 
12 50 

Jaar Nos Prangko Zonnebloem aank 
1956 
1970 

1981 
Riau 

18 
672 
673/74 
676/77 
678/80 
746/71 
1066/93 
1/22 

185/88 
684 
685/86 

699/92 
760/85 
999/1026 
1/22 

6-
9-
8 -

16-
22-
60-
30-

600-

Orders boven ƒ 300 - geen porto Levering aan ons bekende kopers met factuur 
welke binnen 8 dagen moet worden voldaan 

Onbekende kopers na vooruitbetaling of onder rembours U kunt ook een open 
(getekende) ctieque of girobetaalkaart met uw order meesturen 

INTERACTION implicit BV 
Matthijs Jostmeijer - Donau 5 - 1186 KL Amstelveen 

tel 020-6405332 - fax 020-6435789 
Bank ABN/AMRO 447940260 

INTERACTION is exclusief agent/ importeur voor EUROPA 
en de USA van de 'KATALOG PRANGKO INDONESIA' 

DE BRABANTSE 
POSTZEGEL- EN MUNTENVEILING 

houdt op 20 april 1996 
haar 80e veil ing 

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

Vraag onze gratis catalogus 
aan. 

Inl ichtingen: 

P. H. J. C. Kokx-Jansen 
Kerver 10 
5521 DB Eersel (bij Eindhoven) 
Tel. 0497-512057 

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

Inzendingen voor onze volgende veilingen zijn dagelijks 
mogelijk, ook tijdens onze openbare veilingen. 
BIJ grote partijen komen wij eventueel aan huis taxeren. 

Verzamel Je een motiet 
dan kom je naar Haarlem! 

Want in Haarlem zit postzegelwinkel PostBeeld met een 
enorme voorraad postzegels op motief gesorteerd In ons 
unieke kijksysteem kunt U alle zegels op uw gemak 
bekijken Alles is duidelijk geprijsd 
Kunt U niet naar Haarlem komen, vraag dan een gratis* 
prijslijst van uw veizamelgebied aan Van vrijwel elk land 
en van bijna 200 motieven hebben wij prijslijsten 
beschikbaar Op onze prijslijsten hanteren wij Michel 
nummers 
De openingstijden van onze winkel zijn 

mal3/18u,dit/mvr9 30/18u,za9/17u, 
do koopavond 19/21 u 

* Tm 2 prijslijsten IS gratis Wilt U meer lijsten, dan vragen wij 
U per lijst 0,80 aan frankeergeldige zegels bij te sluiten 

PostBeeld 
De leukste postzegelwinkel 

Kloosterstraat 19-21 - 2021 VJ Haarlem 
Tel 023-5272136-Fax 023-5272753 

MOTIEFVERZAMELEN HEEFT 
DE TOEKOMST 

POSTBEELD LOOPT VOOROP! 



DAVO SUPPLEMENTEN 1995 

De DAVO supplementen 1995 voor de volgende landen zijn vanaf 
vrijdag 29 maart bij uw handelaar verkrijgbaar: 

Aland, Alderney, België, Denemarken, Duitsland, 
Falkland Islands, Faroer, Finland, Frankrijk, Groenland, 

Groot Brittannië, Guernsey, Jersey, Isle of Man, 
Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, 

Oostenrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland. 

Voor alle overige landen zullen de supplementen vrijdag 26 april verschijnen. 

Vraag de gratis kleuren-brochure aan bij: 
UITGEVERIJ DAVO, Postbus 4 1 1 , 7400 AK DEVENTER 

tel.: (0570) 63 03 04 

GRATIS PRIJSLIJSTEN VAN: 
LIECHTENSTEIN 
BELGIË 
LUXEMBURG 
DUITSLAND en GEB 
ENGELAND en KOL 
FRANKRIJK 
OOSTENRIJK 
ZWITSERLAND 
SCANDINAVIË 
VERZAMELINGEN EN 

HONGARIJE 
SAN MARINO 
VATICAAN 
ITALIË 
JOEGOSLAVIË 
GRIEKENLAND 
TURraJE 
MONACO 
BULGARIJE 

PARTIJTJES 

POLEN 
ROEMENIE 
RUSLAND 
KROATIË 
PORTUGAL 
SPANJE 
BULGARIJE 
SCANDINAVIË 
JAPAN/CHINA 
EGYPTE etc 

UITVERKOOPLIJSTEN VAN NEDERL. en O.R. en TSJECHO-
SLOWAKIJE, SPEC. LIJST VAN ONZE OUDE VOORRAAD 

zeer uitgebr , red pnjs , n a opgave van land grat is toezending, 
gebr , ongebr , postfris. vele landen gespecialiseerd 

G.L. VAN TOOR - POSTBUS 16 - 4240 CA ARKEL 
TEL./FAX 0183-561978 

STICHTING VERZAMELEND NEDERLAND 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

30-31 maart 1996 
1 .^^...^^^ 

^1« '̂ Aê  
^^^^Z^l^^' 

VAN 9.30-17.00 UUR 
GROTE VEEMARKTHAL 
UTRECHT 

V i " gelegen aan de Sartreweg, nabij rotonde ,, De Berenkuil' en A 27 

Ens2,5km tafelaanwezigi ENTREE /4-, PAS65+/3,-
Inlichtmgen bij de organisator: Frits Spee, 030-2886891 

Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 
Een evenement dat u niet mag missen! 

POSTZEGELHANDEL 

M. VAN DEN HEUVEL B.V. 
* inkoop - verkoop - taxatie 
* bemiddeling bij aan- en verkoop via veilingen 
* beleggings-adviezen 

Winkel Langestraat 59c 
1211 GW Hilversum 

Telefoon 035-6212931 
b.g.g 035-5821927 

WIJ ZIJN GESLOTEN VAN 
15 T/M 20 MAART 

EN 20 T/M 25 MEI A.S. 
Winkel geopend dinsdag, donderdag en 

zaterdag 9.00-17.00 uur 

NEDERLAND vanaf 1852 
gebruikt en ongebruikt vrijwel 
compleet leverbaar, ook grote 
voorraad postfnsse zegels. 

EUROPESE LANDEN, 
ENGELSE KOL., U.S.A. 
met name de oudere 
zegels uitgebreid 
voorradig. 

OVERZEESE RIJKSDELEN 
uitgebreide voorraad met vele 
betere en zeldzame zegels en 
series 

MOTIEFZEGELS grote voor
raad bloemen, dieren, ruimte
vaart, sport, enz. meest voor 
1975. 

Ill 
Wij beoordelen betere en zeldzame zegels GRATIS 
voor u op kwaliteit en echtheid. 



KLEIIUE AiunioracES 
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AANGEBODEN 
Gratis, de eerste 4 mnd , de aan-
biedinglijst van Kraai)eveld Phi l , 
Pb \\b2 I440BDPuimercnd 

Cj.elopen poststukken, effecltii, pa-
piergeld, Duitse iijk, documenten, 
ruimte\aartco\ere, rekeningen 
Info A N Bnggeman v/d Schelde, 
Kantelenweg 70, 3233 RD Oost 
\oorne, tel /fax 0181485036 

\ ü o r j 1 0 - frankeergeld. postz, 
Nederland gt el ik in ruil HOgioot-
fonn /tgels weield J J Rietdijk, 
Rugge\\eg 12, '^232 AJ Brielle 

Dn restanten partijtjes enz o a 
niotitf Eng Kol en/ Wegens 
beëindiging vanaf ƒ 0,02 per Yvtr 
\nl postfns Vtaag graüs lijst bij 
C h Vermolen, Kerkdrielstr 36, 
Tilburg tel 013-5701934 

Gemiddeld 200 boeken buiten
landse/egels vanaf 10 - Th Vcr-
heijen, Soest, tel 035-0023837 

Telefoonkaarten PTT, presenta-
tiesets 21 stuks o a Budel-Vugt en 
Rijnkaarttn b stuks ƒ 850,- Tel 
010-475H14 | P Stam 

Verenigd Europa *"", © en H)( 
CEFT en alle mogelijke meelo
pers, brugparen, ongetande en/ 
Gratis prijslijst bij Harrie Baken, 
Pb 1291. 5004 BG Tilbuig 
tel/fax 013-4684615 Ookabo-sei-

Ver/ lumil op Frankrijk 
0 / * * \erz/pait i j t jes 1 a 5 
c t / Y v F r O P - O P M W Piepei, 
van Ommenstr 26, St Janskloos-
ter tel 0527-246556 

Verzameling Israel, cal waault 
ca ƒ 9500,- in 3 luxe banden 
Ook duurdere zegels en series Br 
onder ni PH 910 van dit blad 

Posttrisst motiefzegels Viaag ii)st 
van uw thema (nrs Muhel) , 
Wien, Pb 22517, 1100 DA A'dam 
Z O , tel 020-6974978 

300 vers Ned. zegels gr fm ƒ 1 5 , -
plus ƒ 1,50 porto op giro 944139 
H G A Sp.akcl. A H Molenwtg 
285, 7556 GI Hengelo 

Jaarg. Philatelie 1967 t / m 1995 
ƒ 5 - pjaaig H Bekkenutte, 
Adm Hcl i iuhpl 13, 7141 VN 
Groenlo. tel 0544-462325 

PosUegels Rusland v a 20% G ) 
V Beveren, Borc hsatelaan 78, 
3055 ZI Rotterdam, tel 010-
4229820 

PTT-mapjes 1 t / m 110 in 3 keuri
ge bandjes ƒ 300,- De Voogd, tel 
0793-165608 

Franse koloniën zichtzendmgen 
ofmancoli]st M v d Velden, Kon 
Emmalaan 10, 8051 PD Hattein, 
tel 038-4443566 

700 Wereld en Europa ƒ 10,- Ne
derland groot formaat en compl 
toeslag /egels 400 ƒ 10,- Giro 
3129687 

Maandbl. Philat. 1983 t / m 1995 
t e a b P ] Stam, Zwanensingel 
48, 3136 GZ Vlaardingen, tel 1)10 
4740609 

Gespeciahseeid m motief P/gh 
Luijpen, B Moovstr 32A, Gastii-
cum Be/otk on/e wmktl ( l id 
M^PH) 

lOOVersch teLkaarten 100,- Post
zegels per uw manco van 5 t / m 15 
e t / F F vrijblijvende offerte van E 
Nijman, Sluiskreek 296, 3079BC 
Rotterdam, giro 3478522 

Veld-censuur-krijgsgev-kamp en 
dienstpost Div oorlogen/ landen 
J Ho()gakkei,Pb 181, 7040 AD V 
Heerenbtrg , tel 0314-662518 

'Stamp-Aid' Kantoorpost Nederl. 
1 kg M i x n K t 4 0 % GRF (UKI toe
slag) ƒ 3 5 , - , 5 kg ƒ 150,- I kg 
GRF (incl toeslag) ƒ 90,-, 5 kg 
f 399,-, (porto + verzek extra) 

Meer Info SFF, tel 0297-540164, 
giro 4649344 

Biete Kroatien, Slowenien, Jugo
slawien, Bosnien und Her/ego-
wien alte und neue Auch NDH, 
Tnest-B alles ** und © Flies 
Kreso, Batinovacka 27, 10090 Zag
reb, Kroatien Rorespodenc 
Deutsch, English, Fran/ösiche, fax 
+385-1-192-053 

Philatelie jaarg 1966-1996 (1 
meter hoog) / 95 - De Bruijn, 
Naarden tel 035-6943365 

40 IJsland of 50 O'rijk of lerl 
ƒ 10,- Glim, veel nw H v Lie-
nen, Buurserbeek 13, 1509 EJ 
Zaandam 

DDR jig pfr '68/79 a ƒ 32,-, 
'80/89 a ƒ 35 , - Arkenbosch, Gei-
trudisstr 8, 6436 BL Amsteniade 

Bod gevr op veizameling China 
1960-1970 In schitterende zijde 
album Tel 0545-294442, Kleiweg, 
Barmentloo 56 7161 KH Xeede 

700 zegels W.-Europa \eel git 
H W en kpl seiies ƒ 10,- giio 
3330084, Boetzkes, Baroniehot 
100, 5709 HB Helmond 

N.-Zealand 100 \eisch grf met 
nw ste ƒ 12,-, 80 toeslag id ƒ 24,-
Giro 1282149 t n v J Dijkstra, I in-
denoord 20, 8172 AL Vaassen 

Ned.+Overzee PF tot '40-45% PF 
van 40- 60 40% en na '60 35% 
Gebr tot '40-40% na '40-35% RT-
Dienst \ a 40% Bij bestelling van
af ƒ 100,- extra korting PZH 'Ad
vantage' Pb 148, 3350 AC Pa-
pendrecht Tel 078-6153386 of 
fax 078-6413340 

USA 20 t pi seiiesvan 4 m e t nwste 
ƒ 19,-, 40 ld ƒ Ï9,-, 60 ld ƒ 59,-
Giro 1282149 t n V J Dijkstra, Lin
denoord 20, 8172 AL Vaassen 

Roemenie Postfns per serie/blok 
leuk voor wederverkoop véél mo
tief Prijslijst bij Beijer Filatelie, 
Postbus 451, 2600 AL Delft, 
telf/fax 015-2566246 Ook voor 
Supplementen, albums, catalogi, 
nieuwtjes, rondzendboekjes voor 
verenigingen + vhndercoliectie 

I kilo telefoonkaarten wereld, 
waann 100 versch uit 30 landen 
voor j 89 , - (275 stuks) 100 
versch Japan ƒ 69 , - incl verz 
Giro 6698416 t n v J Koning te 
Den Haag, tel 070-3972999 

Afrika, gebr senes+blocs o a 
he rpe r s voetbal, nobel pr Zepp! 
etc sport ƒ 1,- p stuk FDC's Vati-
caan en Frankrijk ƒ 1,25 p stuk, bij 
10xƒ 1,- Motief, paarden, series, 
pf bloes etc H J v d Weyer, Wan
delpad 96, 1211 GR Hilversum, 
tel 035-245718 

W.-Duitsl. 1000 verschill Michel 
over 1000 voor ƒ 175,-, giro 
1210153, v Kampen, Mozartstr 
13, b444AVBiunssum 

Partijtjes, do /en enz Geen lijst 
maar gewoon komen kijken 
Pzgh M I uijpen, B Mooystr 
32A, Castricum (Winkel en lid 
NVPH) 

Greenland, Send 40,- Gld cash 
and leteive 110 different nice 
us td 100 mint different Gld 50,-
Free pnctlist Knud Jespcrsen, 
Frederiksdal 34D, DK-7800 Skive 

Kilowaar: Fmland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden ïO'/ lu i -
denkings/egeK Zend Hfl 20,- m 
een bnef of op gironummer 
1624853 en ontvang 100 gr franco 
thuis Correspond in English 
l e n n a i t Runfors, Gotlandsgatan 
1, S-602 17 Noi koping, Zweden 

Kilowaar gratis prijslijst Engeland 
1 kg missiewaar ƒ 2 5 , - Groottoi-
maat ƒ 45 , - Telefoonkaarten 10 
verschillende GB F 10,-, poitovrij 
Mancolijst Giro 6246177, Bendey, 
2, Winchester Rd Northampton, 
Engeland 

Canada {18e congr UpU Bra
sil 79 opl in spec boek (pf) en 1 

boekje (Indian en C anada nu t bc 
sehr ) p f geen iancv pr v d \ \ e 
ijer. Wandelpad 96, 1211 GR Hil 
\ersum,lel 035-245718 

Postfrisse verzamelingen blokken: 
Hongarije, Bulgaiije, Roemt nu 
1000,00 Michel Mark vooi 
ƒ 1 2 5 , - 5 000,00 MM ƒ 495,- Ge
mengd of per land Geen doublet
ten' PZH Wiktor, Hodgesstr 13, 
6135CSSittard Tel 046-4512751 

Al 20 jaar kilowaar: Vraag prijslijst 
of kom langs P/gh M Luijpen, B 
Mooijsii 32A 1901 ET Castricum 

Indonesië, Indonesië, Indonesië. 
Stuur J 3 , - p /egels en u ontvangt 
mijn uitgebr Nieuwsbulletin met 
tips, recente, prijsontwikkelingen, 
prognoses, spec aanbiedingen 
etc etc + gratis Rp 5000,- cat w 
** zegels Intei action BV, M Jost-
meijer, Donau 5, 1186 KL Amstel
veen Tel 020-6403313, fax 
6435789 

Thematische prijslijsten a ƒ 2 - m 
NI-post/ F B Dijkstra, S Valki-
mastrj 4, 9088 BD Wirdum 

Gratis prijslijst BRD DDR, Bei-
lijn DtRijk lil Rijk, blieven 
boekjes, FTB s FD( s etc \ u ook 
nieuwtjes abo's BRD (incl boek
jes, ETB's en FDC's), CH, FL en 
A Edith van der Linden, Postfach 
185551, D-45205 Essen, Duitsland, 
fax 0049205415439, Mobieltel 
00491714337549 

Israel uitgaven tegen nominale 
waarde 60 landen, gereduceerde 
prijslijst gratis, kortbare bonus, 
ongelofelijke aanbieding Eilat 
Club, P 542/32 Eilat, Israël 

Engeland Aanbieding De/e mnd 
150 gest ƒ 15,- Giro 2300785 
RSD, I indelaan 23, 1775 GK Mid
denmeer Ook het adres voor uw 
mancohjsten europese landen 

DDR *** Jrgn 1968 t / m 1979 
compl voor f 350,-, 1980 t / m 
1984 voor ƒ 195,- Nu ook Sowjet
zone en Bizone zowel als *** 
Tevens wat combi's Can DDR 
Manko's naai H Jansen, Rozen
straat 57, 7601 AM Almelo fel 
054&^ 11220 Na 18 00 uur 

Schriftelijke veiling van uitslui
tend poststukken, postwaardestuk
ken, stempels etc in mijn mei vei
ling Gratis katalogus G A v Alba-
da, Klimop/oom 119, 2353 RH 
Leiderdorp, tel 071-5415609 

1000 Versch GRI- Bund, DDR, 
Berl of Skand Alles r st Giro 
654693, de Hamer, Den Haag 

150 Eng. ƒ 5 , - giro 6795294, Be-
rezinski, Wijngaardstr 16, Elsloo 
Gevr Eng , vooi elke beh / 3 re
tour 

Engelse geb. 100 versch gi form 
mod zegels incl porto voor ƒ 8,-
Storten op rek nr 1854358 t n v 
E C M van Offeren, Krui/e-
muntstr 178 7322 MZ Apeldoorn 

Jaargangen Philatelie 1945-1995 
H Fioole,tel 0252-212727 

Gelopen poststukken, effecten, 
papiergeld, Duitse Ri]k en noot
geld, documenten, boeken en 
prenten Info M W Bnggeman 
v / d Schelde, Kantelenweg 70, 
3233 RD Oostvoorne, tel /fax 
0181485036 

Losbladige catalogi t / m eind 95 
Faroer f 18,90, Aland 14,90, Al-
dernev 14,90, Estland (va 1991) 
18,90 Letland (va 1991), I nbou
wen 18,90 + 7,50 porto M Luij
pen, B Moo>str 32A, 1901 ET 
Castncum, Giro 3360508 

PTT Jaarpakketten 1979-1994 
t e a b } vanl-ck,tel 0182-522697 

Wereld (zonder W-Europa) 50 
gram afgeweekt, veel grf, ƒ 21,50 
Giro 1153084 G van der Ven, Gen
neperweg 73, 5654 AG Eindhoven 

Nederland nu spotgoedkoop (se
ries jaaigangen, partijen) giaiis 
prijshjst Hako Pb 6936 Bieda 

Grote collecüe Ned. postwaaide-
stukken br krt-molens, kastelen 
env postbladen L Uit den Boog
aard, A Saksenin 10, 2082 BG 
Santpoort-Zd Tel 023-5377890 

Ver. Eur. PP 56 t /m 1977/78 + 
mcelopeis excl lux 56-l iecht60 

Vi pi ƒ 2200,- Janssen, Ospel 
tel 0495-6^3294 UA 18 00 uur 

Beelddoorlopers uit gehele we-
leld te koop Bel voor informatie 
(0251)-248148 of schrijf naar J 
Welman, Batenburg 14, 1965 BZ 
Heemskerk 

Motief-philatt listen kunnen nu 
onze voorraad-catalogus vooi 
posdris matei laal bestellen (»raag 
ƒ 3,50 voor porto bijvoegen 
SCHAETZl L AG , GH-8832 Wol-
Ie rau, Zwitserland 

Diverse partijen, collecties en res
tanten ( t n t i o tilatelico, Ha-
venstr 43,3441 BH Woerden Tel 
0348423885 Nieuwe lijst beschik
baar Ook losse /egels 

250 ZNed . m compl senes 
ƒ17,50 Giro 6733557 V F Weyde, 
G Wintkelsti 28 Amsteidam 

Albanië, Bulgarije, Roemenie, Po
len, Hongarije, SSSR, USA, 
Noord-Korea (ook D), Tsj.Slowa-
kije, pi ijslijstt n a ƒ 2 , - in geldige 
NL-post7 Drs F B Dijkstra, S 
Valkemastrjitte 4, 9088 BD Wir
dum, tel 058-2551913 

Indonesië, Indonesië, Indonesië 
Bent u al op de hoogte van dt 
enorme pri)sstijgingen'' Koop nu 
de Speciaal catalogus 'Prangko 
1996 Indon /eng+nede r ] w lijst 
Kleur ƒ 29,50 franko huis Interac
tion BV, M Jostmeijer, Donau 5, 
1186 KL Amstelveen, tel 020 
6403313, fax 6435789 

Nederland + Ver. Europa ***, 
Q V a No 1 Stuur uw no s, ont
vang mijn prijs F Ghyben, Zoneg-
ge 1916, 6903 GV Zevenaar, 
te l / fax 0316-529241 

Gratis piijslijst vooi kleine kavels 
etc. J Stienstra, Banetgeel 21, 
2718 BL Zoetenneer, tel 079-
3610229 

West-Europa (Aliand t / m Zwits ) 
Ver Fiir t n VN Alleen postfr 
Van elk land (40') is een gratis 
prijslijst (Yvert nrs ) aan te vragen 
R Houtkamp, Sulendaalder 41, 
2353 TH 1 eidcrdorp OP=OP 

DDR/BRD/BerUjn 0 *** v a 30% 
Michel Uw mankolijst naar H Jan
sen, Rozenstraat 57, 7601 AM Al 
melo, tel 0546-811220 Nu ook En-
geIamd/Kan.EU. v a 30% Mi 

Ned. Groot tormaat per kg 42,00 
50 kg kleinfoimaat 165,00 H vd 
Akker, tel 0174-628673, fax 624171 

GEVRAAGD 
N L \ e i h u . s k i u u d W 1 4 0 en 23 
opdr Studiegebruik Konrad 
Schraer, PF 1143. D-48486 
Fmsburen 

Lucifersmerken verzamelingen, 
oud Nederland, mapjes, doosjes 
A Gaasbeek, Fnkstein 7, 6714 BN 
Ede tel 0318620813 

Voor on/ t jubileumveiling 12'/ jr 
kunt II nog inzenden' AA. v.d. 
Meij-veilingen, Den Haag, Tel 
070-3825037/3856599 

Oude catalogi gehele wereld na 
1980 Tel 0592-355657, van Dijk 

Stuur 150 /egels Europa gr form 
eenzelfde aanul ret C Zwemmer. 
Kennemerstr 3 Ird, 2021 EB Haar
lem 

Grootrond op zegel uit serie 
56/80 bet voor de 4 en 4!/j et 
meer dan 100% J Oprel, Groe-

nendaal 165. 3011 SR Rotteidani 
tel 4045629 

Perfins van Hongarije, los of op 
stuk, elk aantal is welkom, ruilen 
of kopen P de Leeuw-v Weenen, 
Juhanaln 39, 3761 DB Soest 

Fran keergeld Igt postzegels Ne
derland V a NI 1050 Geef tot 
80% nom S.v p bellen ma t / m 
vri) tussen 18 00 en 19 00 uur 
Tel 0180-617448 

Oude ansichten Ntdeilandse post
kantoren tn lelegiammen { Pe
ters, Postbus 43, 6000 AA Weert 

Frankeei geldige postzegels NL m 
iedere hoeveelheid koopt J I- P 
Peerenboom, tel 0499-475622 

Frankcergeldige post/egels van 
alle West-Europese landen koopt j 
J F P Peerenboom, tel 0499-
475622 

Engeland/Jersey/Guernsey fi dn-
keergtldig ƒ l , 90 /£Eng ** Y\ 
1160a ƒ 40,-/1155b ƒ 20,- p s t 
Smits, Huissensestraat 121-1, 6833 
HP Arnhem, tel 026-3211858 

Doorlopend tt koop gevraagd 
postfrisse frankcergeldige postze- j 
gels Nederland a 75% van de fran-
keerwaarde. Mit en giote paUi)tn 
(minimaal ƒ 2 000,-) \anbK din
gen aan P J Rutgers, Postbus 
8177, 3009 AD Rotterdam R l 
010-4205276 Fax/antw app 010-
4552991 

Klemrond stempels Nederland ] 
compleet op zegel F Pluvm, L \ 
Meerdervoort 967, 2564 AJ Den 1 
Haag, tel 070-3688710 of 070-
3548779 ' 

I e koop of te ruil gevraagd /egels 
met Firmaperforatie van alle lan- 1 
den Veel riiilmateiiaal aanwezig 
MJ Manssen, l a a n der V N 31, 
3844 AD Haiderwijk, tel 0341-1 
417980 ' 

Frankeer-geldige postz. NL Post-
fns/afgew z gom 80/60% Vanaf 1 
ƒ 250,- nominaal Infobnef met | 
veel tips en details gratis op aan
vraag Tei 0297-540164 

DIVERSEN 
( ontact ge/otht met verzamtlaai 
van vrouwen op postzegels F \ d 
Beig, B Sthi-vnensti 6, 5914 R / | 
Venio, tel 077-3514940 

Ruilen stuur 100 of meer gif 
Hongarije, zelfde aantal wereld i e-1 
tour Z m n k H Wullink, Kwik-' 
staardaan 45, 1826 GB Alkmaar 

'Cinderella' matei laal (fiscaal 
siuit7egels etc ) in mijn a s veiling 
G A v'Albada,tLl 071-5415609 

Mancohjsten van West-Europa be-
werktj F P Peerenboom, Son, voor 1 
inlichtingen tel 0499-475622 

Keunng zcgtls Frankrijk Inlith-' 
tingen H Deikx Chemin du Bos-j 
quet 7, B7322 Pommeroeul Tel i 
00-32-65-621527 na 18 00 uur 

Israel: postfrisse zegels met tab te ] 
koop, en ver/orgmg van abonne
menten Inl A Bouwenst, tel 
0113-212762 

WV-veilingen, een nieuw ideel 
van J F P Peerenboom te Son,i 
voor inhchüngtn 0499-475622 

]N/[otiefzegels 
Zeer grote voorraad 
Veel "moeilijke" series 
Ook veel losse zegels 
Postzegelhandel "Dutchstamp" 
Maandereind 61 
6711 AB Ede-Centrum 

0318-61 03 34 
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Bic In jj jL^ioemen zijn 
net scnoonste en mooiste werk 

der aarde 
Voltai: Onze dieren VUlCairC 

en plantenwereld wordt in 

toenemende mate door de lucratieve handel met zelden 

geworden soorten en door de vernietiging van hun natuurlijke leefruimte bedreigd. 

Daarom is op 1 juli 1975 het in Washington gesloten verdrag met betrekking tot 

beschermde soorten  CITES  in kracht getreden. De internationale handel werd 

verboden of streng gecontroleerd om het overleven van onze fauna en flora ook 

voor de volgende generaties zeker te stellen. 

De nu al vierde postzegelserie over bedreigde soorten is aan twaalf planten gewijd 

die volgens CITES als bedreigd gelden. 

De serie van dit jaar omvat drie miniatuur vellen in drie valuta 

(Zw.Pr., OS, VSD) met elk vier bedreigde plantensoorten. Ver

krij^aar is zotvel het complete vel met 16postzegels als het blo

kje van vier. 

Voor het eerst zijn alle postzegels door één kunstenares, de bekro

onde wetenschappelijke illustratrice, Diane Bn^/minckx uit Bd

gië, ontworperL 

2j> ontstonden 12 kleine kunstwerken Se niet alleen voorfilate

iüfHa^.^^tSS!'.:;. l? listen interessant zijn, maar voor alle men

sen die de bescherming van het leven en de 

natuur bijzonder na aan het hart liggen. 

► Eén miniatuur vel bestaat uit vier blokjes 

Opsturen naar Postadministratte van de Verenigde Naties, Palais de Nations, CH1211 Geneve 10. ^ 

H J A , stuur mij a u b de drie miniatuur vellen voor de setpnjs van Hfl 50 ,  incl porro en verzending, betaalbaar na ontvangst met rekening. 

U J A , stuur mij a u b drie blokjes van vier voor de setpnjs van Hfl 15,  mcl porto en verzending, betaalbaar na ontvangst met rekening 

H J A , stuur mij a u b nadere inlichtingen over het omvangrijke filatelistische aanbod van de postadministrane van de Verenigde Naries 

■Jaam Klantenno. Adrf Postcode/plaats Datum/handfekening 



Een eeuwfeest van 2772 jaar 
Vandaag - zoals 100 jaar geleden in Athene. Vandaag -
zoals 2000 jaar geleden in Olympia. Zelfs wanneer oor
logen niet stoppen tijdens de Spelen en de organiserende 
stad elke 4 jaar wisselt; zelfs wanneer vandaag de 
dag vrouwen aan de Spelen deelnemen en 
het aantal sporten elke keer 
weer toeneemt. Bij de huidi 
ge indrukken, de beelden 
van de vorige eeuw of 
de sculpturen en 

keramische werken van 2000 jaar geleden wil San Marino 
met haar zegels de eigenlijke vreugde van de strijd in 
naam van Olympia - de vereniging in plaats van scheiding -

uitdragen. De serie, bestaande uit vijf postzegels, 
toont de oudste disciplines, en is verkrijg

baar vanaf 12 februari 1996 op al
le 10 postkantoren van de re

publiek. En nu ook bij uw 
postzegelhandelaar. 

SAN MARINO 2S00 

SAN MARINO 
de vreugde om in cultuur te investeren 

Voor meer informatie over de bovenstaande zegels, kunt u zich richten aan de officiële agent van de postad- ... ^^ 
ministratie van de Republik San Marino' Rlagent Nederland B.V., Windbrugstraat 13-13, 7511 HR Enschede mi 




