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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 
internationaal iiet best georiënteerd 

Voor onze belangrijke najaarsveiling van 10 t/m 18 oktober ontvingen wij 
diverse interessante collecties en nalatenschappen. I.v.m. de tentoonstelling 
van Po en Po, in de Oude Kerk te Amsterdam, zal in deze veiling extra veel aan
dacht worden besteed aan de afdeling posthistorie. 
Indien u voor deze veiling wilt inleveren, kunt u contact opnemen met onze 
experts voor gratis taxatie en/of advies. 

IWilt u uw postzegels verkopen, dan 

bieden wij u twee mogelijkheden: 

Contante betaling 
of realisatie via onze grote 

Internationale veilingen 
door overmaking van ƒ 15,00 op giro 461000 ontvangt u de catalogus 

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



het PHILAPOST adres 
mailorder op maat voor de filatelist 

BESTEL 
HOT-LIJN 

010-511 50 99 
(6 LIJNEN) 

noq meen spanning en avontuuR 

UITVERKOCHT. In 3 dagen waren de eerste 100 Wonder
dozen 'Het Souterrain', de aanbieding van vorige maand, 

uitverkocht. Een record! 

W onderdoos 'Het Souterrain' was dus 'Dé Wonderdoos' 
aller tijden. Vandaar dat Philapost de afgelopen drie 

weken keihard heeft gewerkt aan de 2e Oplage van 'Het 
Souterrain' met de welverdiende naam 'Dé Wonderdoos'. 

Öé Wonderdoos, gemaakt uit de gigantische verzameling van 
een gerenommeerde oude heer, zal alle voorgaande 

Wonderdozen overtreffen. Vandaar de naam! 

Wonderdozen van Philapost staan voor: "Héél veel postzegels 
voor weinig geld". 

Öat gaat Philapost keihard waarmaken. In de tweede oplage 
van 'Het Souterrain' zullen naast de ongelooflijke hoeveel

heid albumbladen, enkele tienduizenden envelopjes en zakjes 
met oude 'nieuwtjes' worden verwerkt. Deze postfrisse complete 
uitgiften zijn nooit ingesorteerd in de betreffende verzameling. 

W ellicht dat de verscheidenheid van de postzegels zo groot 
is, omdat deze verzamelaar tientallen jaren een diploma

tieke functie bekleedde in het buitenland, overal postzegels 
kocht, maar nooit tijd had om ze allemaal op te bergen. 

Uitzoeken is onbegonnen werk. De cataloguswaarde is zo 
enorm dat u gegarandeerd onder de 10 % van de catalo

guswaarde koopt. Stel u eens voor, uw hobby levert bij Philapost 
zelfs geld op! 

Op hele korte termijn verwacht Philapost nog een grote par
tij postzegels uit het buitenland te kopen. Philapost heeft 

dus geen tijd. U wel, want het is uw hobby. Philapost bespaart zo 
tienduizenden guldens aan arbeidsloon en dat is uw eerste winst. 

S tel u eens voor: U belt snel Philapost om één van 'Dé 
Wonderdozen' te bestellen. U krijgt dan een zware doos, 

overladen met postzegels en een enorme cataloguswaarde van 
f 4.000,= a f 5.000,=, waarvan het grootste gedeelte compleet én 
postfris is. 

Om de vele duizenden postzegels op te kunnen bergen en 
u weer te stimuleren om snel te bellen, sponsort Philapost 

'Dé Wonderdoos' met 5 stuks Ie Kwaliteit Phila Insteekalbums. 
Dikke boeken met 30 bladen/60 zijden, samen 300 pagina's om 
postzegels in op te bergen. Normale winkelwaarde: f 200,=. 
Philapostprijs samen met 'Dé Wonderdoos' van f 399,= GRATIS! 

Bel snel 010 - 511 5099 ! Oplage: Slechts 200 ! 
Geen tijd om te twijfelen. 
Reserveer vrijblijvend een Wonderdoos (*). 

(*) Philapost stuurt u de uitgebreide aanvullende informatie graag vrijblijvend toe. Maal( 
gebruik van de antwoordkaart. U heeft dan 5 dagen bedenktijd. Kruis het vakje aan en 
schrijf op de daarvoor bestemde regel achter 'Dé Wonderdoos'; INFO-RESERVERING. 
Philapost wacht dan op uw eventuele bevestiging. 

GRATfQ -^ 
Al/e bestellers van 'De Wonde!. -, > 

^ ^ W,tteB,aden met Dubbel Schutblad. 

Hf 010-51150 99 POSTBUS 96 2650 AB 
BERKELEN RODENRIJS 

L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N PHILAPOST OP INTERNET: http://www.xs4all.nl/~phila/ '*Ss 
U BETAALT BINNEN 14 DAGEN MET DE BIJGESLOTEN ACCEPTGIROKAART. LEVERING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. BIJ TE LATE BETALING 
WORDT F 10,= ADMINISTRATIEKOSTEN IN REKENING GEBRACHT. EEN EXEMPLAAR VAN ONZE UITGEBREIDE VOORWAARDEN WORDT U OP 
VERZOEK GRATIS TOEGEZONDEN. PHILAPOST IS EEN HANDELSNAAM VAN PHILA B.V. TE BERKEL EN RODENRIJS. K.V.K. DELFT 35724. 

http://www.xs4all.nl/~phila/


NEDERLAND 
Postfris zonder plakker 

Prijsactief 

50/55" 
tête-beche 
61b" 
8 1 " 
82/83" 
84/86" 
87/89" 
90/94" 
9 5 " 
9 6 " 
9 7 " 
9 8 " 
9 9 " 
100" 
101" 
104" 
105" 
105f" 
106" 
107/09" 
110/13" 
114/20" 
121/28" 
129" 
130" 
1 3 1 " 
129/31" 
-i-Cert. 
132/33" 
134/35" 
136/38" 
139/40" 
141/43" 
144/48" 
149/62" 
163/65A" 
163/65B" 
166/68" 
169/76" 
171 Af 
Blok" 
177/98" 
177/988" 
199/02" 
203/07" 
208/11" 
212/19" 
217A" 
220/23" 
224 " 
225/28" 
229/31" 
232/35" 
236/37" 
238/39" 
240/43" 
244/47" 
248/51" 
252/55" 
256" 
257/60" 
261/64" 
265/66" 
267/68" 
269" 
270/73" 
274/77" 
278" 
279/82" 
283/86" 
287/88" 
289/92" 
293/95" 
296/99" 
300/04" 
305/09" 
310/12" 
313/17" 
318/22" 
323/24" 
325/26" 
327/31" 
332/45" 

175,— 
125,— 
40,— 

750,— 
47,50 
28,— 
50,— 
50,— 

125,— 
195,— 
600,— 
950,— 

2750,— 
500,— 
525,— 
650,— 

14,— 
350,— 

28,— 
99,— 

125,— 
110,— 
800,— 
600,— 

1500,— 
275,— 
130,— 
275,— 

35,— 
38,— 
95,— 

D.P 
850,— 
850,— 

28,— 
22,50 

275,— 
1100,— 
375,— 

40,— 
80,— 
40,— 

225,— 
195,— 
55,— 
70,— 
80,— 
80,— 
79,— 

725,— 
125,— 
125,— 
350,— 
125,— 
80,— 
40,— 

190,— 
125,— 

80,— 
105,— 

48,— 
120,— 
135,— 

98,— 
120,— 

85,— 
22,— 
70,— 
16,— 
50,— 
45,— 
50,— 
15,— 
45,— 
60,— 
21,— 
30,— 
50,— 
32,50 

336f" 
346/49" 
332V/37V" 
350/55" 
356/73" 
371 los" 
372 los" 
373 los" 
356a/d" 
374/78" 
379/91" 
379a/d" 
392/96" 
397/01" 
402/03" 
402/038" 
404+422" 
422f" 
405/21" 
423/27" 
428/42" 
444/48" 
449/53" 
454/59" 
460/68" 
462 los" 
469/73" 
474/89" 
487/89 (3)" 
490/94" 
495/99" 
500/03" 
504/05" 
506/07" 
508/12" 
513/17" 
518/33" 
534/37" 
538 /41" 
542/43" 
544/48" 
549" 
550/55" 
556/60" 
561/62" 
563/67" 
568/72" 
573/77" 
578/81" 
582" 
583/87" 
588/91" 
592/95" 
596/00" 
6 0 1 " 
602/06" 
607/11" 
612/16" 
617/36" 
637/40" 
465/634b 
fosfor'* 
641/45" 
646" 
647/48" 
649/53" 
654" 
655/59" 
660" 
661/65" 
666/70" 
671/75" 
676/80" 
681/82" 
583/87" 
688/92" 
693/94" 
695/99" 
700/01" 
702/06" 
707/11" 
712" 
712b" 

Foto: 136/38 XX ƒ 275-
105,— 

D.P 
4,50 

45,— 
175,— 

40,— 
60,— 
50,— 
95,— 
18,— 
10,— 
9,50 
6,50 
3,— 
9,50 

275,— 
0,50 

25,— 
3,50 
1,50 

12,50 
2,50 
4,50 
5,— 

14,— 
12,— 

5,— 
175,— 
75,— 
11,— 
7,50 

10,— 
4,— 
5,50 
9,— 

21,— 
360,— 

D.P 
20,— 
14,— 
25,— 

4,— 
60,— 
90,— 
13,— 
35,— 
39,50 
29,50 
33,50 

3,50 
24,— 
12,— 
75,— 
17,50 

1,— 
29,50 
18,— 
24,— 
15,— 
44,— 

19,— 
35,— 

4,— 
6,— 

20,— 
2,— 

24,— 
2,50 

16,— 
22,— 
49,50 
17,— 
62,50 
17,— 
19,— 
8,— 

12,— 
10,— 
20,— 
22,— 

2,— 
17,50 

712f keur" 
712bf keur" 
713/14" 
715/19" 
720/21" 
722/26" 
727/28" 
729/30" 
731/35" 
736/37" 
738/42" 
743/44" 
745/46" 
747/51" 
752/56" 
757/58" 
759/63" 
764/65" 
766/70" 
771/73" 
774/76" 
777/78" 
779/83" 
784/85" 
786/90" 
7 9 1 " 
792/94" 
795/99" 
800 /01" 
802/06" 
807/10" 
811+835" 
812/15" 
816/19" 
820+829" 
830/34" 
836/38" 
839" 
840/41" 
842/46" 
847/48" 
849/53" 
854" 
856/57" 
858" 
859/63" 
870/74" 
875" 
877/81" 
882/83" 
884/85" 
886/88" 
886/88 VEL* 
889/93** 
894/98** 
899** 
901/05" 
906/07" 
909/11" 
912/16" 
917" 
918/19" 
920/24** 
925/26" 
927/29** 
930+931" 
932/36" 
937** 
939** 
939a" 
940** 
941/58** 
952/58b** 
fosfor 
978/82" 
983** 
1001" 
1024** 
1042" 
1052/54** 
1052 paar" 
1307/088** 

650,— 
675,— 

2,— 
15,— 

2,— 
19,— 

4,— 
3,— 

12,50 
5,50 

19,— 
10,— 
4,50 

20,— 
12,— 
0,70 
8,75 
2,50 
9,— 
4,50 

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

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

•95,— 
3,— 
4,50 
8,— 
4,90 
2 — 
2,50 
6,50 

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

12,50 
3,50 
6,50 
1,75 

32,50 

27,50 
7 — 

24,— 
14,— 
10,— 
14,— 
12,50 
24,— 
30,— 

Postfris, losse 
waarden en niet 
aangeboden zegels 
meest leverbaar 
gaarne mancolijst. 
boekjes 
1293" 7,50 
1305** 7,50 
1328" 7,50 
1352" 7,50 
1375" 7,50 
1384" 7,50 
1402" 7,50 
1427" 7,50 
1447" 7,50-
1471" 7,50 
1524" 9,50 
1535" 9,50 
1560" 9,50 
Spec, prijs per 
laargang: 
1970" 40,— 
1971" 35,— 
1972" 30,— 
1973" 30,— 
1974" 39,— 
1975" 15,— 
1976" 33,— 
1977» 17,— 
1978" 16,— 
1979" 14,— 
1980" 17,— 
1981" 92,— 
1982" 16,— 
1983" 25,— 
1984" 29,— 
1985" 28,— 
1986** 29,50 
1987" 55,— 
1988** 38,— 
1989" 34,— 
1990** 36,— 
1991" 75,— 
1992** 53,— 
1993" 70,— 
Onze jaargangen 
zijn incl. carnet 
kerstvellen echter 
niet. Kerstboekje/ 
Kerstvellen 
PB.37 18,— 
1419a 15,— 
1439a 19,50 
1461a 15,— 
1487a 15,— 
1542/43a 15,— 
Roltanding 
1/18" 1550,— 
19 /31" 525,— 
33/56" 625,— 
57/70** 350,— 
71/73" 410,— 
74/77" 175,— 
78 /81 " 80,— 
82/85" - , -
86/89" 105,— 
90/93" 150,— 
94/97" 135,— 
9 8 / 0 1 " 135,— 
ook losse waarden. 

Nieuwe prijslijst 
automaatboekjes + 
prijslijst FDC 
gratis op aanvraag. 
Luchtpost 

1/3" 275,— 
6/8" 9 5 , -
9 " 110,— 
12/13" 750,— 
Porto 
80/06" 70,—! 
80a/105a** 325,-1 

Alle aangeboden zegels zijn postfris zonder plakker, org. gom met volle garantie 
van echtheid, duurdere soorten desgewenst met foto-certificaat van echtheid, 
kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voor zover de voorraad strekt. Bij 
opdracht boven ƒ 500,- ./. 2% korting. Postgiro 271040. Porto extra, echter fran
co vanaf ƒ 250,- opdracht, = D.R = Dagprijs. 

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER - TEL. 020-4823966 

GROOTRONDSTEMPELS NEDERLAND 
v d . Hoven cat. grootrondstempels Nederland 1996 112 biz. 35,— 
Raaymakers handboek belasting-, spoonweg- en verzekeringszegels 

Nederland 80 bIz. (1994) 25,— 
SchantI (duits) spec, catalogus plaatfouten Duitsland in kleur 

Duitse Rijk 278 bIz. ƒ 75,-; West-Duitsland/Berlin 234 bIz. ƒ 50,-; 
DDR 152 bIz. ƒ48,50 

Scott zakcatalogus USA 1996 kleur 316 bIz. 22,50 
wereldcatalogus 1996 subscriptieprijs voor orders tot 15 juni 1996: deel 1A 

USA/Canada ƒ 85,-; deel 1B British Commonwealth ƒ 85,-
(prijs na 15/6 ƒ 98,50 per deel) 

Unitrade catalogus Canada 1995 kleur 111 bIz. 20,— 
Gibbons spec.cat. Groot Bnttannie (Concise) 1996 45,30 
Seven Seas zakcatalogus Australië 1996 kleur 208 bIz. 19,50 
Walker catalogus Australië 1995 kleur 138 bIz. m. FDC 24,50 
Brusden White zeer speciale catalogus/handboek Australië kleur Oud-

Australie 1850-1913 94 bIz. (1993) ƒ 55,-; Kangaroos 1901-1950 
108 bIz. (1993) 80,-; King George V 1913-1938 300 bIz. (1994) ƒ 140,-; \ 
King George VI 1937-1952 225 biz. (1995) ƒ 100,-; booklets 1904-
1973 133blz. (1995) ƒ 80,-. 

WERELDNATUURFONDS CATALOGUS EN ALBUM 
Domfil (spaans/eng.) catalogus Wereldnatuurfonds-beschermde dieren 

op zegels 1996 (Michel-, Yvert-, Scott-nrs.) 60,— 
Domfil-voordrukalbum Wereldnatuurfonds-prijs op aanvraag 

Peh (duits wereldcatalogus Vissen op zegels 1994 240 biz. 40,— 
supplement 1996 Vissen op zegels 410 biz. 47,50 
handleiding opzetten verzameling Vissen op zegels 101 bIz. 20,— 

Inpeg (ned.) wereldcatalogus paarden op zegels 1869-1990 148 bIz. 
ed. 1996 39,50 

PERGAMIJN-ZAKJES 
45/ 60 mm per 100 5,50 per 1000 50,— 115/160 mm 
62/ 62 mm per 100 6,50 per 1000 60,— 120/180 mm 
65/102 mm per 100 6,— per 1000 55,— 130/200 mm 
85/117 mm per 100 8,— per 10OG 70,— 165/215 mm 
Glasfteldere hoezen voor briefkaarten 107/150 mm 

voor Nederlandse FDC's 190/100 mm 

per 100 11,—per 1000 105,-
perlOO 15,— per 1000 140,-
perlOO 14,—per 1000 135,-
perlOO 20,— per 1000 170,-
perlOO 22,—per 1000 195,-
perlOO 9,—per 1000 80,-

Orders tot ƒ 150,- plus ƒ 6,- verzendkosten. Orders tot ƒ 50,-, alsmede levering 
aan nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling. Prijswijzigingen voorbehou
den. Uitgebreide prijslijst gratis. 
Postgiro 1253414 - Bank ABN-/Amro 47.36.54.717. 

P.W. MEINHARDT 
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 

MOTIEVEN 
Prijslijsten gratis op aanvraag: 

X. Dieren Z. Planten 
3» Spoorwregen 4> Padvinderij 
5> Schepen 6. Lucitt-/Ruinitevaart 
7« Schilderijen/Kunst 8. Sport/Olympiaden 

OVERZEE - BLOKKEN 
Cmeer dan 5000 verschil lende velletjes) 

l i j s t e n 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 12 

D - 48143 Münster, Duitsland 
Tel.: 0049 251 45275 Fax: 0049 251 46718 



VEILING 561 wordt gehouden op 3456 en 7 juni a.s. 
Met opnieuw een schitterende speciaal verzameling: 

de Collectie BenderNederlands Nieuw Guinea 18921962 
Verdeeld in ruim 300 kavels! Vele unieke stukken zoals: 

/ ^ * # | 

i ♦} 

Japanse veldpostkaart 1942 uit de omgeving van Manokwari met aanduiding 2e leger, regiment 10283, beho

rende tot het expeditieleger voor Noord Australië 

Voorts in deze veiling bestaande uit ruim 3700 kavels: 
* Vele betere nummers en series DuitslandReich, Engeland en Kolonien 
* Postfrisse zegels en series van Nederland en Overzee, w.o. Japanse Bezetting Ned O. Indié 
* Vele zeldzame proeven van o.a. Lou Strik 
* Ruim 1200 kavels diversen, w.o. vele verzamelingen Engeland en Koloniën, Nederland en Overzee, een 

Oude Wereld verzameling tot ongeveer 1913 vrijwel compleet, welke gedeeltelijk per land verkocht zal 
worden. 

Een schitterende veiling voor elk wat wils! Ook deze catalogus zal weer een naslagwerk worden voor de 
toekomst! 
Catalogus 561 wordt u toegezonden na ontvangst van ƒ 15,- op giro no. 17369. 
Ook kunt u dagelijks inzenden voor één van onze volgende veilingen! 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

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

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

Een begrip in de Nederlandse filatelie 



Onze 169ste veiling zal worden gehouden op 7 en 8 juni 
in hotel IBIS, alwaar voldoende gratis parkeergelegenheid. 
De nalatenschappen welke ons werden toevertrouwd bevatten veel mooi materiaal o.a.: 

1. Nederland emissie 1852. 
2. Div. betere nr's en series N.O.R. en idem buitenland. 
3. Vele mooie collecties Nederland en andere landen. 

Wij geven een paar voorbeelden: 
a. Verzameling Nederland met b.v. luxe, ongebr. serie postbewijs. 
b. Oostenrijk w.o. postfr. Dollfuss en Rennerblokken. 
c. Uitgebreid Duitsland w.o. verzameling met b.v. alle Zeppelin opdrukken. Lokaalpost 

1945-1948 etc. 
d. Spanje tot 1940 w.o. zeer goede klassieken 

en tevens burgeroorlog. 
e. Olympiade 1896-1956 uitgebreide, 

bekroonde collectie bijeengebracht door ex-
bondsvoorzitter wijlen de Heer RTh. van 
der Heijden. 

f. Macedonië, Duitse bezetting 1945 
uitgebreide collectie met vele 
fotocertificaten. 

4. Mooie doublettenpartijen div. gebieden. 
5. Interessante partijen (albums-stockboeken). 

Europa en Overzee in dozen en kisten. 

VÜWVÜiPÜV 

wmvmmrmwmmmmrm 

Oplage: 540 series 

Kortom het is de moeite waard Tilburg te bezoeken. 
Mocht u nog niet tot onze vaste relaties behoren dan zenden wij u gaarne onze goed 
en duidelijk uitgevoerde catalogi toe na ontvangst van Hf. 12,50 (giro 111.01.07) 

Beëdigd Makelaar 
en Taxateur 

Kantoor St. Annaplein 7, Postbus 3106 5003 DC TILBURG, Tel. 013-5421776. Fax 5437975 



73e jaargang,mei 1996 
nummer 840 

Het maandblad Philatelie waarin opgenomen 
De Philatelist is een uitgave van de 
onafhankelijke Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Den Haag 

In dit maandblad zijn  buiten verantwoorde

lijkheid van de redactie  de officiële 
mededelingen van de tJederlandse Bond van 
FilatelistenVerenigingen opgenomen 

Philatelie verschiint omstreeks de helft 
van elke maand uitgezonderd luli 

Hoofdredacteur 
AadKnikmanAIJP 
Klipper 2 1276 BP Huizen 
Telefoon 03552 54 391 
Telefax 035 52 40 926 

Advertenlieverkoop 
Bosch & Keuning 
Postbus 1 
3740 AA Baarn 
Janine de Troye 
Telefoon 03554 82 341 
Telefax 03554 82 344 

Administratie individuele abonnementen 
Bosch & Keuning 
Ter attentie van de heer H D van Dam 
Postbus 1 3740 AA Baarn 
Telefoon 03554 82 290 

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

stratie (adres zie boven) 

Abonnementen 
Er zijn twee wijzen van abonneren 
1 een collectief abonnement mor aangesto

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 bedrag tot het eind van 
het jaar worden gestort Abonnementen per 1 
oktober zijn slechts mogelijk in combinatie 
met een abonnement op de daaropvolgende 
jaargang 

Opzegging abonnement 
Een individueel abonnement kan per 31 
december worden beëindigd door een 
schriftelijke opzegging die uiterlijk op 30 
november bij de administratie moet zijn 

Losse nummers 
Losse nummers van de lopende jaargang 
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f 4 50 per nummer (inclusief porto) op 
postgiro 5005485 te Dordrecht onder 
vermelding van de gewenste nummers 
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Urr DE WERELD 
VAIU DE FILATEUE 

'DE P O S r (BELGIË) MAAKT 
EMISSIEPROGRAMMA 1997 BEKEND 

De Belgische minister 
van Terecommunicatie, 
Elio di Rupo, heeft het 
postzegelemissiepro
qramma voor 1997 be
kend gemaakt. Volgend 
verschijnen er bij onze 
zuiderburen de volgende 
zegels: 

2 0 j a n u a r i : 
Eeuwfeest van de Fa
cultés Universitaires Ca
tholiques de Mons; 1 ze
gel van 16 f. (symboli
sche afbeeldina). 
Promotie van de filatelie 
(thema: minder bekende 
musea); 2 zegels van 
1614 r. en een velletje 
van 3819 f. (Museum 
van Deportatie en Verzet 
te Mechelen, IJzermuse
um in St.Huberten Hor

tomuseum in Eisene). 
10 f e b r u a r i : 
De Oostkantons; 1 zegel 
van 16 f. (typisch land
schap uit de regio). 
Opera; 4 zegels van 
16 f. (beroemde zangers 
en zangeressen). 
1 0 m a a r t : 
Europalia; 1 zegel van 
16 f. (Turkije). 
Europa (thema: verhalen 
en legenden); 1 zegel 
van 16 en 1 zegel van 
30 f. (De Bokkerijders en 
Jean de Berneau). 
7 apr i l : 
Dag van de Postzegel; 1 
zegel van 16 f. (graveur 
Constant Spinoy). 
2 1 apr i l : 
Paul Delvaux; 3 zegels 
met waarden van 14, 16 
en 32 f. (schilderijen van 

Paul Delvaux). 
Luikse Floraliën; 1 zegel 
van 16 f. (bloemen en 
planten). 
5 mei : 
Sport; twee zegels van 
16f4 f. (judo mannen en 
judo vrouwen). 
2 6 mei : 
Koningin Paola; 1 zegel 
van 16 f. (gemeenschap
pelijke uitgifte met Italië). 
Jeugdfilatelie; 1 zegel 

van 16 f. ('Jommeke', 
stripfiguur van Jef Nys). 
7 juif: 
De roos; 3 zegel van 
16 f. (uitbreiding van de 
reeks 'rozen' van P.J. 
Redoute). 
Toerisme; 3 zegels van 
16 f. (St. Martinusbasi
liek te Halle, Kerk van 
OnzeLieveVrouw te La
ken en St.Martinsbasi
liek te Luik). 
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Het Hortamuseum(Elsene) wordt met een Belgische zegel geëerd 

1 september: 
Natuur; 6 zegels van 
16 f. in een postzegel
boekje (thema: bijen en 
bijenteelt). 
Ambachtelijke beroepen; 
4 zegels van 16 f. (steen
houwer, metselaar, tim
merman en smid). 
2 2 september: 
Honderd jaar Zuidpool
expeditie Belgica; 1 ze
gel van 16 f. (symboli
sche afbeelding). 
Honderd jaar Koninklijk 
Museum voor Midden
Afrika in Tervuren; drie 
zegels met waarden van 
16, 16 en 34 f. (stukken 
uit de collectie van het 
museum). 
2 7 oktober : 
Solidariteit; 1 zegel van 
1614 f. (thema: multiple 
sclerose). 
Kerstmis en Nieuwjaar; 
1 zegel van 14 f. (religi
eus onderwerp). 
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De nieuwe JFNpraeses, Kees van Kempen, speldt Joop de Lange de 
gouden speld van verdienste op Foto G de Vnes, Eindhoven 

JOOP DE LANGE 
ONDERSCHEIDEN 

Op zaterdag 30 maart 
nam Jeugdfilatelie Ne
derland (JFN) afscheid 
van voorzitter Joop de 
Lange. Bij hem thuis wer
den nem twee onder
scheidingen uitgereikt: 
de gouden speld van 
verdienste van JFN en de 
zilveren Bondspenning. 
De zittingsperiode van 
Joop de Lange wordt ge

^ markeerd door een groot 
= aantal wapenfeiten: de 
 nog (blijvende) groei van 

Bondscommissaris Kees Loch 
reikt de zilveren legpenning uit 
Foto G c/e Vries, Eindhoven 

het aantal jeugdige ver
zamelaars, het jeugd
blad De Posthoorn, het 
leerboekje ABC deel I en 
de uitbouw van de Dag 
van de Jeugdfilatelie tot 
jaarlijks spektakel  om 
er slechts een paar te 
noemen. 
Bij gelegenheid van zijn 
afscheid introduceerde 
Joop de Lange een nieu
we onderscheiding, de 
JFNtrofee, bestemd voor 
mensen die zich buiten 
de JFN verdienstelijk ma
ken voor de jeugdfilate
lie. De trofee werd voor 
de eerste keer toegekend 
aan de stichting Pro Fila
telie, die vele activiteiten 
op het terrein van de 
jeugdfilatelie onder
steunt. 
De nieuwe voorzitter van 
Jeugdfilatelie Nederland 
is Kees van Kempen 
(43), tot nu toe in het 
JFNbestuur verantwoor
delijk voor de filatelisti
sche vorming van de 
jeugd. 

FRANKEERSTEMPELCATALOGUS UIT 

Op 30 maart 1996 be
stond de Studiegroep 
Frankeerstempels Neder
landse Gemeenten (SFG) 
tien jaar. 
Op een Algemene Le
denvergadering in Best 
werd dit feit gevierd met 
het aanbieden van het 
eerste exemplaar van de 
geheel vernieuwde cata
logus aan de heer 
D. Veenstra uit Buiten
post. Hij was het die in 
1978 de eerste uitgifte 
liet verschijnen van zijn 
catalogus, gevolgd door 
een tweede deel in 1979 
en een tweede druk in 
1982. Vier jaar later 
verscheen een derde, ge
heel herziene, druk in 
boekvorm. 
Omdat het aantal fran
keerstempels van Neder
landse gemeenten dras
tisch bleef groeien nam 
de SFG de taak op zich 
om weer een catalogus 
het licht te laten zien; 
deze verscheen in 1991 

en omvatte 242 pagi
na's. 
Nu, weer vijf jaar later, 
is de tweede catalogus 
uitgegeven die door de 
SFG is samengesteld. De 
opzet is anders dan 
voorheen' er is nu een 
coderingssysteem opge
zet dat ook bruikbaar is 
voor het catalogiseren 
van andere frankeer
stempels. De hoeveelheid 
vermelde stempels is, 
mede dankzij intensief 
speurwerk van veel leden 
van de vereniging, flink 
toegenomen. De aanvul
lingen omvatten zowel 
de nieuwe stempels van 
de laatste jaren als oude
re stempels die nog niet 
bekend waren. 
Het resultaat van alle ar
beid mag er zijn: een ca
talogus van 430 pagi
na's op A4formaat, 
waarvan er 368 het alfa
betisch gerangschikt 
stempeloverzicht weer
geven. Op de overige 

pagina's wordt het ver
zamelgebied afgeba
kend en wordt een over
zicht van de gemeentelij
ke herindelingen gege
ven. Het stempelover
zicht is overigens voor 
leden van de SFG ook 
op diskette verkrijgbaar. 
De nieuwe catalogus kost 
f 35. (ledenprijs), res
pectievelijk f40 .  (leden
prijs, inclusief diskette). 
Nietleden kunnen de 
catalogus kopen voor 
f45. . De verzendkosten 
van de nogal volumineu
ze catalogus bedragen 
f 12.50. 
Bestellen is mogelijk door 
overmaking van het ver
schuldigde oedrag op 
girorekening 5189856 
ten name van SFG te 
V\/oerden, onder vermel
ding van Catalogus 
1996. 

Informatie over het lid
maatschap van de SFG 
wordt verstrekt door de 
heer E.P. Valent, Europa
weg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, telefoon 045
5314376, 

G e m e e n t e 
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DAVID VERSLAAT GOLIATH: BELGISCHE 
PTT VERLIEST RECHTSZAAK 

De Post - ofwel de Belgi
sche PTT - zal met in
gang van 16 mei stop
pen met het gebruik van 
de naam Philaposf. De 
naam v/erd gebruikt 
door de filatelistische 
dienst van De Post. 
Een en ander is het ge
volg van een uitspraak 
van de Arrondissements
rechtbank in Rotterdam, 
qedaan in een kort qe-
ding dat v/as aange
spannen door het rilate-
listisch postorderbedrijf 
Philo b.v. uit Berkel en 
Rodenrijs. 
Philo b.v. gebruikt de 
naam Philapostoo\i., zij 
het al veel langer dan De 
Post. Voor het eerst ge
beurde dat in september 
1993, in een advertentie 
in het maandblad 'Phila
telie'. Eind 1993 depo
neerde Philo b.v. de 
naam P/i/Vapost bij de 
Kamer van Koophandel 
en op 3 juli 1995 v/erd 
de naam bij het Benelux 
Merkenbureau in Den 

Haag gedeponeerd. 
Gezien de uitspraak van 
de Rotterdamse rechter 
en het feit dat er een 
dwangsom is vastgesteld 
(f 25.000.- per overtre
ding met een maximum 
van in totaal 2.5 miljoen 
gulden) vindt De Post het 
beter om de filatelistische 
dienst voorlopig een an
dere naam - De Post Fi
latelie - te geven. Dit in 
afwachting van de uit
komst van een Belgische 
bodemprocedure die 
door De Post tegen het 
Nederlandse Pnilapost is 
aangespannen. 
Volgens Frank Daniels, 
directeur Filatelie van De 
Post, levert de uitspraak 
van de Rotterdamse 
rechter zijn dienst geen 
grote problemen op. 
w i j werken hier met just 

in t/Vne-monagement, 
dus er zijn geen al te 
grote voorraden folders, 
briefpapier en onder 
drukwerk met de naam 
Philapost'm huis.' 

Toch wil Daniels wel 
kwijt dot het hem een 
beetje hindert dat zijn 
dienst en het Nederland
se bedrijf niet tot een ver
gelijk zijn gekomen. 'De 
naam Pnilapost begon in 
België net een beetje aan 
te slaan,' zegt hij. 'En nu 
dit. Wi j hebben ons ui
terste best gedaan om 
met Philapost in Neder
land een prettige rege
ling te treffen. Laat ik het 
anders zeggen; ik heb 
de directeur in Berkel en 
Rodenrijs een aanbod 
gedaan waarvoor een 
Belgische handelaar met 
plezier zijn rechterhand 
zou hebben geofferd.' 
Motthieu J.A. Tieroiff, di
recteur van Philapost, 
zegt dat het loskrijgen 
van een Belgisch aanbod 
- hoe aantrekkelijk dan 
ook - niet de hoogste pri
oriteit had. 'Het enige 
wat ik wilde was dot De 
Post zo snel mogelijk zou 
stoppen met het gebrui
ken van onze naam,' 
zegt hij. 'Het waren de 
Belgen die zaken wilden 
doen; ze wilden de 
naam Philapost per se 

behouden, want die von
den ze hèt compromis 
tussen Violen en Vlamin
gen: Phila met 'ph' en 
post zonder 'e'. ' 
Waar bestond het Belgi
sche voorstel eigenlijk 
uit? Tieroiff: 'In ruil voor 
het gebruik van de naam 
Philapost in België kon
den wij de officiële Ne
derlandse agent voor 
Belgische postzegels 
worden. Professioneel 
gezien vonden we dot 
natuurlijk een leuk aan
bod. Maar de voorwaar
den die verbonden wa
ren aan dot agentschap 
waren helemaal niet dui
delijk. Er is door de Bel
gen op dat punt nooit 
iets op papier gezet en 
er is OOK niet gesproken 
over de hoogte van de 
provisie en dergelijke.' 
Philapost zog nog een 
andere mogelijkheid om 
het probleem op te los
sen: het in licentie geven 
van de naam aan De 
Post. Op aandrang van 
de Belgen werd door 
Tieroiff het bedrag ge
noemd waarvoor deze 
weg zou kunnen worden 

bewandeld: ongeveer 
de gemiddelde jaarom
zet van Philapost in 
1994 en 1995. Dat be
drag was de Belgen ken
nelijk een beetje te veel. 
Na enig intern beraad 
liet De Post weten niet 
langer te willen onder
handelen; eventuele ver
dere contacten, zo lieten 
ze weten, zouden voor
taan uitsluitend via de 
'respectievelijke raads
heren' verlopen. 
Philo b.v. kon de naam 
Philapost dus blijven voe
ren. Althans, voorlopig -
want in België loopt im
mers nog een bodem
procedure, die naar 
wordt verwacht over zes 
tot twaalf maanden z'n 
ontknoping zal krijgen. 
De Nederlandse David 
(lees: Phila b.v.) is dus 
nog niet van z'n Belgi
sche Goliath (lees: De 
Post) of. Motthieu Tieroiff 
doet er niet vrolijk over. 
'Nee, dit kost ons alleen 
maar tijd en energie,' 
zegt hij. 'En een hoop 
gela, niet te vergeten.' 

L 

New Sticky Stamps May Gum Up 
Postal Service's Green Credentials 

By TIMOTHY AEPPEt 
StcfS Rtporier of THE WALL ST««>5T JOURNAL 

Talk about sticKy situations. 
The U.S. Postal Service-which likes to 

boast about how mucti it recycles-is rush
ing to develop a new glue for its peel-and-
stick stamps. Ii seems that the so-called 
stickies are threatening to g\im up some 
recycling plants. 

The problem is that the glue on the 

acquisition, referring to the process of 
making old paper into new pulp. 

Hoping to fend off more criticism, 
the post office recently told representa
tives of the printing, adhesives and recy
cling industries that it is working to 
eliminate the problem at the source. !t has 
hired Springborn Laboratories Inc., of En
field, Conn., to come up with a "totally 
benign" adhesive, says Robin vyright, a 

De problemen met de Amerikaanse Stickies werden in The Wall Street Journal breed uitgemeten 

AMERIKAANSE 'STICKIES' 
BEMOEILIJKEN PAPIERKRINGLOOP 

Het milieubewuste imago 
van de United States 
Postal Service heeft een 
deukje opgelopen. De 
zelfklevende gom die 
door de USPS wordt ge
bruikt blijkt namelijk de 
vervaardiging van kring
looppapier te bemoeilij
ken. De stickies (in Ame
rika - anders dan bij ons 
- een woord waarmee 
zelfklevende zegels wor
den omschreven) kunnen 
de papiermachines zo
danig vervuilen dat de 
kwaliteit van het gerecy
clede papier terugloopt. 
De oorzaak moet wor
den gezocht in het feit 
dat de zelfklevende gom 
niet voor honderd pro
cent in water oplosbaar 

is. Als er in het te ver
werken oude papier te 
veel zelfklevende zegels 
zitten, kunnen de gom-
resten gaan klonteren. 
Deze 'gomklontjes' zor
gen voor verstopping in 
ae papiermachines, met 
als gevolg dot er het ge
recyclede papier kleine 
gaatjes vertoont. 
De Amerikaanse PTT er
kent dot de zelfklevende 
zegelgom - die in 1989 
werd geïntroduceerd -
voor problemen kan zor
gen. De post heeft de 
hulp ingeroepen van 
Springborn Laboratories 
in Enfield (Connecticut)' 
dit bedrijf heeft opdracht 
om een volledig milieu
vriendelijke gomsoort te 

ontwikkelen. Verwacht 
wordt dat de nieuwe 
gom pos over enkele ja
ren beschikbaar zal zijn. 
In de tussentijd proberen 
de papierfabrieken het 
gomprobleem op te los
sen door de in te verwer
ken papierpartijen 
slechts een beperkte hoe
veelheid enveloppen met 
postzegels op te nemen. 
Dat wordt echter door 
het toenemend gebruik 
van de stickies steeds 
moeilijker. In 1 994 wer
den nog maar 2.4 mil
jard peel-and-stick ze
gels verkocht, maar voor 
T 996 wordt de omzet op 
30 miljard zegels ge
schat. Rond de eeuwwis
seling zal negentig pro
cent van de totale Ameri
kaanse postzegelproduk-
tie uit zelfklevers be
staan. 

MEER DAN 60 LANDEN NEMEN DEEL AAN 
WERELDTENTOONSTELLING MOCKBA 97 

De organisatie van de 
internationale postzegel
expositie Mockba 97 -
of, op z'n Engels, Mos
cow 97 - is in volle 
gang. Aan deze exposi
tie, die van 17 tot en 26 
oktober 1997 in de Rus
sische hoofdstad wordt 
gehouden - doen inzen
ders uit ruim 60 verschil
lende landen mee. De 
tentoonstelling wordt ge
houden ter gelegenheid 
van het feit dat Moskou 
in 1997 850 
jaar bestaat. In 
net Monezh-
expositiecen-
trum (nabij het 

Kremlin) wordt een op
pervlakte van 5000 vier
kante meter vrijgemaakt 
voor de 3000 tentoon-
stellingskaders die tij
dens Moscow 97 te zien 
zullen zijn. 
Het is voor het eerst dot 
in Moskou een interna
tionale postzegeltentoon
stelling wordt gehouden. 
De expositie staat onder 
het patronaat van de 
Federation Internationale 
de Philatelie (?\P). 

MOa<B^97 
ENGELSEN ORGANISEREN 
WERELDTENTOONSTELLING IN 2000 

Royal Mail, de Engelse 
posterijen, organiseren 
in het jaar 2000 een in
ternationale postzegel
tentoonstelling. 
Onlangs werd de naam 
van deze expositie be
kend gemaakt: The 
Stamp Show 2000. 
In een toelichting zeggen 
de organisatoren, be
wust voor een naam te 
hebben gekozen die tot 
de verbeelding van zo

wel filatelisten als niet-
verzamelaars spreekt. 
The Stamp Show 2000 
beschikt inmiddels ook 
over een eigen kantoor. 
Het adres van dit kan
toor is: 

Terry Denham 
The Stamp Show 2000 
P.O. Box 372 
Haywords Heath 
West Sussex RH 17 7FL 
Groot-Brittannië. 
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STAVOREN-STATION DUIKT NA BIJNA 
HONDERD JAAR WEER OP 

Bijna honderd jaar na 
het gebruik ervan is het 
eerste grootrondstempel 
Stavoren-Station boven 
water gekomen. Het 
exemplaar staat afge
beeld in de onlangs ver
schenen Catalogus 
grootrondstempels Ne-
aerland wan F. van den 
Hoven. 
Tot dusver was alleen 
maar uit de PTT-archie-
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O p het nippert|e in de catalogus 
vermeld b^avoren Station 

ven bekend dat het stem
pel ooit aan het bewuste 
kantoor uitgereikt was; 
een echte ardruk was 
echter nog nooit gevon
den. 
Van den Hoven kreeg de 
melding naar aanleiding 
van de aankondiging in 
'Philatelie' van de op 
handen zijnde verschij
ning van de nieuwe cata
logus. Een besteller van 
de catalogus vroeg min 
of meer terloops of de 
auteur een afdruk had of 
kende van een stempel 
dat in zijn bezit was: 
Stavoren-Station. De spe
cialist moest die vraag 
met 'nee' beantwoorden. 
Vanwege de grote bij-
zonderrieid is net stem
pel op het laatste nipper
tje nog in de catalogus 
opgenomen. 
Compleet nieuw zijn de 
vondsten van Sf. Pankras 
en West-Crafwijk. Van 

den Hoven: 'Het ontdek
ken van compleet nieuwe 
Stempelvarianten is dus 
nog steeds mogelijk'. 
De samensteller van de 
catalogus denkt dat 
vooral uit de hoek van 
prentbriefkaartenverza-
melaars interessante 
vondsten te verwachten 
zijn. Die hebben tot dus
ver vooral naar de voor
zijde van hun kaarten 
gekeken en in minder 
mate de stempels aan de 
achterzijde bestudeerd. 

Het omslag van de nieuwe 
grootrondstempelcatalogus 

PLANTENDESKUNDIGE EN PUBLICIST 
LEVEREN STRIJD OM DE KIEVITSBLOEM 

De plantendeskundige 
zegt dat het een miskleun 
is, maar filatelistisch pu
blicist Bate Hijlkema uit 
Beetsterzwaag vindt het 
juist een juweel van een 
zegel. Hylkema neemt 
het op voor de vormge
ver van de Nederlandse 
postzegel van 100 cent 
van maart jongstleden, 
met daarop de kievits
bloem. 
De desbetreffende ont
werper, Gerard Had-
ders, heeft op de bewus
te zegel een openstaan
de kievitsbloem afge
beeld. Volgens R. van 
der Meijden van de Uni
versiteit van Leiden lijkt 
die afbeelding nog het 

^ meest op een slordig ge-
=- plet en gedroogd exem-
- plaar van de kievits-
- bloem, waaraan boven-
s dien een aantal 'onder
in delen'ontbreken, of ge-
^ deelten verkeerd zijn 
2 weergegeven. 
ï Bate ÈHijTkema, bekend 

van zijn uitgebreide ver
handelingen over de 
(grafische) achtergron
den van Nederlandse 
postzegels (hij publiceert 
ze onder meer in het bul
letin van de Kontakt-

groep voor het Kind en 
Maximafilie) vindt de kri
tiek onterecht. Hij stelt 
dat Hadders speciale re
denen had om de zegel 
juist op deze manier 
vorm te geven. 
De serie 'Natuur en mi
lieu' van 1996 geeft de 
drie verschijningsvormen 
en de levensstadia van 
een plant weer. De zegel 
van 100 cent is de laat
ste uit de ri j; die beeldt 
derhalve een uitgebloei
de plant uit. 
Van der Meijden vindt 
het maar niks Hij maakt 
een vergelijking met een 
afbeelding van een dier. 
'Stel dat een ontwerper 
zou aankomen met een 
opgezette kiekendief met 
een verdraaide nek en 
één vleugel. Dan zou de 
PTT die ontwerper toch 
zeker ontslaan?' 

De kievitsbloem op deze Na
tuur- en milieuzegel uit 1 996 i 
de inzet van een verhitte sti|d 

NOG GEEN WEUWE 
MICHEL-AZIE 

Ondanks de sterke prijs-
schommelingen waaraan 
zegels uit Azië de laatste 
tijdonderhevig zijn, 
heeft de redactie van de 
gerenommeerde Michel-
catalogus besloten het 
Azië-deel 'niet vóór 
1998' uit te brengen. De 
laatste Azië-catalogus 
dateert van 1992. Ver
der komt het deel Arabi
sche Staten - met menig 
dubieus sjeikdommetje -
te vervallen; de zegels 
daarvan worden opge
nomen in deel 8, 'Nabije 
Oosten'. 
Deel 9 zal de landen in 
Midden- en Oost-Azië 
bevatten, waaronder en
kele vroegere Sovjetsta
ten, zoals Oezbekistan. 
De landen van Zuid- en 
Zuidoost-Azië komen in 
deel 10 te staan. 

Interessante automobielen op Haags stadspostblokje 

'DODE' MINI EN VUURTORENS OP 
NIEUWE STADSPOSTZEGELS 

De vuurtorenserie van de 
Nederlandse PTT krijgt 
een (stadspost)vervolg. 
Enkele samenwerkende 
stadspostdiensten zullen 
nog dit jaar een vuurto
renserie uitbrengen. Dat 
gebeurt in samenwer
king met Kiwi uit Utrecht, 
een bedrijf van hande
laar Wim van der Bijl. 
Kivi/i heeft kortgeleden 
stadspostzegels op het 
thema auto's het licht 
doen zien. Zo heeft de 
Stadspost Den Haag de 
dit jaar uit de produktie 
genomen Austin Mini af
gebeeld op een postze
gel van 50 cent. De ze
gel ziet samen met drie 
andere autozegels in een 

blok. De andere automo
bielen zijn een Opel Ka
dett, de Citroen Deux 
Chevaux ('Lelijke Eend') 
en de Fiat 500. Ook de 
laatste auto is actueel, 
omdat de ontwerper van 
de Cinqecento kortgele
den het tijdelijke met het 
eeuwige verwisselde. 
De stadspostzegels wor
den volgens Kiwi door 
de Haagse Stadspost
dienst echt gebruikt; van 
andere stadspostdiensten 
die het blokje uitgeven is 
niet bekend of de zegels 
ook echt lopen (of gelo
pen hebben). De oplage 
van het Haagse blokje 
bedraagt enkele duizen
den exemplaren. 

ÜSPSPUBLICEÊki 
TWEE 'TOP TENS' 

De Amerikaanse PTT, 
United States Postal Ser
vice (USPS), heeft on
langs de Top Tens van de 
populairste gelegen-
heidszegels van 1 995 en 
van de succesvolste ze
gels aller tijden bekend
gemaakt. 
In het afgelopen jaar 
deed Marilyn Monroe 
het in feite het best. Van 
deze losse zegel werden 
46.3 miljoen exemplaren 
verkocht. Toch staat de 
zegel slechts op de derde 
plaats: de velletjes Civil 

Waren Legends of the 
West zorgden respectie
velijk voor de verkoop 
van 46.6 en 46.5 mil
joen exemplaren, maar 
omdat de velletjes twintig 
zegels bevatten is dat 
enigszins geflatteerd. 
Op de ranglijst All Time 
Most Popular Comme
morative Stamps staat de 
Elviszegel uit 1993 nog 
steeds bovenaan (1 24 
miljoen verkochte ze
gels). De plaatsen 2 en 3 
worden ingenomen door 
de W/7c/flowers-zegei uit 
1992 (76.2 miljoen ze
gels) en de Rock and 
Ro//-zegel uit 1993(75.8 
miljoen zegels). 

VELLETJE 'TIEN VOOR UW BRIEVEN' UIT 
993 DUIKT OOK ONGETAND OP 

Het velletje ïïen voor uw 
brieven uit 1 993 bestaat 
ook ongetand. Dat meldt 
veilinghuis De Bruin in 
Amersfoort. Op 6 juli 
komt het velletje onder 

de hamer. Het werd kort 
geleden gekocht op een 
bijkantoor van de PTT in 
Tiel De inzet van het vel
letje is vastgesteld op 
vijrhondera gulden. 

als u een tip voor 
deze rubriek hebt, 

bei dan met 

gerrie coerts 

telefoon 
050-5426692 



UITDAGENDE CD/ROM KAN VIA 
INTERNET WORDEN OPGEFRIST 

PhilaRom 2 O voor Win
dows - de officiële Ne
derlandse postzegelcata
logus 96. Onder die 
nogal uitdagende naam 
is dezer dagen een nieu
we CD/ROM, uitgege
ven door de Stichting 
Cybernetisering, op de 
Nederlandse markt ge
zet. In vergelijking met 
de vorige versie (release 
1.0, toen uitgegeven 
door Philapost uit Berkel 
en Rodenrijs) is de nieu
we digitale schijf (release 
2.0) sterk verbeterd, 
vooral door de honder
den wijzigingen in de 
omschrijving en door an
dere uitgiftegegevens 
van Nederlandse zegels. 

In beslag genomen 
Zoals al eerder werd ge
meld (zie 'Philatelie' van 
maart) werd de vorige 
eerste CD/ROM (versie 
1.0) min of meer in be
slag genomen door de 
handelarenorganisatie 

De Rotterdamse brieven-
postzegelhandelaar Car
lo Opscholtens heeft een 
bijzondere prijslijst uit
gebracht. Ónder de kop 
Hollandse meesters op 
postzegels presenteert 
Opscholtens vijfentwintig 
bladzijden met 'schil-
dersartikelen', zoals 
Rembrandt op brief, op 
maximumkaort en op 
eerstedagenvelop. Ver
meer in diverse hoeda
nigheden en andere 
schilders op zegel, brief 
en ander materiaal. 
Opscholtens schrijft in de 
inleiding bij zijn prijslijst 
dat hij aangestoken 
werd door het artikel 
over de schilder Johan
nes Vermeer in het 
maandblad 'Philatelie'. 
Het bewuste artikel werd 
geschreven door de the
matisch medewerker van 
'Philatelie', Drewes 
Veenstra 
De Rotterdammer blijkt 
gevoel te hebben voor 

NVPH. Die eerste versie 
van de alternatieve CD/ 
ROM - technisch gepro
duceerd door Go/c/ & 
Greenwell - leverde de 
makers de beschuldiging 
van 'plagiaat' op: er zou 
teveel zijn geleund op 
gegevens uit de NVPH-
catalogus. 
Volgens CD/ROM-ma-
ker Remco van Gelder is 
de nieuwe schijf een stuk 
sneller dan die van de 
NVPH. Verder staan er 
volqens Van Gelder 're-
alistiscner prijzen op, 
prijzen 'die meer in de 
richting komen van 
waarvoor je de zegels in 
de winkel kunt kopen'. 
Een ander onderscheid 
tussen de CD/ROM van 
de NVPH en de nieuwe 
schijf is dat de laatste ge
regeld kan worden 'op
gefrist' via Internet. 
Geregistreerde gebrui
kers van de nieuwe CD/ 
ROM met een Internet-
aansluiting kunnen te-

de actualiteit. Onder en 
naast het kranteknipsel 
over de recente restaura
tie van een zelfportret 
van Jan Steen, prijkt de 
twee Zomerzegels uit 
1 940 met datzelfde 
schilderij, zij het dat de 
details die na de restau
ratie te voorschijn kwa
men op de zegels nog 
verborgen zijn. 
De prijslijst van Opschol
tens kost een tientje; dat 
bedrag wordt echter 
weer afgetrokken van de 
eerste bestelling Nadere 
informatie Postzegel-
handel Carlo Opschol
tens, telefoon 010-
4650471. 

recht op het adres 
http://www.xs4alt. nl/~p 
hilarom/. Ze kunnen 
daar nieuwe of aange
paste informatie down
loaden en vervolgens 
aan de schijf toevoegen. 

Officieel? 
De uitdagende titel -
vooral het bijvoeglijk 
naamwoord officiële 
moet marktleider NVPH 
pijn doen - is volgens 
Van Gelder zo gekozen 
omdat de emissiegege-
vens zijn gebaseerd op 
de 'officiële bekendma
kingen' die PTT, respec
tievelijk KPN in de 
Staatscourant plaatsten. 
De makers van de schijf 
lijken met hun kwalifica
tie officiële te verwijzen 
naar de NVPH, die vorig 
jaar nogal de nadruk 
legde op de 'originele 
nummering en catalo
gusprijzen' van de toen 
uitgekomen NVPH-CD/ 
ROM 
Maar er zijn nog meer 
zaken die de NVPH 
moeten roken. Eén daar
van is het gebruik van de 

De vestiging Zürich van 
het veilinghuis Christie's 
heeft de waarde van een 
Russische brief volkomen 
verkeerd ingeschat Een 
oplettende verzamelaar 
kreeg de brief daardoor 
voor een schijntje in de 
schoot geworpen. Het 
poststuk, dat in 1 993 tij
dens de Liphschutz-ve'\-
ling in Lugano nog 
f 100.000 opbrac>it, 
ging enkele weken gele
den van de hand voor 
nog geen zesduizend 
gulden. Het toeval wil 
dat de verheugde koper 
tijdens diezelfde veiling 
van 1 993 had meegebo-
den tot 50 000 Zwitserse 
frank, maar bij dat be
drag had moeten afha
ken. 
Het draait allemaal om 
één van de twee zoge
naamde 7o//enwon-Drie-
ven. De Russische post 
had in de tijd rond de 
eeuwwisseling in China 
diverse kantoren. Van de 

titel PhilaRom, de NVPH 
heeft een stichting in het 
leven geroepen die Fi-
laRom heet. 

Eigen stichting 
Om het CD/ROM-ge-
beuren duidelijk te schei
den van de andere be
drijfsmatige activiteiten 
van Van Gelder (met 
name software voor de 
koersanalyse van fond
sen op de effectenbeurs) 
is de CD/ROM onderge
bracht in de al genoem
de Stichting Cybernetise
ring. Van Gelder ver
wacht geen problemen 
van de vormgevers van 
de op de CD/ROM ge
plaatste zegels. 'De au
teursrechten van zegels 
van vóór 1 989 zijn vri j ' , 
zo stelt hij. 'Dot is op 
mijn verzoek uitgezocht 
door een jurist. Die stuitte 
in zijn speurwerk op een 
arrest van de Hoge 
Raad.' Van Gelder wil 
over de uitkomst van het 
onderzoek verder niets 
kwijt; dat zou de concur
rentie alleen moor verder 
helpen, zegt hij. 

In de kiosk 
Inmiddels is de nieuwe 
schijf door het distributie
bedrijf Betapress bij ruim 
2.000 tijdschriftkiosken 
en 200 multimediazaken 
afgeleverd. De nieuwe 
CD/ROM is ook te koop 
bij de postzegelhandel 

meeste plaatsen zijn veel 
stukken bekend, maar 
van de stad Talienwan 
(tegenwoordig Dalny) tot 
dusver moor twee brie
ven en een postwissel). 
Filatelist Ivo Steyn, 
hoofdredacteur van The 
British Journal of Russian 
Philately, heeft de jong
ste geschiedenis van de 
nu geveilde brief op een 
rijtje gezet. Daaruit blijkt 
dat de onlangs overleden 
filatelist Michel Liph-
schutz vlak voor zijn 
dood het grootste deel 
van zijn collectie over
deed aan Guido Croveri, 
de baas van het veiling
huis IHarmer's in Lugano 
(Zwitserland) Volgens 
Steyn betaalde Croveri 
omgerekend 1 8 800 gul
den voor de brief. Op de 
veiling in Lugano bracht 
de brief vervolgens een 
ton op. Koper was de Ja
panner Meiso Mizuharo 
die, voordat hij de brief 
kon onderbrengen in zijn 

en bij Philapost in Berkel 
en Rodenrijs. De totale 
oplage is vijfduizend 
stuks. De elektronische 
catalogus kost f 39.95. 

N V P H in ' t g e w e e r 
Bij het ter perse gaan 
van dit nummer werd be
kend, dat de NVPH grote 
bezwaren heeft tegen de 
nieuwe CD/ROM. Een 
door de handelarenor
ganisatie ingeschakelde 
advokotenmootschap 
heeft P/l//oposf gesom
meerd 'van verdere ver
spreiding van de CD/ 
ROM af te zien'. Kenne
lijk beschouwt de NVPH 
Philapost ah uitgever. 
Ten onrechte; tussen de 
Stichinq Cybernetisering 
en Philapost bestaan 
geen formele banden; 
Philapost is slechts een 
van de distributeurs van 
de CD/ROM. 
Uit de sommatie blijkt dat 
de NVPH geen bezwa
ren heeft tegen een aan
gepaste versie van de 
CD/ROM, als die maar 
niet als de officiële wordt 
gepresenteerd, en de 
verpakking zodanig 
wordt aangepast dat 
geen verwarring kan 
ontstaan met de NVPH-
CD/ROM Ook moet 
worden afgezien van de 
het gebruik van de term 
PhilaRom. 

verzameling, overleed 
Steyn schrijft dot de brief 
samen met 'klein spul' uit 
de Mizuhoro-collectie 
naar het veilinghuis 
Christie's wercTgestuurd. 
De Ta/Zenwon-brief werd 
door niet herkend als de 
zeldzaamheid die hij is: 
de inzet was 400 Zwit
serse frank, de geschatte 
opbrengst 600 ó 800 
frank'. Na enig heen en 
weer bieden kreeg de 
huidige koper de brief 
voor minder dan zesdui
zend gulden (inclusief 
kosten) in zijn bezit. 
Het blijkt dus nog steeds 
mogelijk - zelfs bij de 
sjiekste veilinghuizen -
zeldzame stukken voor 
een prikje in handen te 
krijgen. Je hebt er wel 
heel veel verstand van fi
latelie voor nodig en mis
schien nog veel meer ge
luk. Want in dit geval 
heeft de rest van de filo-
teiistische wereld ook zit
ten slapen, volgens 
Christie's zijn er duizen
den catalogi verstuurd, 
naar plaatsen over de 
gehele wereld. 

Dne zogenoemde screendumps uit de nieuwe CD/ROM-catalogus van de Sfichting Cybernetisering 

CARLO OPSCHOLTENS: TUSSEN JAN 
STEEN EN JOHANNES VERMEER 

FOUTJE VAN CHRISTIE'S: ZELDZAAM STUK 
VOOR EEN PRIKJE VERKOCHT 

http://www.xs4alt


lUEDERLAlUD S A M E N S T E L L I N G R C B A K H U I Z E N VAN OEN BRINk 
P O S T B U S 7 4 9 2 3 0 0 AS LEIDEN 

OUDERENZEGELS 1996: 'OUDEREN, 
MET ELKAAR EN MET ANDEREN' 

Ook dit jaar hebben de 
Ouderenpostzegels (de 
vroegere Zomerpostze
gels) een bi|2onaer the
ma 'Maatschappelijke 
participatie van oude
ren', ofwel  vertaald 
'Ouderen, met elkaar en 
met anderen' 

A l g e m e n e gegevens 

De serie van dit jaar om
vat drie zegels met toe
slag, uitgegeven in loket
vellen, respectievelijk in 
blokken LHet gaat om de 
waarden 70135 cent, 
80140 cent en 
1 00150 cent. De blokjes 

hebben de volgende sa
menstelling, één zegel 
van 70135 cent, één van 
100150 cent en drie van 
80140 cent Alle zegels 
hebben een liggend Tor
maat 
De toeslag op de zegels 
komt ten goede aan pro
jecten ten behoeve van 
ouderen in Nederland 
De zegels en het blokje 
verschenen op 23 april, 
ze zijn ontworpen door 
Silvia Weve uit Amster
dam 

Velzegels 

De druktechnische gege

vens en de belangrijkste 
randverschijnselen zijn 
vermeld in de tabel bij 
dit artikel. De andere bij
zonderheden zijn als 
volgt 
PasKruizen staan boven 
de zegels 1 en 10 van 
het bovenvel (=rechter
vel) en onder zegels 91 
en 100 van het ondervel 
(=linkervel) Ver boven 
de zegels 8 / 9 staan eni
ge in zwart gedrukte 
krabbels {JOS bij de ze
gel van 80 cent, ROB bij 
de beide andere) Ver 
onder de zegels 99 
(70135 cent), respectie
velijk 98 (80H40 en 
1 0 0  H 5 0 cent) staat een 
verticale zwarte streep 
Op de linkervelrand zien 
we één Brunnerbalk, die 

op de loketvellen niet 
meer te zien is 
Voor wat betreft de ras
tering van de kleuren 
kan worden opgemerkt 
dat de hoek van óO gra
den voor het geel tegen
woordig gebruikeli|k is, 
vroeger werd meestal O 
(=90) gebruikt 
Aan de linkerzijde van 
de zegeltekening is bij 
alle waarden een brede 
witte balk open gelaten 
voor de fosfordetectie 
ten behoeve van de post
mechonisatie 

Blokken 

De blokjes zijn gedrukt 
in drukvellen van vier
maal vijf blokken (vijf rij
en van vier blokken 

naast elkaar) 
Op de linker, boven en 
rechterrand tussen de 
blokken zijn dubbele 
snijliinen te zien In de 
vier hoeken zi|n twee 
haaks op elkaar staande 
snnlijnen geplaatst Op 
de boven en onderrand 
halverwege de blokken 
zien we verticale li|ntjes, 
op de zijranden halver
wege staan paskruizen 
en cirkels. Eén Brunner
balk IS bovenaan ge
plaatst Krabbels zien we 
ver rechts van blok 20 
(JOS) en een horizontale 
lijn ver links naast blok 
17 
Op de ondervelrand, on
der elke kolom blokken, 
is een in zwart gedrukte 
tekst opgenomen. 77820 
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Ouderenpostzegels 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Druknchting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastermaat en raster-
hoeken van de 
gebruikte kleuren 

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

Drukvormnummers onder 

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

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

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern P I l-ordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

©1996Ph i la te l i e /RC Bakhuizen var 

70-I-35 cent 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
L 

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 
960411 
91-92 
23 april 1996 
94-95 
L1111 R1111 

100 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
1 
lllp 
-45/45 
ja 
ja 
ia 
nee 
D2b 
JESP 

36 0x25 0 mm 
kam 
13'/ j 12% 
13 33 12 80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
26 02 1996 
10042 

onbekend 
01 05 1997 
onbepaald 

den Bnnk 

80-I-40 cent 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
L 

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 
960412 
91-92 
23 april 1996 
94-95 
L1111 R1111 

100 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
1 
ll lp 
-45/45 
ia 
ja 
)a 
nee 
D2b 
JESP 

36 0x25 0 mm 
kam 
13V4 12% 
13 33 12 80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
27 02 1996 
10043 

onbekend 
01 05 1997 
onbepaald 

100-^50cent 

JESP 
offset 
Roland Favont 363 
L 

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 
960413 
91-92 
23apn l 1996 
94-95 
L1111 R1111 
L1211 R1211 
100 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
1 
ll lp 
-45/45 
)a 
ja 
ja 
nee 
D2b 
JESP 

36 0x25 0 mm 
kam 
13V4 12% 
13 33 12 80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
27 02 1996 
10044 

onbekend 
01 05 1997 
onbepaald 

23-04-1996 

Blokje 

JESP 
offset 
Roland Favont 363 
B 

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

2x70 1x100 3x80 
n v t 
n.v.t. 
n v t 
n v t 
onbekend 
n v t 
[23apn l1996] 
n V t 
n V t 

n v.t 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 

<-> 
l l lp 
-45/45 
ja 
ja 
ja 
nee 
D2b 
JESP 

144 0x75 0 mm 
blok 
137. 12% 
13 33 12 80 
24/16 
O/d/O/d 

ongeperforeerd 
26 02 1996 
10045 

onbekend 
01 05 1997 
onbepaald 

'» ,M Li r R L N 

rii^ 

D 1 9 9 6 
. ^ 

L A N D 1 9 9 6 

P O S T Z E G E L S I O U Ü L k 
\̂  O O H 

Op de Imkerpagina boekblokken van de drie woorden die samen de Ouderenzegelsene van 1 996 vormen, bi| de waarde 100+50 werd de 
magenta plaat gewisseld Hierboven het blok|e, de trefwoorden zi|n Anderen voor ouderen, Ouderen voor onderen en Ouderen met elkaor 

PTT NEDERLAND ZO-
MERZEGEL '96, gevolgd 
door de letters CMYK in 
de bi|behorende kleuren' 
C in cyaanblauw, M in 
magenta, Yin yellow 
(geel), K in de key color 
orwel zwart. 
De rastering van de af
zonderlijke offset-platen 
die voor het drukken van 
de blokjes werden ge
drukt is dezelfde als bij 
de velzegels 
Dit jaar is er zowel qua 
drukprocédé als wat tan
ding betreft geen verschil 
te zien tussen de velze
gels en de blok|es Het 
verschil in papierrichting 
maakt het echter moge
lijk om de zegels uit de 
blokken te onderschei
den van die uit de loket-

5CENTCR0UWEL 
MET DRUKDATUM 

Van de cijferzegel van 
5 cent in het type-Crou-
wel (velzegel met gegra
veerde cilinder) waren 
tot voor kort slechts vier 
oplagen gedrukt Alle 
oplagen waren voorzien 
van de cilindernummers 
/./, respectieveli|k R] en 
van het artikelnummer 
; 00002; op deze vier 
oplagen ontbrak echter 
nog de met een ink\et 
aangebrachte drukda-
tum 
In april werd een nieuwe 
oplage van de zegel van 
5 cent afgeleverd, dit
maal met drukdatums en 
ordernummers op de vel-
randen 
Op het voor akkoord 
modelvel staat naast de 
zegelri|en 11-13 (basis 
naar links) aan de linker
kant de drukdatum- en 
veltelnummeraanduiding 

]]-APR-96 

]0]28/000003809 

en aan de rechterkant 

]]-APR-96 
]0]28/000003808 
Op een niet getekend vel 
dat in Haarlem aanwe
zig was luidden deze 
aanduidingen als volgt: 

U-APR-96 
]0]28/000003813 

n-APR-96 
10128/000003812 

De drukrichting van de 
zegels is R(echts); voor 



een losse zegel uit het lo
ketvel is datO(ncler), Bij 
deze zegels zien we het 
verschijnsel dat typisch is 
voor scneerperforaat: 
papierrestjes die aan de 
gomzijde naar boven 
zijn omgeslagen (althans 
uitaaonde van een loket
velT 
Overige gegevens vindt 
u in het tabelletje hier
naast. 

5 cent Crouwel (gegraveerde cilinders) 

Bestelstaat Akkoord
nummer 

140 

1136 

1430 

5384 

10128 

datum 

1601 1991 

24 07 1991 

22/29 10 1991 

22 02 1993 

11 04 1996 

Perforaat 

scheerperforaal 

kam, corr R 

kam corr R 

scheerperforaal 

scheerperforaal 

Papier
gegevens 

nip45/45 

nip 

II lp45/45 

nip45/45 

Nip 45/45 

EERSTE NEDERLANDSE STRIPPOSTZEGELS: 
OLLIE B. BOMMEL EN TOM POES 

Op 14 mei verschenen 
twee strippostzegels, sa
menin een blokje. 
Hoofdpersonen op dit 
blokje zijn Tom Poes en 
Olivier B. Bommel, cre
aties van striptekenaar 
en schrijver Morten 
Toonder. De ontwerper 
Julius Vermeulen gaf het 
blokje vorm. De zegels 
hebben de waarden 70 
en 80 cent; in het blokje 
is de volgorde (v.l.n.r.) 
80 en 70 cent. 
De blokjes zijn qedrukt 
in vellen van vijfmaal ze
ven blokjes (zeven rijen 
van vijf blokjes naast el
kaar). Op het modelvel is 
geen PTTordernummer 

te vinden. 
Op alle randen tussen de 
blokken zijn enkele snij
lijnen te zien; in de vier 
hoeken staan twee haaks 
op elkaar staande snijiij
nen te zien. De horizon

tale sni|ii|nen ziin m aMe 
vier kleuren gedrukt, de 

:iin m i 
^ ïdrukt, 

verticale ook met uitzon
dering van het zwart. 
Op de onderrand staan 
halverwege de blokken 
verticale fijntjes (in de 
kleuren steenrood en 
geel). Op de zijranden 
staan halverwege pas
kruizen en cirkels in alle 
vier kleuren. Onderaan 
is één Brunnerbclk te 
zien. In het zwart ge

drukte krabbels zijn te 
zien ver links van blok 
nummer 6 (ROB) Een 
horizontale lijn is zicht
baar ver rechts naast 
blok 10. In de linkeron
derhoek, schuin links on
der blok 31 staan naast 
elkaar een geel rondje 
en een beige vierkantje 
en daaronder twee 
steenrode rondjes. 
Op de bovenvelrand, 
boven elke kolom blok
ken, is een beige, kop
staand gedrukte tekst PTT 
Post Filatelie... te zien. 
In de kleuren is geen ras
tering gebruikt. Slechts 
bij het zwart zijn grove 
zwarte rasterpunten te 
zien, maar die maken 
deel uit van de tekening 
het zwart zelf is niet ge
rasterd. 

> ioorjdar jey.oroi''" t'i ' i W Borri'^e ia ' onder itjn oioeöf 
Ie lijir ?)r ki:ir\t ie le/P'^ Hi| was ïBrninpi n ew rit« Ï S J « 

îftT)« jiye\ de iwf ^ta'itii Aas «jdvjanoTifrn ii <ic Za 
»alle Beigen Op ca noTttn' lac^ de t ' Liec*''df o^ si 
1 •^'■n h f Jii' ii.H'v' jwde :aq hi ot ; jn ve 'ajSing cal h 

U JBP I) Boii r 
I ^ff 3 11 ^ l ^ ' til] de Ouufl i l > n rt' sua i Z jH vnenc \v(te» >IQ\S op 
rrä<i|kB er lat lo'oi^eeiel ca ij aar ' lemei on cJo rok droeg Gaot 
teiS hoe Olö"^ vrLiÉrq To^ Pofci Ja amwdurdd" N «• BOITITÖ^ » i 
.1 tnr ik A it J* ijL, %üget «fj'^'T«" J 6 ' ^^ Zwati Bc ^  i z 

1 S^'T& '̂  1 ^ 
t ^ ? 

^ f f : woE van dB Kiene C i.t> 011 psn s'i i( eioudeia^ i? JiMun 
:T heet m ia" vio'jaar Wat aaiaiq mcmpede near OU e Da olcie 
1 de vöijes 1 Tiijn luir iifr «ep daikbasf " l öe we'p TJ/SI OU lo l 

nijn u r naat Jat is fJieli voor ««i hee' v* i i i i j i sïafid als je eegrijpt 
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Strippostzegelblokje 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastenng 

Velrandbijzonderheden: 
Loketvelindeling 
Blokjes perdrukvel 
Telci|fers 
Telcijfers links 
Telcijfers rechts 
Artikelnummer 
Artikelnummer onder zegels 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnummers 
Drukvormnummers onder 

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

Perforatie: 
Formaat blokje 
Soort perforatie 
Perforatiemaat klassiek 
Perforatiemaat decimaal 
Tanden horizontaal/verticaal 
Doortanding vel of blokranden 

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTTordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

©1996Philatelie/RC Bakhuizen 

14051996 

20x70 cent 

JESP 
offset 
Roland Pavent 363 
0 

1. beige 
2 steenrood 
3 geel 
4 zwart 
1 geen 
2 geen 
3 geen 
4 geen 

n vt 
35(5x7) 
geen 
n.v.t. 
n.vt 
onbekend 
n vt 
[14 mei 1996] 
met vermeld 
n v t 
n vt 

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

108 0 X 50 0 mm 
schee rperforaat 
13V4 12% 
13 33 12 80 
24/16 
O/d/O/d 

ongeperforeerd 
03 04 1995 
onbekend 

2 0 miljoen 
01 06 1997 
onbepaald 

van den Bnnk 

^ K a i ^ ^ M ^ H | H # ^ | f t | B ^ 4 P | C ! 

Gelegenheids

stempels 

E E R S T E D A G 

V A N U I T G I F T E 

14 m e i : 
'sGravenhage: eerste

dagstempel stripzegel

blokje (alleen op NVPH

enveloppen). 

VJ 1 T 

3 1 ^ 

3 1 mei : 
'sGravenhage: eerste
dagstempel vakantieze

gels (alleen op NVPH
enveloppen). 

Bijzondere 
stempelv laggen 

1 tot en met 2 8 mei : 
Utrecht: bijzondere stem
pelvlag ter gelegenheid 

"3 r%^ ^ ^jtS g 
Diergeneeskundig 
Onderv^ijs in 
NedcHand 

van 1 75 jaar Dierge
neeskundig Onderwijs in 
Nederland. Te stempelen 
correspondentie zenden 
aan EKP, postbus 
99000, 3500 NA 
Utrecht, onder vermel
ding van 'Diergenees
kundig onderwijs'. 

PLANK 

Steeds vaker verschijnen 
er catalogi die inhaken 
op moderne verzamel
thema's. Domfils W W F 
is zo'n catalogus, en een 
uitstekende. De kracht 
van deze catalogus van 
zegels op het thema 
'Wereldnatuurfonds' zit 
'm niet zozeer in de hoe
veelheid technische in
formatie, want die is 
maar beperkt. Nee, het 
is vooral de overzichte
lijkheid die deze Domfil
editie de moeite waard 
maakt: per land worden 

alle WWFzegels opge
somd en afgebeeld. Bo
vendien worden de cata
logusnummers en de 
prijsnoteringen van de 
grote catalogi (Michel, 
Scott, Yvert, Unificato) 
vermeld. Handig is het 
overzichtje achterin, dat 
precies aangeeft welke 
landen in welke jaren 
WWFzegels hebben uit
gegeven Nederland, zo 
blip<t, was na Frankrijk 
het tweede land dat een 
emissie aan het Wereld
natuurfonds wijdde. 

Domfil WWF Fonda Mundial 
para ia Naturoleza, 256 pp , 
geill (z/w), formaat 17x24cm 
Te bestellen door overmaking 
van f óó  (inclusief verzending) 
op girorekening 1 253414 t n v 
P w Memharat, Bleyenburg 5, 
2511 VC 's Gravenhage 



Postze^lveiling 
Mggers de Vries bv 
6. J. Garritsen beëdigd taxateur. 

Onze 149e veiling 
wordt gehouden op 

vrijdag 21 en zaterdag 22 juni. 

Nederland en O.R., buitenland; 
apart verkavelde betere zegels,series, bloc's, 

afstempelingen (veel kleinrond) en poststukken. 

Landen-, motief- en engroskavels met veel intact gelaten 
collecties. 

Prentbriefkaarten met onder andere 
een prachtig aanbod Jugendstil kaarten 

(Wiener Werkstatte, Mucha, Kirchner etc.) 

Inzenden voor onze volgende veilingen 
is doorlopend mogelijk; neemt u 

geheel vrijblijvend eens contact met ons op 

Singel 282 - 1 0 1 6 AD Amsterdam 
Telefoon: 020-6249740 



STUKKEHI S A M E N S T E L L I N G . A. B O S M A N , POSTBUS 6 9 9 4 , 6 5 0 3 GL NIJMEGEN 
EN DRS J . S P I J K E R M A N , POSTBUS 1 0 6 5 , 6 8 0 1 BB ARNHEM 

NIEUWE UITGIFTEN 
Australië 
Envelop 'Wereldcongres 
Anesthesiologen' (gesti
leerde brug over golven 
 logo van net congres, 
45 c ) . Het congres v/erd 
van 14 tot en met 20 
april gehouden in Syd
ney, waarbij onder meer 
het feit werd herdacht 
dat 150 jaar geleden 
voor het eerst een narco
se aan een patiënt werd 
toegediend, door de 
Amerikaanse arts Wil
liam Thomas Green Mor
ton (Boston, 1846). De 
afbeelding op de enve
lop bevat elementen uit 
een schilderij, o.a. een 
portret van Dr Morton. 
Verkoopprijs 55 c , uit
giftedatum 11 april 
1996. 

Luchtpostblad 'Kinderen' 
(tekening duikers onder 
water, Posfaqe Paid), 
speciaal bedoeld voor 
kinderen met correspon
dentievriendjes in het 
buitenland Een tekening 
van kinderen op het 
strand en in de branding 
loopt door van voor
naar achterzijde. Ver
koopprijs 75 c , uitgifte
datum 9 mei 1996. 

België 
Briefkaart 'Bank van de 
Post' (koning Albert, 
16 f.). Wit papier met 
zegelbeeld, postem
bleem, drie afzendeHij
nen, twee adresregels en 
onderlijn in blauw; 
plaatsnaamregel met vier 
postcodevakjes in oran
je. De kaart is voorzien 
van het embleem van de 
'Bank van de Post', een 
samenwerkingsverband 
tussen de Generale Bank 
en de Post. De kaart 
werd in drie taalversies 
(Nederlands, Frans en 
Duits) uitgegeven op 22 
november 1 995. 

^ Briefkaart 'Abonnement 
° op nieuwe postzegels' 
 (koning Albert, 16 f.). 
— Geelgroen papier met 
s groene druk, uitvoering 
^ als boven. Afbeelding 
^ van een opengeslagen 
2 album met daaromheen 
= de tekst 'Een abonne

ment op de nieuwe post

30C zegels, een zekerheid 
m voor uw verzameling' in 

een van de drie officiële 
talen (Nederlands, Frans 
en Duits). Uitgegeven op 
19 februari 1996. 

Briefkaart 'Postwaarde
stukken' (koning Albert, 
1 6 f.). Geelachtig papier 
met roestbruine druk, uit
voering als boven, maar 
met postcodestreepjes in 
plaats van postcodevak
jes. De tekst luidt 'Post
waardestukken een an
dere vorm van verzame
len' (Nederlands, Frans 
en Duits). Onder deze 
tekst staat de complete 
briefkaart verkleind 
afgebeeld, waar
door het zoge
naamde 'Drosteef
fect' bereikt wordt: 
briefkaart op brief
kaart op brief
kaart... vergelijk
baar met de be
faamde cacaobus 
met daarop een af
beelding van een 
verpleegster met ■ %, 
diezelfde bus. Uit
gegeven op 1 april 
1996. 

Verhuiskaart (ko
ning Albert, waar
deaanduiding ' A ' ) . De 
aanduiding 'A ' staat mo
menteel voor 16 f. Wit 
papier met zegelbeeld, 
twee adresregels, plaats
naamregel met vier post
codestreepjes en onder
lijn in blauw. Linksboven 
in rood en blauw het A l̂u
faposflogo met de tekst 
'het juiste adres!' (Ne
derlands, Frans en 
Duits). Uitgegeven op 1 
april 1996. 

China (Volksrepubliek) 
Briefkaart (duif, wereld
bol, embleem Interpol, 
15 f.) , uitgegeven bij de 
in Peking gefiouden 64e 
/nterpoZvergadering. 
Links op de Kaart staat 
een verklarende tekst in 
het Chinees en in het En
gels, daaronder het em
bleem van de politieor
ganisatie boven de Chi
nese Muur. Uitgiftedatum 
4 oktober 1995. 

Envelop ter gelegenheid 
van de internationale 
conferentie tegen corrup

tie lACC, die in oktober 
1 995 eveneens in Peking 
werd gehouden. Teksten 
in het Chinees en in het 
Engels. Wit papier, uit
giftedatum 6 oktober 
1995. 

Denemarken 
Naast de vorige maand 
gemelde briefkaart CPl 4 
zijn er alweer twee nieu
we kaarten verschenen: 

de afbeeldingen op de 
beeldzijde en de daarop 
geplakte en afgestempel
de postzegels, zijn de 
zeqelbeelden op de 
adreszijde ontleend aan 
vier beroemde Finse 
films. De kaarten kosten 
28 m. per setje en zijn 
verkrijgbaar sinds 1 april. 

Particulier bedrukte 
briefkaart nr. 3 is gewijd 
aan de tentoonstelling 
Euphila 96, kost 5 m. en 
kwam uit op 1 april 
1996. 

Frankrijk 
Envelop France 98 (ge
stileerd voetbalveld met 
spelers en beeldmerk, 
zonder waarde aandui
ding) ter gelegenheid 
van het wereldkam

'Kopenhagen Culturele 
HoofdstacTvan Europa 
1996'(3.75 k,,Run
defórn] is uitgegeven op 
25 januari 1996 als 
CPl 5 en 'Deense sport' 
(3.75 k., rolstoelsporter) 
op 21 maart als CPl 6. 
Deze kaarten hebben al
tijd het zegelbeeld van 
een bestaande Deense 
postzegel en op de 
beeldzijde een vergrote 
afbeelding van diezelfde 
zegel tegen een bijpas
sende achtergrond. De 
verkoopprijs is de fran
keerwaarde plus 1 k. 

Finland 
Bij de emissie 'Honderd 
jaar Film' zijn vier maxi
mumkaarten uitgegeven, 
genummerd 30 tot en 
met 33. Voor het eerst 
zijn deze kaarten nu aan 
de adreszijde voorzien 
van ingedrukte zegel
beelden (port betaald 
voor alle landen), waar
door ze gerekend kun
nen worden tot de post
waardestukken. Evenals 

pioenschap voetbal dat 
in 1 998 in Frankrijk ge
houden zal worden. Het 
motief van het zegel
beeld staat in vergrote 
vorm ook afgebeeld links 
op de envelop en op de 
erbij behorende corres
pondentiekaart. De enve
lop is bedoeld voor zen

met de uitgifte van een 
aantal wenskaarten en 
briefkaarten. Vijf wens
kaarten met envelop 
('Port betaald') werden 
verkocht voor 65 p. per 
stuk; vijf geïllustreerde 
briefkaarten ('Port be
taald') voor 38 p. per 
stuk. De frankering is 
geldig voor binnenland
se en Duitenlandse be
stemmingen; uitgegeven 
op 17 februari 1996. 

Italië 
Luchtpostblad (hoofdlet
ter 'A ' in de Italiaanse 
kleuren, tekst 'aerogram
ma', 850 I.) in de ge
bruikelijke uitvoering. 
Wit papier, linksonder 
het nieuwe embleem van 
de posterijen met daar
naast de tekst 'Poste Ita
liane' in lichtgrijs. Uitge
geven op 28 december 
1995. 

Op diezelfde datum ver
scheen ook een brief
kaart binnenland op wit 
papier met een zegel
beeld uit de kastelen
reeks (kasteel van Itri, 
7501.). 

Mauritius 
Luchtpostblad 'Vogels' 
(gestileerde blauwe vo
gel op witte ondergrond, 
landsnaam en wapen, 
4 r.). Lichtblauw papier 
met op de voorzijde vijf 
adresregels en de aan
duiding 'Luchtpost', op 
de achterzijde vijf afzen
derlijnen. De afgebeelde 
vogels zijn een parkiet 
{Psltfacuia eques], een 
duif (Columba mayeri) 
en een valk (Faico punc

tatus). Uitgegeven in 
1995. 

?s m 

dingen tot en met 20 
gram en wordt verkocht 
in pakjes van zes stuks 
(prijs: 36 f.). Uitgifteda
tum 1 2 december 1995. 

Ierland 
De naamdag van de pa

troonheilige van Ierland, 
St.Patrick, werd gevierd 

NieuwZeeland 
Envelop Mt. Cooklelie 
40 c. Rechts naast het 
zegelbeeld drie verticale 
zwarte strepen (een sor
teerkenmerl<?). Geen 
adresregels, wel drie af
zenderlijnen. De zelfkle
vende sluitklep is voor
zien van het logo van 
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New Zealand Post. Wi t 
papier met blauwe bin
nenzijde. Uitgiftedatum 
2 oktober 1995. 

Rusland 
Envelop 500 r. dichter 
A.A. Fet (1820-1895). 
Zegelbeeld: portret van 
de dichter, links op de en
velop een illustratie bij 
een van zijn gedichten. 
Uitgiftedatum 9 oktober 
1995. 

Envelop 500 r. ter her
denking van de toernee 
die de voetbalclub Dyna
mo Moskou in 1945 
maakte door Engeland. 
Zegelbeeld: de Big Ben 
en net Kremlin, een voet
balstadion en een voet
bal plus tekst; op de en
velop is een spelmoment 
afgebeeld uit de v/ed-
strijd tegen Arsenal. Uit
giftedatum 20 oktober 
1995. 

Tsjechië 
Weer twee briefkaarten 
ter gelegenheid van 
deelname van de Tsjechi
sche post aan filatelisti-
sche evenementen. In 
beide gevallen gaat het 
om een briefkaart op wit 
papier met als zegel
beeld een dorpsgezicht 
(3 k.). De illustratie en 
verklarende tekst hebben 
bij de ene kaart betrek
king op de beurs Philate-
lia mit T'card (20 tot en 
met 22 oktober 1995 in 
Keulen) en bij de andere 
op de postzegelbeurs in 
Sindelfingen (27 tot en 
met 29 oktober 1995). 
De verkoopprijs van de 
kaarten was 4 k. 

Een serie van zestien 
briefkaarten (groot 
staatswapen van de Tsje
chische Republiek, 3 k.). 
Dit is de tweede serie 

Kastelen; de eerste heb
ben wij gemeld in het 
juli/augustusnummer van 
1995. De kaarten zijn 
genummerd van A l 7-95 
tot en met A32-95. On
der de afgebeelde kaste
len en burchten bevinden 
zich het Staromestska 
radnice (raadhuis van de 
oude stad) in Praag. 
Er zijn twee uitvoeringen 
te verkrijgen: met en zon
der een wervende tekst 

over de betreffende plaats, 
waarbij de stukprijs 4.80 
respectievelijk 4.50 k. be
draagt. Uitgegeven op 22 
november 1995. 

Verenigde Staten 
Briefkaart 'Winterland
schap' (USA, 20) met als 
zegelbeeld het schilderij 
John Comes Home for 
Christmas van Dale Ni
chols uit 1939. Uitgege
ven op 23 februari 1996 

U.VV2Q 

J J . DE BRUIN VEILINGEN 
organiseert regelmatig postzegelveilingen in 
de Magneet te Bilthoven 

Nadere informatie en gratis catalogus: 
J.J. de Bruin veilingen, W. v. Mechelenstr. 15, 3817 BB 
Amersfoort. Tel. 033-4632342. 

^ FILATELIE "DE BOEIER" ^ 
N E D E R L A N D Z W I T S E R L A N D 

P o s t z e g e l s in luxe kwal i te i t , 
post f r is of g e s t e m p e l d (geen fdc 's ) . 

Pri jsl i jst gra t is o p a a n v r a a g . 
KLIPPER 75, 2991 KL BARENDRECHT TELEFAX: 0180-621428 

TELEFOON 19.00-22.30 EN IN HET WEEKEND: 0180-619743 GEEN WINKEL 

Verzamel je een motief, 
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 verzamelgebied aan. Van vrijwel elk land 
en van zo'n 200 motieven hebben wij prijslijsten 
beschikbaar. Op onze prijslijsten hanteren wij Michel nrs. 
De openingstijden van onze winkel zijn: ma 13/18u, di t/m vr 
9.30/18U, za 9/17u, do koopavond 19/21u. 

* T.m. 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! 

code motief 
AO Koetsen & Rijtuigen 
A5 Architecten 
BO Beeldhouwkunst 
B4 Brandweer 
B9 Bibliotheken 
BI Biljart 
C1 Chemie/chemici 
C6 Circus 
D3 Dans & Ballet 
E2 Talen 
F1 Folklore 
G3 Gezondheid 
GL Golf 
H6 Handwerkkunst 
HC Hockey & IJshockey 
12 Industne 
KO Kindertekeningen 
K5 Koninklijk huis 
KB Journalistiek 
LO Lenin 
L4 Lions club 
M2 Motoren 
M6 Milieubescherming 
01 Zomerolympiade 
05 Orchideeën 
PO Postzegelboekjes 
P4 Postwezen 
P8 Prehist. diren 
RO Recht en wet 
R4 Religie 
RA Rozen 
S2 Schilderijen 
S6 Schrijvers & dichters 
SA Speelgoed/spelen 
SM Moderne schilderk. 
T4 Telecommunicatie 
T8 Tuinen 
UO Uitvinders 
U4 Uilen 
VO Vrouwen (emacip.) 
V4 Vlinders 
V8 Verkeersveiligheid 
VD Voedsel 
VO Meelopers oost 
W5 Wijn/wijnbouw 
W9 Zeezoogdieren 
ZS Zeilsport 

code motief 
A1 Auto's 
A6 Astronomie (& logie) 
AE Europafrique 
BI Bloemen en planten 
85 Bank/verzekering 
BA Basketbal 
BR Brood 
C2 Churchill 
CR Cricket 
D9 Drukkunst 
E3 Handel & Export 
F2 Film & fotografie 
G4 Geologie 
Hl Honden 
H7 Mensenrechten 
13 Jaar van het kind 
K1 Katten 
K6 Kerstzegels 
KG Amerik. presidenten 
LI Landkaarten 
L5 Leger des Heils 
M4 Molens 
MS Musea 
02 Winterolympiade 
06 Olifanten 
P1 Paarden 
P5 Paddestoelen 
P9 Grottekeningen 
R1 Rode kruis 
R5 Rotary club 
RB Rugby 
S3 Sport 
S7 Schelpen/koralen 
SC Schaatsen 
SS Schietsport 
T5 Toerisme 
T9 Anti tuberculose 
U1 U.P.U. 
U5 U.N.E.S.C.O 
VI Vogels 
V9 Vuurtorens 
VE Veeteelt 
W2 Heraldiek 
W6 Vuunwapens 
Z1 Zegel op zegel 
ZV Zweefvliegen 

code motief 
A2 Archeologie 
A7 Atoomgebruik 
Ah Athletiek 
B2 Bmggen 
86 Burchten/kastelen 
BB Bergklimsport 
BT Bijbelteksten 
C4 Computers 
D1 Ovenge dieren 
DU Duiksport 
E4 Eenden 
Gl Handschriften 
G5 Gehandicapten 
H3 Hist, gebeurtenissen 
HB Honkbal 
J1 Judaica 
K2 Klederdrachten 
K7 Kerken 
KL Kloosters 
L2 Luchtballonnen 
MO Militarisme 
M4 Mijnbouw 
N2 Natuurkundigen 
03 Onderwijs 
OB Oorspr. bewoners 
P2 Scouting 
P6 Politie 
PA Parachutes 
R2 Ruimtevaart 
R6 Radio & televisie 
SO Speelkaarten 
S4 Sprookjes/legenden 
SB Stnpfiguren 
SH Schermen 
TO Textiel 
T6 Tennis 
TT Tafeltennis 
U2 U.N.O. 
U6 U.N.I.C.E.R 
V2 Vlaggen 
V6 Vruchten 
VA Vluchtelingen 
VI Visserij 
W3 FietserVwiel rennen 
W7 Wegen & meten 
Z2 Theater 
ZW Zwemsport 

code motief 
A4 Moderne architectuur 
AB Bouwkunst 
Ap Apen 
B3 Bomen & bossen 
B7 Boeken 
BE Beren 
BX Boksen & worstelen 
C5 Cactussen 
D2 Dag v.d. postzegel 
E1 Energie 
EL Elvis Presley 
G2 Glas in lood 
G6 Geld op zegel 
H5 Helikopters 
HB Handbal 
II Insekten 
JD Judo 
K4 Kunst & antiekvoon/v. 
KA Kano's & roeien 
KS Gewichtheffen 
L3 Landbouw 
M1 Muziek 
M5 Meteorologie 
N9 Nobelprijswinnaars 
04 Ontdekkingsreizigers 
ON Onderscheidingen 
P3 Antarctica 
P7 Politici 
PM Populaire muziek 
R3 Reptielen 
R7 Anti racisme 
SI Scheepvaart 
S5 Schaken 
S9 Schilders 
SK Ski sport 
T1 Spoorwegen 
T7 Telefoon 
TU Turnen 
U3 IXU 
U8 Uniformen 
V3 Vissen 
V7 Voetbal 
VC Europa cept 
VM Europa meelopers 
W4 Wateriiuishouding 
W8 W.N.F 
Z4 Zeppelins 



FILATEUSTISCHE ZEND UW MELDING UITSLUITEND SCHRIFTELIJK 
AAN DE REDACTIE VAN PHILATELIE, KLIPPER 2 , 
1 2 7 6 BP HUIZEN EN DOE DAT UITERLIJK ZES 
WEKEN VOOR DE VERSCHIJNINGSDATUM VAN 
HET GEWENSTE NUMMER VAN PHILATELIE 

Opgaven voor deze rubriek in 
het juli/augustusnummer 
1996 moeten uiterlijk op 
1 juli oanstoonde in net oezit 
zijn van de redactie van 
'Philatelie', Klipper 2 , 1 2 7 6 
BP Huizen. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de aan 
haar opgegeven dato en tijd
stippen doorgang vinden. 
OOK zijn niet alle evenemen
ten gratis toegankelijk. Wij 
adviseren u bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
verwijderde evenementen 
eerst even met de organisa
toren te bellen. 

FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 

• Nog tot en met 11 mei: 
Utrecnt. DONfilex, propaganda
tentoonsteliing ter gelegenheid 
van het I ZSjarig bestaan van het 
Diergeneeskundig Onderwijs in 
Nederland (DON). Onderwerp: 
'Diergeneeskunde en daarmee 
verwante thema's'. Faculteit der 
Diergeneeskunde (hoofdgebouw). 
Inlichtingen: S.J. de Geus, p/a Mu
seum Diergeneeskunde, Postbus 
80150,3508 TD Utrecht, telefoon 
0302534675 (divr tussen 9 en 
17 uur). 
• 1 7 , 1 8 en 19 mei:. 
Graz (Oostenrijk). Övebria 96, 
tentoonstelling (Rang I) ter gele
genheid van het 75jarig bestaan 
van het Verband Österreichischer 
Philateiistenvereirie (VÖPh). Inter
nationaol Beurscentrum van Graz. 
Thema's: 'Honderd jaar Olympi
sche Spelen'en'150 jaar Eisen
bahn GrazCilli'. Bijzondere Zep
pelinvlucht. Diverse bijzondere 
stempels. Inlichtingen: Johann 
Brunner, MaxMelTGasse 29, A
8073 Feldkirchen bei Graz (Oos
tenrijk). 
• 2 5 , 2 6 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 21,1
^ 7205 Lorentzweiler (Luxemburg). 
 • 8 en 9 juni: 
 Beaijnendijk (België). 
s BetUen 96, vijfde open competi
^ tieve postzegeitentoonstelling, ge
^ organiseerd dcor de hobby en 
f verzamelclub Begijnendijk. Ge
3= meentelijke jongensschool. De 

~^~ Bruyniaan 19. Openingstijden: op 
0 9 0 beide dagen van 10 tot 17 uur. In
wwO lichtingen: P. Wijnants, Saffraan

berg 11,83130 Begijnendijk 
(België). 
• 8 t / m 16 juni: 
Toronto (Canada). Capex 96, 

internationale postzegeltentoon
stelling onder Fl Ppatronaat, geor
ganiseerd door The Royal Philate
lie Society of Car\aóa en met me
dewerking van Cartada Post. Co. 
4000 kaaers (o.a. delen uit de col
lectie van koningin Elizabeth en 
de Mizuharacollectie), 125 han
delarenstands en 75 postadmini
straties. Metropolitan Toronto Con
vention Centre. Inlichtingen: 
Bondsbureau, Postbus 4034, 
3502 Utrecht, telefoon 030
2894290. 
• 13 juni: 
Essen (Duitsland). Tentoonstel
ling ter gelegenheid van de elfde 
BriefmarkenMesse in Essen (zie 
hierna), georganiseerd door de 
Briefmarkenfreunde Assindia Es
senOste.V.. Inlichtingen: Rolf 
Schneider, Huttropstrasse 54, D
45138 Essen (Duitsland). 
• 13 ,14 en 15 juni: 
Essen (Duitsland). Internatio
nale BriefmarkenMesse. Messe 
Essen. Openingstijden: op donder
dag 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
gaarse vereniging voor weten
schappelijke filatelie, de Hongaar
se posterijen en de postgeschied
kundige stichting 'Gervay Mihaly'. 
Congreszaal van het paleis van de 
Hongaarse Academie van Weten
schappen. Inlichtingen: Mofitt 96, 
P.O. Box 43, H1518 Budapest 
(Hongarije). 
• 24 augustus t / m 5 januari 
1997: 
Utrecht. Spoor en Post, teiitoon
stelling van treinzegels. Neder
lands Spoorwegmuseum, Malie
baanstation, telefoon 030
2306206. 
• 30 en 31 augustus en 1 
september: 
Utrecht. Ferphilex 96, twintigste 
internationale postzegeltentoon
stelling van de FISAIC/CIP, geor
ganiseerd door de Nederlandse 
Vereniging van Spoorweg Philate
listen en oe Internationale Spoor
wegmotiefgroep. Jaarbeurs 
Utrecht. Aantal kaders 700. Con
gres van de Internationale Spoor
wegmotiefgroep. Inlichtingen: A. 
Andriesse, Prunuslaan 20,3768 
BH Soest, telefoon, 0356016889. 
• 6 , 7 en 8 september: 
Amsterdam. Postmerken 96, 
tentoonstelling ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan van de 
Nederlanase Vereniging van Post
stukken en Poststempelverzame
laars. Oude Kerk, Ouae 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 0235350178. 
• 1 8 t / m 22 september: 
Londen (GrootBrittannië). 
Autmn Stampex 1996, tentoon
stelling georganiseerd door de 
Philatelic Traders' Society. Busi
ness Design Centre, Islington. In
lichtingen: 107 Charterhouse 
Street, London EC1M6PT (Groot
Brittannië). 
• 26 t / m 29 september: 
Dinslaken (Duitsland). Dinsla
ken 96, tentoonstelling (Rang 3) 
met internationale deelneming ter 
gelegenheid van het vijftigjarig 
bestaan van de Dinslakener Brief
markenSammler Verein e.V. Aula 
van de ErnstBarlachGesamtschu
le, Scharnhorststrasse. Inlichtin
jen: Oststrasse 35, D46539 Dins
oken (Duitsland). 
• 2 7 , 2 8 en 29 september: 
Osnabrück (Duitsland). 
Motiva 96, thematische tentoon
stelling met internationale deelne
ming [Rang 2) georganiseerd door 
het Verband Philatelistischer Ar
beitsgemeinschafte e.V. Stadthalle 
Osnaorück, Schlosswall 19. 
Jeugdklasse, Open klasse. Ope
ningstijden: op 27 en 28/9 van 10 
tot 18 uur en op 29/9 van 10 tot 
17uur. Inlichtingen: K.H. Ried
ger, Erlenweg 29A,D29214 Bod 
Rothenfelde. Aanmelding sluit op 
31 meia.s. (Ortwin Kern, Postfach 
800427, D65904 
Frankfurt/Main). 
• 4 , 5 en 6 oktober: 
Appingedom. Eemsmond 96, 
postzegeltentoonstelling in catego
rie 2 georganiseerd ter gelegen
heid van het 40jarig bestaan van 
de postzegelvereniging Appinge
dom en het 50jarig bestaan van 
de filatelistenvereniging De Fivel. 
Ca. 300 kaders. Jeugdklasse. In
lichtingen: A.H. KlijnstroRoelfse
ma. Graaf Edzardstraat 51,9902 
HR Appingedom, telefoon 0596
622496. 
• 1 0 , 1 1 en 12 oktober: 
Ede. FilaEde 96, postzegelten
toonstelling in categorie 3 ter ge
legenheid van de Dag van de Post
zegel 1996, het vijftigjarig be
staan van De Globe afdeling Ede 
en het 25jarig bestaan van de 
jeugdafdeling. Ca. 330 kaders. 
Thema: De flora en fauna van de 
Veluwe. Zalencentrum Nimac, Gol
vanistraat 13. Openingstijden on
bekend. Op 12/10 thematische 
dag met bekertournooi. Inlichtin
gen: J.C. Mak, Prins Bernhardlaon 
8,6721 DR Bennekom, telefoon 
0318416160. 
• 1 2 en 13 oktober: 
Alkmaar. Pozeta 96, propagan
datentoonstelling met weastrijdka
rakter (categorie 3) ter gelegen
heid van het zestigjarig bestaan 
van de NVPV afdeling Alkmaar en 
het twintigjarig bestaan van de de 
jeugdafdeling 'De Kleine Postil
jon'. Tevens Dag van de Postzegel 

/996. De Hoornse Vaart, Hertog 
Aalbrechtweg 4. Co. 300 kaders. 
Inlichtingen: R.A. Pijning, p/a 
Postbus 321,1800 AH Alkmaar, 
telefoon 0725112270. 
Amsterdam. Wedstrijdtentoon
stelling in categorie 2, georgani
seerd door Organisatie Dag van 
de Postzegel Amsterdam ter gele
genheid van de Dag van de Post
zegel 1996. Gebouw Euretco, 
Delflandlaan 4 (ingang Schiplui
denloon). Openingstijden: op bei
de dagen van 10 tot 17 uur. 
NVPHhandeloren aanwezig. In
lichtingen en aanmeldingen: H.J. 
Nijmeijer, Postbus 6726,1005 ES 
Amsterdam, telefoon 020
6120432 (na 19 uur). 
Meerssen. Limphilex XXVII, ten
toonstelling (categorie 3) georga
niseerd ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel 1996 en het 
21 jarig bestaan van 't Fakteurke 
Mergelland. Ca. 300 kaders. Stella 
Moris College, Veeweg 2. Opening
stijden: op 12/10 van 12 tot 18 
uurenopl3/ lOvan10tot17 
uur. Inlichtingen: 't Fakteurke, 
Postbus 31,6343 ZG Klimmen, 
t.a.v. de heer J.H.L. van den 
Bosch, telefoon 0434592037, fox 
0434592800, Email vdbo
hand@pi.net. 

• 12 oktober t / m 1 novem
ber: 
Meerssen. Unesco 50 jaar, filo
telistische tentoonstelling georga
niseerd ter gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan van de Unesco. 
Geulgalerie, Stella Maris College, 
Veeweg 2. Openingstijden: op 
12/10 van 12 tot 18 uur, op 
13/10van10tot l7uurende 
overige dagen op schooltijden. In
lichtingen: 't Fakteurke, Postbus 
31,6343ZGKlimmen, t.a.v. de 
heer J.H.L. van den Bosch, tele
foon 0434592037, fax 043
4592800, Email 
vdbohand@pi.net. 
• 9 en 10 november: 
'sGrovenhag|e. Gevleugelde 
post, propagandatentoonstelling 
ter gelegenheid van het zestigjarig 
bestaan van de Nederlandse Ver
eniging van AeroPhilatelisten 'De 
Vliegende Hollander'. Ca. 150 ka
ders. PTT Museum, Zeestraat 82. 
Openingstijden: op 9/11 en 
10/11 van 12 tot 17 uur. Inlich
tingen: J.D.H, van As, Dintel 22, 
2991 RC Barendrecht, telefoon 
0180614430. 
• 2 7 , 2 8 en 29 december: 
Noordwijk. Northgopost 96, ten
toonstelling (categorie 3) ter gele
genheid van het 50jarig bestaan 
van de Vereniging van Postzegels
verzamelaars Noordwijk en het 
40jarig bestaan van de Ruimte
vaart Filatelie Club Nederland. 
Northgosporthal, J. van Hoorn
straat 4. Openingstijden onbe
kend. Ca. 300 kaders. Inlichtin
gen: A. Brederode, telefoon 071
3649516. 

1997 

• 14 ,15 en 16 februari: 
Goirie. Tilphilex 97, tentoonstel
ling (categorie 3) georganiseerd 
door de Vereniging van Postzegel
verzamelaars Tilburg in samen
werking met OostEuropa Filatelie. 
Jan van Besouwhuis. Ca 250 ka
ders. Openingstijden: onbekend. 
Aanmeldingsformulieren en inlich
tingen: W. Tukker, Postbus 
10418,5000 JK Tilburg, telefoon 
0135356360./lonmetó/ngs/ü;7 
op 1 oktober 1996. 
• 2 8 , 2 9 en 30 maart: 
Aalsmeer. JubPostaal 97, ten
toonstelling (categorie 3) ter gele
genheid van het 50jarig bestaan 
van de Postzegelvereniging Aal
smeer. Verenigde Bloemenveiling 
Aalsmeer, Legmeerdijk 313. Ruim 
300 kaders; handelaren aanwe
zig. Openingstijden: op 28/3 van 
10 tot 22 uur, op 29/3 van 9 tot 
19 uur en op 30/3 van 10 tot 17 
uur. Inlichtingen en aanmeldingen 
(éénkoderinzendingen mogelijk): 
G.H. Hoving, Postbus 249,1430 
AE Aalsmeer, telefoon 0297
322034. 
• 1 6 t / m 21 april: 
Oslo (Noorwegen). Norwex 
97, international postzegelten
toonstelling (postgeschieaenis en 
aerofilotelie), georganiseerd door 
de Norsk Filatelist forbund'm sa
menwerking met Posten (Noorse 
posterijen). Sjolyst Trade Fair 
Centre. Inlichtingen: C. Loch, Ne
derlandse Bond van Filatelisten
Vereniging (zie colofon Bondspa
gina's). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 11 mei: 
Doetinchem. Wildebeest, Rozen
gaardseweg 91,10.3018.30. Te
fefoon 0263332635. 
Dronten. De Meerpaal, 13.30
16.30. Telefoon 0321314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317. Telefoon 035
6831172. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstroot 4,1016. Te
lefoon 0235613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui
verlaan 20,1317. Telefoon 010
5913856. 
Steenwijk. De Beitel Molen
straat 24,1016. Telefoon 0521 ■ 
512592. 
Zeist. Zinzendorf Mavo (bij Slot 
Zeist), 1016. Telefoon 072
5337739. 
• 12 mei: 
Amsterdam. Artis Partycentrum, 
Plantage Middenlaan 41a, 1016. 
Telefoon 0512531175. 
Doetinchem. Ketz, Houtkamp
straat 64,1017. Telefoon 0314
335415. 
• 16 mei: 
EttenLeur. De Nobeloer, A. van 

mailto:vdbohand@pi.net
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Bercbemloon 2,10-16. Telefoon 
0512-531175. 
• 18 mei: 
Echt. Zool Willie, Houtstraat?, 
13-17.Telefoon 0475-486144. 
Groningen. Gebr. Kok, Sontweg 
11,10-16. Telefoon 0512-
531175. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel-
v*eg399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Waddinxveen. Ontmoetings-
kerk. Groensvoorde 3,13.30-17. 
Telefoon 0182-396440. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honlg-
stroot 3,10.30-15.30. Telefoon 
0316-529241. 
Zwartsluis. Vrede, Molenstraat 
4,10-16. Telefoon 038-4771726. 
• 19 mei: 
Berkel-Enschot. De Druiventros, 
Bosscheweg 11,10-13. Telefoon 
013-5332058. 
's-Gravenhage. Nederlands 
Congresgebouw, Churchillplein 10, 
10-16. Telefoon 0512-531175. 
• 20 mei: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temoker de Bruïneweg 270,19-
22. Telefoon 026-3340331. 
• 23 mei: 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutlaon 2,19.00-22.00. Tele
foon 0341-254615. 
• 25 mei: 
Brielle. De Goote, Reede 2, 
13.30-16.30. Telefoon 0181-
415640. 
Dordrecht. De Schuur, 
laan 57,10-17. 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 
53,13-17. Telefoon 0264-456195. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Roermond. Ontmoetingscen
trum, Minderbroederssingel 15F 
(naast Ned. Herv, Kerk), 13-16. 
Telefoon 0475-591608. 
Zwolle. CJV Jubol, Jufferenwol 
24,10-16.30. Telefoon 038-
4216493. 
• 26 mei: 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraot 46. Telefoon 020-
6907434. 
• 27 mei: 
Koalheide-Kerkrade. De Jreëts, 
Kaolheidersteenweg 105,10-17. 
Telefoon 045-5415088. 
Waalwijk. Het Nieuwe Lido, Vij-
verloon 10,10-16. Telefoon 
0512-531175. 
• 1 iuni: 
Gelaermalsen. Filateiistisée 
contactgroep Islamitische Wereld. 
De Gentel, Genteldijk 34,9.30-
13.30. Telefoon 055-3667769. 
Gouda. Goudse Waarden, Cals-
laan 100,13.30-17. Telefoon 
0182-396440. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Lelystad. Hotel Mercure, Agoro-
weg 11,10-16. Telefoon 0320-
233450. 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutlaon 2,10.00-17.00. Tele
foon 0341-256163. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhof 1,10-15. 

• 2 juni: 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw (restouront Engels), Sta
tionsplein 45, 10-16. Telefoon 
0512-531175. 
Venlo. 't Anker, Stroelseweg 83, 
10-13. Telefoon 077-3731188. 
Wijchen. Sterrebos, Kosteelloon 
4,10-13. 
• 8 juni: 
Doetinchem. Wildebeest, Rozen-
gaardseweg 91,10.30-18.30. Te
lefoon 026-3332635. 
Haarlem. Nederlandse Vereni
ging voor Thematische Filatelie. 
Zang en Vriendschap, Jansstraat 
74,10-16. Telefoon 010-
4610573. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstraat 4,10-16. Te
lefoon 023-5613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verloan 20,13-17. Telefoon 010-
5913856. 
• 15 juni: 
Dieren. NFV Skandinavië. Theo-
torne, Collunoplein 77,10-16. Te
lefoon 020-6329018. 
Echt. Zool Willie, Houtstraat 7, 
13-17. Telefoon 0475-486144. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Waddinxveen. Ontmoetings-
kerk, Groensvoorde 3,13.30-17. 
Telefoon 0182-396440. 
• 16 juni: 
Berkel-Enschot. De Druiventros, 
Bosscheweg 11,10-13. Telefoon 
013-5332058. 
Helmond. TGV Ontmoetingscen
trum, Azalealaan 40,9-12.30. Te
lefoon 0493-319063. 
• 20 juni: 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutlaon 2,19.00-22.00. Tele
foon 0341-254615. 
• 22 juni: 
Brielle. De Goote, Reede 2, 
13.30-16.30. Telefoon 0181-
415640. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig-
stroot 3,10.30-15.30. Telefoon 
0316-529241. 
• 23 juni: 
Kaalheide-Kerkrade. De Jreëts, 
Kaolheidersteenweg 105,14-17. 
Telefoon 045-5415088. 
• 24 juni: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temaker de Bruïneweg 270,19-
22. Telefoon 026-3340331. 
• 29 juni: 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 
53,13-17. Telefoon 0264-
456195. 
Hilversum. De Koepel, Koplttel-
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 11 mei: 
Dublin (Ierland). Whyte's, 30 
Marlborough Street, Dublin 1 (Ier
land). 

• 22 mei: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Straits Settlements. Christie's, 8 
King Street, St. James's, London 
SWlY6QT(Groot-Brittonnië). 
• 23 mei: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Wereld Phillips International Auc
tioneers & Valuers, 101 New Bond 
Street, London WIYOAS (Groot-
Brittannië). 
• 23 en 24 mei: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Gehele wereld Stanley Gibbons 
Auctions, 399 Strand, London 
WC2R OLX (Groot-Brittonnië). 
• 6 juni: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groot-Brittannië, zegels en post
stukken. Phillips International 
Auctioneers & Valuers, 101 New 
Bond Street, London WIYOAS 
(Groot-Brittannië). 
• 8 juni: 
's-Gravenhage. Jubileumveiling 
van A.A. van der Meij Veilingen, 
Juliana van Stolberglaon 248, 
2595 CN 's-Gravenhage, telefoon 
070-3825037, telefax 070-
3472576. 
Rodgau (Duitsland). Onder an
dere Ierland Rodgau Philatelic 
Service GmbH, Eisenbahnstrasse 8, 
D-63110Rodgaul (Dultsland). 
• 11 juni: 
New York (Verenigde Sta
ten), legels en poststukken van 
de Verenigde Staten. Christie's, 8 
King Street, St. James's, London 
SW1Y6QT (Groot-Brittannië). 
• 14 en 15 juni: 
Enschede. Overijsselse Postzegel
veiling bv. Postbus 603,7500 AP 
Enschede, telefoon 053-4335500, 
fax 053-4341094. 
• 18 en 19 juni: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groot-Brittannië, Gemenebest en 
postgeschiedenis. Christie's, 8 King 
Street, St. James's, London SW1Y 
6QT (Groot-Brittannië). 
• 20 juni: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groot-Brittannië, zegels en post
stukken. Phillips International 
Auctioneers & Valuers, 101 New 
Bond Street, London WIYOAS. 
• 27 juni: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Wereld. Phillips International Auc
tioneers & Valuers, 101 New Bond 
Street, London WIYOAS. 
• 16 en 17 juli: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groot-Brittannië en postgeschiede
nis. Christie's, 8 King Street, St. Ja
mes's, London SW1Y6QT. 
• 25 juli: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Wereld Phillips International Auc
tioneers & Valuers, 101 New Bond 
Street, London WIYOAS). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

• 14 mei: 
Strippostzegek, woorden 70 en 
80 cent (samen in een souvenir
velletje). 
• 31 mei: 

Vakantiepostzegels; waarden 70*, 
70,80 en 100 cent*. 
• 13 juni: 
Brabant 200 jaar jong; één zegel 
(waarde onbekend). 
• 25 juni: 
Sportzegels (EK Voetbal en/of 
Tour de France en/of Olympische 
Spelen; waarden 70,80,100 en 
160 cent. 
• 6 augustus: 
Nederland IVo/er/onrf (oeverver
bindingen); drie zegels van 
80 cent. 
• 3 september: 
Jeugdpostzegels (o.m. 50 joor 
Unesco); waarden 70,70,80 en 
80 cent. 
• 1 oktober: 
Ontdekkingsreizen (Willem Ba-
rentsz naar Novo Zemblo); waar
den 70,80,80 en 100 cent. 
• 6 november: 
Kinderpostzegek, thema, waarden 
en toeslag onoekend. Velletje: on
bekend. 
• november/december: 
Kortingzegels; nadere gegevens 
ontbreken. 

*: ook in velletjes van 10 zegels 

Nederlandse Antillen 

• 5 juni: 
Capex 96 (thema vlinders); waar
den 35,75,90 en 175 cent. 
• 21 augustus: 
Verdienstelijke personen; woorden 
50,65,100 en 125 cent. 
• 25 september: 
Paarden; waarden 35,90,150 en 
175 cent. 
• 30 oktober: 
Kinderzegels; woorden 35-^15, 
65-f25,90-f35 en 175-^75 cent. 
• 2 december: 
Decemberzegek, zegels van 30 en 
115 cent. 

Suriname 
(woorden in /Vei/erWse guldens) 

• 30 mei: 
Honderd jaar radiocommunicatie 
(Marconi); twee zegels (prijs 
f7.50). 
• 27 juni: 
Honderd jaar Olympische Spelen; 
zes zegels en een souvenirvelletje 
t.g.v. Olymphilex (prijs onbe
kend). 
• 2 oktober: 
America UPAEP (klederdrachten^, 
twee zegels (prijs f 4.50). 
Permanente zegels (type vogel); 
twee zegels (woorden onbekend). 
• 1 november: 
Kerstzegek, vier zegels (waarden 
onbekend) en een souvenirvelletje 
(prijs f 3.-). 
• 4 december: 
Honderdvijftig jaar Albino; twee 
zegels (prijs f5.-). 

• 6 mei: 
Europa; 16 en 30 f. 
• 10 juni: 
Toeristische reeks; twee zegels van 
16f. 

Brussel, hart van Europa; vier ze
gels van 16 f. 
• 1 juli: 
Sport (Olympische zomerspelen in 
Atlanta); Uiet zegels 1 6-H4 f. en 
een blokje van 34-f6 f. 
Hondera jaar autoracen in Fran-
corchamps; vier zegels van 16 f. 
• 2 september: 
Belgische kunstwerken in het bui
tenland; drie woorden: 13,16 en 
30 f. 
Geschiedenis; Uiee zegels van 
16 f. 
• 7 oktober: 
Jeugdfilatelie; 16 f. 
150 jaar Armonaque de Mons; 
16f. 
• 28 oktober: 
Nuziek en literatuur; vier zegels 
von 16 f. 
• 18 november: 
Solidariteit; ]b+^l 
Kerstmis en Nieuwjaar; blokje met 
negen zegels van 13 f. 

HET NEDERLANDSE P H 
MUSEUM 

Zeestraat 82 , 2518 AD's-
Gravenhage, telefoon 070-
3307500. Infolijn: 070-
3307575. Openingstijden: 
dagelijks van 10-17 uur, za
terdag, zondag en feestda-
gen 12-17 uur; op 25 decem-

er en 1 januari gesloten 

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

Permanente exposities 
• Hoe postzegels tot stand 
komen 
Ontwerpen, drukmoteriool, proe
ven, modelvellen van oude en mo
derne Nederlandse postzegels in 
boek-, plaat-, rasterdiepdruk en 
offset. 
• Nederland en overzee 
Postzegels van Nederland en over
zee, compleet en ongestempeld, 
1852-heden. 
• Collectie G. Boys 
Postwaardestukken Nederlonds-
Indië, Suriname en Curocoo gespe
cialiseerd 1873-1912. Ongebruikt 
en gebruikt materiaal, gespeciali
seerd naar druk, papier en af
stempeling. 
• Collectie CD. Ricardo 
Japanse bezetting van Neder-
lands-lndië, 1942-1945: Sumatra 
algemeen. Oostkust, Atjeh en To- ^ 
ponoeli. =-
• Postzegels van Europa ^ 
Alle postzegels van Europa onpe- -
stempeld (sommige landen in be- s 
werking). ^ 
• Portret van PTT ^ 
Nederlandse postzegelontwerpen 2 
met thema posterijen, telecommu- z 
nicatie en gelddiensten. 
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ADRESSEHI 
CONTACTADRESSEN VAN VERENIGINGEN DIE BIJ DE 
STICHTING NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR 
PHILATELIE ZIJN AANGESLOTEN 

Landelijke secretariaten: 
«/P/: J.H. Avis, Hoefblüd 105, 
1689 SV Zwang, C0229-230192. 
Federatie I.V. Philatelka: Zwaard-
vegersgaardelSO, 2542THDen 
Haag, A070-3663465. 
De Globe: J.J. Gerritsen, Van Dam-
straat 2-04,7011 GD Gaanderen, 
C0315-330333. 

Aalsmeer: 
IV Philateka, G.H. Hoving, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
C0297-322034. 
Alblasserdam: 
P.V De Posthoorn; A. Treure, Plan
tageweg 39, 2951 GN Alblasser
dam, «078-6930004. 
Alkmaar: 
AfW; C.Th. Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, o072-
5157889. 
Almelo: 
WW;J.H.deVries,Wallastate 
11,7608 XL Almelo, 60546-
864695. 
Almere: 
VPVA Almere; M. Cornelisz-Davids, 
Haydnplantsoen 62,1323 EG Al
mere, ^036-5360219. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; J.C. de Bruyn, Larixlaan 4, 
2461JBTerAor,^0172-
602922. 
Altena: 
Wl'P/;M.Mertens, Brugstraat 41, 
4283GEGiessen,D0183-
442102. 
Amersfoort: 
PVAmersfoort, C.H. v.d. Bera, De 
Vl/ingerd 36,3823 CT Amersfoort, 
f 033-4564470. 
/IPf'De;fe/';R.A.Tolhuizen,Cla-
verenblodstraal 57, 3833 JB Leus
den, ? 033-4948412. 
Amstelveen: 
IVPhilateka; J. Michels, Logger 
141,1186 RP Amstelveen, 
'0020-6434104. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Klei], Voordewind 9, 
1034 KS Amsterdam, f020-
6336333. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
C020-6142947 (na 19.00 uur). 
IV Philatelica; H.J. Nijmeijer, post
bus 6726,1005 ES Amsterdam, 
C020-6120432. 
/irOeP/i//o/efc/';P. Broun, Chur-
chili-laon 163", 1078 DW Amster
dam, ( 020-6795077. 
ylSl'5/ie//f//c(/e//e;J.J.M.Snel, 
GrevelingenmeerlOl, 1447 AN 
Purmerend, 6020-6303913. 
PVWA-Filatelie; F.R. Bruaman, Dis
sel 39, 1141 ZM MonnicKendom, 
©0299-654163. 
frS/o/üu/80'; P.J. van Rossum, 
Voordewind 17,1034 KSAmster-
dom, f 020-6331789. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Nooré, P. van 
Veen, Loenermork 530,1025 TV 
Amsterdam, (020-6366823. 
Amsterdam-Buitenveldert: 
BPC'Verzamel-ze'(SVBI;M\<. 

Postma, ©020-6623744. 
Apeldoorn: 
NVPV; H. Breimer, Valkenbergloon 
32,7313 BL Apeldoorn, 6055-
3558256. 
FV 'De Globe'; vacant 
Appingedam: 
p ' ^ W m i H . Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge
dam, '60596-629693. 
Arcen: 
IV Philateka; C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
6077-4732628. 
Arnhem: 
iVW;J.E.Huiskes, Winschoten
straat 41,6835 AS Arnhem, 
'6026-3231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Macronder, 
Sleedoorniaon 6,6841 AB Arn
hem. 
Assen: 
WPV Assen; H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
'60592-313698. 

Baarn: 
Pl/ß(i£irn;G.W. Leive, Prof.F. 
Andreoelaon 93,3741 EK Boarn, 
'6035-5415645. 

;i/P/?(/o/e/;fo;H.J.Wever, Emmik-
hovenstroot 189,1069 DL Am
sterdam, tel 020-6190837. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; mw. M.M.A. Mein-
ders-Schimmel, Do Costostraot 16, 
3771 ZB Barneveld. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Ondermg Contact'; mw. H.J. 
Wajon-v.d. Weij, Denneloan 30, 
4631 BH Hoogerheide. 
f rOe/to Oos/'; C. Schot, Gen. 
Spoorstraat 35,4624 HA Bergen 
op Zoom. 
Beuningen/Ewijk: 
PrOe 6/oie';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 15-62,6605 AM V/ii-
chen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; Th. Erkamps, Be-
neluxloon 334,1966 WX Heems
kerk, f 0251-237108. 
De Bilt/Bilthoven: 
PrWe/Pos/mer^'; mw.M.A.vd. 
Mark, Korhoenin 8,3721 EC Bilt-
hoven, 6030-2290466. 
Blitterswijck: 
;i/P/i//o/e//fo;A.J.M. Gooren, Op 
de Smelen 38,5863 BN Blitters
wijck, f 0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philateka; Drs VI/, van der Glos
sen, Oopheidestraot 82, 2165 VS 
Lisserbroek, 60252-416247. 
Bodegraven: 
A/I/Pl'; J-H. Verhagen, Ekster 11, 
2411 MT Bodegraven, 60172— 
612372. 
Borne: 
NVPV; H.J. Veltkamp, Goudenre-
genstraat 10,7621 WD Borne, 
©074-2662880. 
Boskoop: 
WP1/;J.H. Lensink,Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, 60172-
213580. 

Boxmeer: 
PH/Soxmeere.o.; H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, 60485-
571842. 
Boxtel: 
Wßl'; J.A.C. Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, 60411-673775. 
Breda 
PV Breda; P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
6076-5650278. 
Brielle: 
;i'P/);Wco;H.G.T.M.Overbeek, 
Slüysstraatl4,3237ATVierpol-
ders, 60181-415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; k.h. van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ? 055-5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
fl''öe6/o/)e';C.W.Stolk,Ruygen-
bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
60313-650802. 
Bussum: 
NFV 'De Verzamelaar'; 0. Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bussum, 
6035-6933132. 

Castricum: 
P/ffls/rifum; D.C. v.d. Woerd, Tu
reluur 12,1902 KM Castricum, 
©0251-658235. 
Coevorden: 
PVCoevorden e.o.; G. Korenhof, 
Anemoonstr. 20,7741 SB Coevor
den. 

Dalfsen: 
;i/P/i;/ofe//co; Ir. J. Rem, Van Kem
penhof 6,7721 WC Dolfsen, 
©0529-433288. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschuuren, Lange-
straat 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
W M / i i P . Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfzijl: 
PrDeP/Ve/';P.A.M. Helwig, Hoef-
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
'60596-626213. 
Deventer: 
IV/Pl'; H.B. Boumons, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, 60570-
642130. 

Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgons 36,1111 WG Diemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; A. Stegemon, Fa
zantlaan 6,6951JP Dieren, 
©0313-414656 
Dinxperio: 
FV'De Globe'; H. Rouwerdink, 
Keminksweide 30,7090 DM Dinx
perio, f 0315-652786 
Doesburg: 
prOe6/o/)e';J.Weststeijn,'t Ach
terom 6,6986 CN Angerlo. 
Doetinchem: 
FV 'De Globe'; H.A. Weerdesteijn, 
Holterweg 95,7001 EJ Doetin
chem. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht, S.0 Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, f 078-6170884. 
DPrOe PosZ/floer'; J.J. Ouwer-
kerk. Rozenhof 19,331 UT Dor-
drecbt. 
Drachten: 
PV Drachten; J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, 60512-
514695. 
Dronten: 
PVDronten e.o.; W. Vermeulen, 
De Regenboog 475,8254 AM 
Dronten, 60321-317027. 
Drunen: 
PrP/?//ofron'; A.C.G. van NoorI, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416-373144. 
Druten: 
fl/'DeG/o/)e'; J.J. Gubbels, Rijdt 
36,6631 AT Horssen. 
Duiven/Westervoort: 
prOe G/o/ie'; A.C. Dijke, De Gan-
zenpoel 50,6932 LG Westervoort, 
©026-3115271. 

Echt: 
PMl'er.ff/i/;W.J.J.Cüypers, 
Brouwerstraat 10, 6101 GR Echt, 
©0475-483630. 
PhVGelre-Gulick/Fchr, P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KXEcht, 
60475-486144. 
Edam/Volendam: 
/l/P/?//fl/e//fo;L.P.C. Smits, J.M. 
Ooslerlinghstr.34,1135ED 
Edam, 60299-372017. 

WIJZIGINGEN RUBRIEK VERENIGINGSADRESSEN 

Als de gegevens van uw vereniging niet (meer) kloppen, zend don 
dit formulier of een kopie ervan aan mevr. E. BrooKensiek, Post
bus 5905,3273 ZG Westmaas (telefoon: 0186-571776). 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adresr: 

Telefoonnummer: 

Ede: 
fl''De6/o6e';G.Radstaat,Paul 
Gabrielstraat53,6717RAEde. 
Eibergen/Neede: 
NVPV; B.H. Klandermon, Beatrix-
straatl5,7161DJNeede, 
©0545-291949. 
Eindhoven: 
PCF; C.Loch, Jon van Eyckgracht 
191,5645 TH Eindhoven, 6040-
2119654. 
P/)///ps PI'; M.H. Schenkelaars, de 
Koppele 78,5632 LB Eindhoven, 
©040-2416358. 
Eist: 
prOe 6/oie'; B.J.M Leenen, 
Griend 81,6662 XVEist, 60481-
373783. 
Emmeloord: 
/;'P/);/o/e//ffl;J.J. Bulten, Tjotter 
3, 8531 DE Lemmer, 60514-
561903. 
Emmen: 
/ l 'P/i/Wfci;J. Buist, Doddegros 
29,7887 CK Erica, 60591-
301807. 
Enkhuizen: 
/l/P/)/Wcc(;mw.A.W.D. Zijlstra, 
Venedie20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228-314801. 
Enschede: 
f.P.l'.;W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, 6053-
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L Rempt-Raebel, 
Burg.Renkenlaan4, 8162HR 
Epe, f 0578-627090. 

Geleen: 
WPV'De Philatelist';Vl.m. mn 
Soest,Berloherhofl5,6132SN 
Sittard, 6046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bongma, Boomgoorddreef 5, 
3243 AC Stad o/h Haringvliet, tel 
0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzongsweg 42,4461 
NH Goes, 60113-227945. 
Gooi & Eemland: 
«I/PI/; H.M. van der Spoel, Hön-
dellaan6,1272EEHuizen,©035-
5262702. 
Goor: 
«|/PI/;E.R. Bloemen, Irisstraat 19, 
7471 AS Goor, 60547-273183. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.von den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, f 0183-633163. 
Gouda: 
WPV Gouda; mw E.J. Dekker-van 
Vliet, Hon Hollanderweg 130, 
2807 AH Gouda, 60182-
518549. 
's-Gravenhage: 
HPHV; L.H.J. Oosterloo, Keizer Ka-
relpleinl6,1185 HL Amstelveen, 
©020-6435937, 
Philatelica Den Haag; A.F. van Ro-
vesteijn, Heliotroopfoan 370, 
2555 ML Den Hoog, 6070-
3230472. 
Pf'De tog'; LH. Arkesteijn, 



Meppelweg 548, 2544 BN Den 
Haag,'<■ 0703675180. 
/ T M e s t o n ' ; P.R. Steyn, Oude 
Haagweg 138,2552 GS Den 
Haag. 
Py 'sGravenhage e.o.; J. Alsem

geest, Zwedenburg 254, 2591 BM 
Den Haag, £0703473547. 
Groningen: 
IV Philateka; D. Roosjen, Mezen

laan 13, 9753 HX Haren (GR), 
«0505344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, post

bus 61,9300 AA Roden, «050

5018234. 

Haarlem: 
I^VPV; F. van Schalk, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, «072

5202176. 
IVPhilatelica; H.J. Hooning, Poel

geest 29,2036 HL Haarlem, 
«0235362980. 
HPV 'Op Hoop van Zegels'; L.A. 
Koelemlj, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, £0235244520. 
Haarlemmermeer: 
IV Philatelica; mw. I.E. van Rhe

nen, Kinlozen 39,2151 XB Nleuv*

Vennep, £0252675215. 
HalfwegZwanenburg: 
PZ1/5.P./1.; J.C. von der Bijl, Houl

rljkstraat 9,1165 LL Halfweg, 
©0204974024. 
Harderwijk: 
/;'/'/i(/fl/e//ffl; W.C. Wlllemse, Bos

boom Toussolnstr. 5,3842 ZZ 
Harderwijk, «0341413653. 
Hardinxveld: 
PV 'De Philatelist'; D. Kanning, 
Gerard Doustroat 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. von Zon, 
Frankrijkloan59,1966VC 
Heemskerk, «0251233894. 
Heerenveen: 
PV Heeren veen; M. Blaouw, Tjep

kemostroot 32.8441 CE Heeren

veen, «0513626579. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugov/aard e.o.; L. van 
Dijk, Lek 54,1703 KJ Heerhugo

waard, £0725711935. 
Heerlen: 
PV Heerlen e.o.; mw. C.H. Wol

singGrens, postbus 237,6400 AE 
Heerlen, r 0455717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
fl'DenHetóerL.Ch.Werst, Linie

weg 13,1783 BA Den Helder, 
«0223612544. 
Hellevoetsluis: 
IV Philatelica; G.A. van Dongen, 
Gerard van der Dussenstr. 13, 
3223 RG Hellevoetsluis, «0181

312768. 
Helmond: 
P.V. 'De Helm, Helmonden Om

streken'; T.A.J. Leijten, Makreel

straat 7,5706 BE Helmond, 
«0492541216. 
WPVHelmond J. Neggers, Van 't 
Hoffstraol 4,5707 ES Helmond, 
«0492553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV; J.S.P. van de Ruit, 
Lod. van Nassaustr. 3,3331 BK 
Zwijndrechl. 

Hengelo (G): 
fl''Oe 6/oie'; H. Borgers, Baker

morksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo (0): 
NVPV; B.E. Souerwold, Scherphof

landen 8,7542 DM Enschede, 
«0534763473. 
Hertogenbosch: 
'sHertogenbossche FV; P.G. Rens, 
St.Barbarapleinll,534UK0ss, 
«0412650073. 
Heusden: 
P r S M Penny'; M.L.H. Verha

ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ^ 0416661606. 
Hillegom: 
« W ; F.E.M. Wittenberg, Fred. 
Hendrikin 50,2181 TH Hillegom, 
10252519299. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Javolaan 23,1217 HD Hilversum, 
«0356218828. 
Hoek van Holland: 
/l/PMotel/co; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
IV Philatelica; E. DeenOosterwijk, 
Lange Hille 42,3261 TL Oud

Beljeriand, «0186615266. 
Holten: 
Wl'Pl'; T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveen; H.J. Ruiter, Satel

lietenlaan 18,7904 LP Hooge

veen, £0528263259. 
HoogezandSappemeer: 
PHVHoogezandSappemeer, J.H. 
Bos, postbus 420,9600 AK 
Hoogezond, ^ 0598398044. 
Hoogvliet: 
/l̂ PA/Zfl/e/Zco; E.v.d. Graaf, Dalle

Iaanl4,3208CGSpijkenisse, 
«0181638742. 
Hoorn: 
IVPhilatelica; F.C.P. Claessen, Bin

nenplaats 2,1695 JH Blokker, 
«0229231588. 

IJssel en Lekstreek: 
/l/P/i/W/fo; H.J. Polhuys, Vine. 
vanGoghstraatl9,2941GWLek

kerkerk, «0180661550. 

Kampen: 
/|/P/i//flte//co;J.G. Fidder,Gallé

strool 35,8266 CV Kampen, 
«0383315968. 
Katwijk: 
PV Katwijk/Rijnsburg; J.F. de Gier, 
Saliënbos 8, 2222 TL Katwijk, 
«0714030194. 
Kerkrode: 
FKPV; B.J.W. Berends, Boude

wijneik 15,6465 ED Kerkrode, 
«0455415088. 
Klimmen: 
PhV"tFakteurke';\\.i.Ues, 
Scholenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, £0434592797. 

Land van Cadzand: 
;i/P/?//o/e//cfl;P.J.J.deVoldere, 
Nieuwstroot 9,4511 CR Breskens, 
«0117383366. 
Langedijk: 
IV Philatelica; S. LIgthart, Anno 
vanSoksenstr. 19,1723KR 
NoordSchorwoude, «0226

313764. 

Leerdam: 
Wl/PP.Steygerwalt,VanStAI

degondestraot 3,4142 CA Leer

dam, ^0345619473. 
Leiden: 
/|/P/i//o/e//ffl;R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoenl3, 2253TP 
Voorschoten, ^ 0715762265. 
LWPV; P.H.J. Frankhuizen, G. 
Kasleinstraat 46,2321 RX Lelden, 
«0715317850. 
L6kk6rk6rKi 
f.W.PI/.;H.Hoogerwerf,R.BIok

laon 1,2941 TV Lekkerkerk. 
Lelystad: 
WP/;S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602LREnkhuizen,'f0228

312871. 
Leusden: 
WrOeioupe' ; Postbus 301, 
3830 AJ Leusden. 
Lichtenvoorde: 
PrOeG/oAe'; H.B.M. Groot Ze

vert, Hein Meyerstraal 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lobith: 
fl''De6ye';CHlelkamp,Her

logArnoudstr.2,6915XLLoblth. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deugen

weerdl8,7271XTBorculo, 
«0545272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro

nausestroot 335,7585 PB Glane, 
£0535382938. 

Maassluis: 
WPV Maassluis, G. Dekker, Post

bus 35, 2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De Zeumereer Maastricht; P. de 
Melker, Sprinkstraat 103,6269 
ANMorgraten, £0434581430, 
Fax 0434582727. 
PV ZuidLimburg; A. Thewissen, 
Koningsplein 101C, 6224 EH 
Maastricht, «0433625194. 
Meppel: 
IV Philatelica; G. Bovendeur, Kore

kletslr. 19,8064 CX Zwartsluis, 
«0383866276. 
Monnickendam: 
Pl̂  'Waterland'; mw. M.J. Bruljns

Nicoioy, Pieler Appelplein 53, 
1141 XP Monnickendam, £0299

651803. 
Monster: 
HVPV; mw. D.P. KloostermanLu

cas. Von TIjn 8,2681JT Monster, 
«0174246970. 
Mijdrecht: 
Pf De Ronde Venen; mw. E.C. van 
der NeutBloouw, St. von Rume

laerslr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
«0297241370. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 a Epe, 
«0578613396. 
Noordwijk: 
V.P.N.; B. Wijling, Spoorlaon 29, 
2215 KN Voorhout, «0252

212080. 
PV 'Onder de loupe'; M.R. de Jon

ge, Scholekster 15, 2201 XH 
Noordwijk, «0713612090. 
Noordwijkerhout: 
;i'P/iMfo;J.M.G.vanMulle

kom, Moandogseweterlng 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 

«0252373440. 
Nunspeet: 
NVPV; P.J. van Boven, postbus 
363,8070AJ Nunspeet, «0341

254615. 
Nijmegen: 
«l'Pl/;L.T.A. Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 ZTWijchen, «024

6417443. 
FV 'Noviopost'; J.G.M. Rademo

ker, Beethovenin 337, 6865 DV 
Doorwerth, «0263340331. 

Oldenzaal: 
OPtfp.J.Teunis, postbus 252, 
7570 AG Oldenzaal, «0541

514243. 
Oosterbeek: 
FV 'De Globe'; A. Bootsmo, Nleuw

lond 78,6862 GE Oosterbeek. 
Oosterhout: 
Oi/Pl';P.v.d. Wulp, Vicarislaan 3, 
4901 TB Ooslerhout, «0162

431633. 
Ootfflorsuffl: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, Beo

trixstr. 26,7591 GD Denekamp, 
«0541351936. 

Purmerend: 
IV Philatelica; H. Zwertbroek, van 
IJsendiikstrool 195,1442 CK Pur

merend, «0299426576. 
Putten: 
P/Te/s/or'; H.D. Buitenwerf, Wit

lenburg 163,3862 EENijkerk, 
«0332452484. 

Raalte: 
Pl/to//e; E. Bakker, Postbus 239, 
8100AERaolte. 
Renkum/Heelsum: 
Pl/'OeG/oAe'iW.JG. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
prfi/vero'; H.M.P. Cuijpers, Park

laan la, 5953 BP Reuver, «077

4742152. 
Rheden/De Steeg: 
prOe 6/oÄe'; A.F. Muller, Dalweg 
2,6994 CP De Steeg. 
Rhenen: 
prOe 6/oie'; N. Baartwijk, Se

ringplantsoen 7,3911 ZR Rhenen. 
RodenLeek: 
/!/P/i//flte//ffl;W.v.d. Velde, Bo

venlondlO,9315PHRoderwolde, 
«0505032608. 
Roermond: 
P|/Poermon(tH.J.P.Custers,Van 
Loonstraat38,6081 BPHoelen, 
«0475591608. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal; A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstr. 194,4702 VP Roosen

daal. 
Rotterdam: 
IV Philatelica; mw. M. Schols

Vlaardlngerbroek, Morelgaord 19, 
3206 AP Spijkenisse, «0181

643066. 
RPHV; mw. N. BoeckhoitzKooi

mon. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, £0104562597. 
POl'5/;e//P//o/e//e;J.Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen

burg, «0181216568. 
PCMerc/om; J.Vellekoop, Pres. 
Steynstroot 21,2312 ZP Leiden. 
RozenburgEuropoort: 
IV Philatelica; E. Taook, Juliana 

van Stolbergloan 26,3181 HH Ro

zenburg ZH, «0181212967. 
Rijssen: 
NVPV; F. Dekkers, De Hofstee 57, 
7462 WE Rijssen, £0548

515676. 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk; mw. L. Stokman

Veldhoven, Hoornbrugloan 36, 
2281 AW Rijswijk, ^ 070

3995105. 

Santpoort: 
Pl'Sonfpoor/P/S; e.G. Harten

dorp, Frons Netscherloan 7, 2071 ^ ^ 
AZ Santpoort Noord, «023

5374740. 
Sassenheim: 
WPV Sossenheim; B.G. Doorne

komp, Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sassenheim, «0252216740. 
Schagen: 
P/Wes/fr/esW; G.F. Tokkie, 
Populierenloan85,1741WR 
Schagen, £0224298581. 
Scherpenzeel: 
Wl'5c/jefpenzee/e.o.;W.Chr. 
Kessler, Valeriaanlaan 37,3925 
RM Scherpenzeel, f 033

2972351. 
Schijndel: 
SVPV; H.R. Steenbergen, Verhoe

venlaan 22, 5481 KH Schijndel, 
«0735492916. 
Sittard: 
Pl'5(7/or(/e.o.;0.P.D. Bolech, 
Burg.SchrijensIraotlO, 6137RR 
Sittard, «0464518522. 
Sliedrecht: 
PrP/i//e//ro'; J. van Schalk, Ado

mo van Scheltemastraot 28,3362 
TB Sliedrecht, £0184412338. 
Soest: 
P.V. Eemland, mw. D. Plmentel

Gielen, Colenso57,3761 GH 
Soest, «0356026757 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelien; E. Sijpkes, Gronin

gerlaan 16,9501 SH Stadskanaal, 
«0599612976. 
Steenwijk: 
WW;G.A.Talen,Pr.Bernhard

straot 74,8331 EK Steenwijk, 
«0521514627. 
Stichts Overkwartier: 
IV Philatelica; R. Hojer, Rosarium

laan 27,3972 GE DrlebergenRij

senburg, £0343517555. 

Terneuzen: 
;i/P/i//flte//fo; A.H. de Ridder, Lin

gestraat 5,4535 EP Terneuzen, 
©0115697125. 
PV ZeeuwschVlaanderen; G.v.d. 
Bosch, Sweellnckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, «0115694001. 
Tiel: 
/l'P/i;/o/e/;cfl;J.E. Schelling, Ge ^ 
restein 23,4003 GD Tiel, «0344 : : 
614274. 

Tilburg: ^ 
l'/Pl/ïïfturj; W.F.M. Tukker, post ^ 
bus 10020, 5000 JA Tilburg, 

«0135356360. f 
Twente: z 
WW; E.J. Timmerman, Bode Erf

weg 2,7582 RH Losser, «053

5382594. 

Uithoorn: 
/fPMo/efeo; J.S.P. Drost, Coupe

ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 



©0297-563646. 
Utrecht: 
A/l'Pl';G.M.E.Mélotte,TenVelde-
straat71,3454EJDeMeern, 
©030-6662432. 
ü/'/yi';J.vanderMeulen,Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
IV Philatelica; U. Ramphai, ßra-
mengaard 56,3962 JZ Wijk bij 
Duurstede. 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Korolingenstraat9,6369BVSim-
pelveld. 
Varsseveld: 
FV'De Globe'; H.J. Bos, Leeuwe-
rikstr. 34,7051XG Varsseveld. 
Veendam: 
fV Veendom e.o.; J. Lageman, 
Postbus 345,9641LB Veendam, 
©0598-615534. 
Veenendaai: 
fK'De 6/oi!ie';W. Dijkstra, Dui
zend Roeden 19,3901 KA Veen-
endool. 
W f r m ö r t o ' ; H. Altena, Oude-
veen 116,3905 VW Veenendaai, 
©0318-526991. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoven; J. van Hat-
tum. De Sitterlaan 52,5505 AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Velp/Rozendaal: 
/y'öe6/o/ie';mv^.H.W.Wolthuis-
Oosterwijk, Wulpenstr. 6,6883 ET 
Velp. 

Venio: 
/l'/'/i//fl/e/(fo;M.J.M.Gielen, 
Framboosstraat 9,5925 HJ VenIo, 
©077-3820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Timmer, 
Herman de Manstraat 6,4132 XS 
Vianen. 
Vlaardingen: 
WPl';W.G.L.Poels,L.deColignyln 
96,3136 CS Vlaardingen, ©010-
4746725. 
Vlissingen: 
W/ss/ngse/T; Postbus 391,4380 
AJ Vlissingen. 
Vlijmen: 
PrOe P/iZ/o/eto'; A.W. van Falier, 
Badvfeg28,5253AVNieuwkuijk, 
©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IV Philatelica; E.K. Roelfsema, Pot-
beker65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
WW; F.W.M. Nijp, Bartoklaan 26, 
2253 CX Voorschoten, ©071-
5617109. 

Waalwijk: 
WPV'De Langstraat';] AA mn 
Best,Mgr.Vö[kerstraat40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Julianastr. 40,6707 DG Wagenin
gen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, L.L. Kammingo, 
Spinozalaanl Dl,2273XAVoor

burg, ©070-3871987. 
Waubach: 
/TWouioc/i ' ; E.P. Volent, Europa
weg Zuid 195,6374 KK Land
graaf, ©045-5314376. 
Weert: 
Filatelictt V/eert e.o.; J.C.A.M. Wil
lems, Irenelaon 29,6006 HB 
Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.P.J. van Looke-
ren, G.H. Breitnerstr. 20,1382 AV 
Weesp, ©0294-412458. 
Westfriesland: 
WPU-L.M.LeBlonsch, Kaarder 
25,1625 TJ Hoorn, ©0229-
231458. 
Westbrabant: 
/l'P/i//o/e//fo;A.F.J.M. Withagen, 
Klimopberg 23,4708 KL Roosen
daal. 
Wieringen: 
/^PA/ïo/e/ico; J.M. Smit, Kooger
weg 19,1777 AV Hippolytusnoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
/l'PA//ote//:fl;J. van der Vliet, 
Tulpstraat 49,9675 GK Winscho
ten, ©0597-425112. 
Winsum:. 
PV Winsum e.o.; Y. v.d. Meulen, 
Anemoonin. 6,9951 HG Winsum. 
Winterswijk: 
fV'De6/oÄe';mw.H.teSelle-
Leemkuil, Morgenzonweg 101, 
7101BJ Winterswijk. 
/y'De<f/omp';G.J.A.Epping-
broek,Koekoeksr. 16,7102AZ 
Winterswijk, ©0543-515408. 

Woerden: 
PI' Woerden; A. van Ettinger, Pol-
derboon 29,3448 DA Woerden, 
©0348-420021. 
Woudenberg: 
iVPl''Onder de/oep'; J.C. Ver
steeg, J. van Stolberglaan 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
/V'De 6/ol!)e';J.H.G. Gosselink, 
Morgrietstr. 11,6602 CN Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; mw. B. 
Hoff, Aardbeiengaord 2,3962 HE 
Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
PVUmuiderr, G.C. Bakker-Bakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255-522310. 
IJsselham: 
fl''/J5se//iom';mw. Th. Hof-Plot, 
Houlerweg 51,8471 AJ Wolvego, 
©0561-615153. 

Zaanstad: 
l^l^ZPrOe Pos//ioorn'; H.Smit, Ro-
zeboom5,1541RH.Kooga/d 
Zoon. 
Zaanstreek: 
/l/P/i/Zo/e/ifo; W.R. Engel, Heinsi-
usstroot 34,1504 ES Zaandam, 
©075-6174337. 
Zeewolde: 
Pl'ZeeTO/de;P.J.Bom,Redel2, 
3891 AR Zeewolde, ©036-
6225080. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers '74; J.W.K. 

Eros, Nijenheim 63-14,3704 BM 
Zeist, ©030-6954174. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. H.W. van In-
gen-Hulstein, Vuurdoornstroat 
129,4043 NROpheusden. 
Zevenaar: 
/V'De 6/oi)e';J.J. Kuipers, Vuur
doornstroat 23,6903 a Zeve-
naor. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duivelané, J.C. Steu-
tel. Lange Blokweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111-416175. 
Zoetermeer: 
;i'P/?//fl/e//fo; W.M. Buit, Meloen-
geel 2,2718 CG Zoetermeer, 
©079-3610524. 
Zuidloren: 
;i'P/)//ote//ffl;H.Nijland, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, ©050-
4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; mw. M.J. Renssen, 
Leeuweriklaan 10,7203 JE 
Zutphen. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; H. Beer-
tema,Krabbescheerl0,8064HL 
Zwartsluis. 
Zwijndrecht: 
WyZif//ndrec/i/e.o.; T.G. Boon, 
Reeweg-Oost 100,3312 a Dor
drecht, ©078-6147931. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.G.J. van Ulsen, Johon 
van Oldenborneveltstr. 12,8022 
AX Zwolle, ©038-4541353. 
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Postzegelveiling Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr RJ. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 67e veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 1 juni a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 
In onze 67e veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
68e veiling worden ingeleverd. 
Wij zoeken nog goede collecties en voorraadpartijen voor 
onze veilingen in 1996. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 30 mei van 13.0021.00 
vrijdag 31 mei van 13.0022.00 
zaterdag 1 juni van 08.0012.00 

Onze volgende veilingen zullen worden gehouden op 
7 september en 23 november 1996. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 0582122096 

fax. 0582129180 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 

'■ « MU^*"^ 

Veiling nr. 44 
wordt gehouden op 

15 JUNI 1996 
te ALKMAAR 

Kijkdagen in Amsterdam  Den Haag 
Castricum en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag. 

Herculesstraat 29 
1076 RZ Amsterdam 

Tel. 0206712914 

1919 1996 
Rietd i jk 

POSTZEGELS VERKOPEN? 
* Wilt u de hoogst 

mogeliji(e prijs? 

* Wilt u eerst een gratis 
taxatie 
voordat u een beslissing 
neemt? 

* Wilt u een hoog en 
renteloos voorschot? 

* Wilt u profiteren van 
onze 77jarige 
ervaring en opgebouwde 
reputatie? 

* Wil u een uiterst correcte 
behandeling en discrete 
afhandeling? 

Bel ̂ P̂ w 
Rietdijk 
070
3 6 4 7 9 5 7 
VOOR ALLE GEWENSTE 

INFORMATIE! 
Tijdens onze Grote Voorjaarsveiling zijn alle 

records weer gebroken! 
In de volgende uitgave van het maandblad 

komen we hier uitgebreid op terug. 

J.K. RIETDIJK BV 
Anno 1919 

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

Tel. 0703647957 
Fax 0703632893 



MUNT- en POSTZEGELHANDEL 
Veel handelaren 
en verzamelaars 
zijn: 

over de streep! 
Uook? 

De op één na grootste 
postzegelhandel 
van Nederland 

doet meer dan U denkt! 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR: 

Postzegels en munten 

- Verzamelingen Nederland 
- Verzamelingen Buitenland 
- Fran keergeld ige zegels 

Heeft U onze GRATIS 
prijslijst van Nederlandse 

postzegels al? 

Heeft U interesse in onze 
maandelijl<se aanbiedingslijst? 

Muntenverzamelaars, heeft U 
onze prijslijst van de 

Nederlandse munten al? 

Tel: 0186 
Fax: 0186 

571366 
571890 

De Ruiter 
Postbus 7080 

3286 ZH Klaaswaal 

• r - j 

J^EDEi 

^^c^20 

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, ROMMEL-
PARTIJEN, BRENGT U DAN EENS VRIJBLIJ
VEND EEN BEZOEK AAN ONS KANTOOR IN 
HET CENTRUM VAN DEN HAAG, GOEDE 
GRATIS PARKEERGELEGENHEID. 
(OP ZATERDAG GEOPEND VAN 10.00 TOT 15.00) 

Wij hebben een originele partij van 
méér dan 75.000 gulden gesplitst in 
'kleine' stukjes. Een klein gedeelte 
van deze partij die bestaat uit landen-
stocks op verkoopkaartjes van een 
buitenlandse handelaar treft u hieron
der aan: 

ALAND 

ANDORRA 

'B'-LANDEN 

BELGIË 1 

BELGIË 2 

BIGT 

BOTSWANA 

BR.GUYANA 

BRUNEI 

CANADA 

CAYMAN-EILANDEN 

CEYLON 

CHILI 

CHRISTMAS-EIL. 

COCOS-ISLANDS 

COLOMBIA 

COOK-EILANDEN 

COSTA RICA 

CUBA 

42 -

3 0 0 -

4 5 0 -

5 8 0 -

1575,-

60,-

225,-

135,-

125,-

2000,-

375,-

45,-

235,-

170,-

70,-

265,-

800,-

155,-

1685,-

CYPRUS 

DIVERSEN 

DOMIN.REP. 

DUITSE GEB. 

EQUADOR 

FINLAND 

FR.GEBIEDEN 

FRANKRIJK 1 

FRANKRIJK 2 

GILBERT/ELLICE 

GOUDKUST 

GRENADA 

GUATEMALA 

GUYANA 

HAITI 

HONDURAS 

HONG KONG 

HONGARIJE 

IERLAND 

565,-

1000,-

52,50 

1100,-

220,-

625,-

425,-

1400,-

2150,-

450,-

110,-

395,-

225,-

20,-

95,-

100,-

575,-

675,-

1500,-

(verzending alleen onder rembours of na vooruitbetaling) 



S A M E N S T E L L I N G -
CHARLES B O I S S E V A l f 

[5] DE PAARDENPOSTERIJ 
EN ESTAFEHEDIENST 
(1810-1854) 
In 1806 veranderde de 
Bataafse Republiek in het 
Koninkrijk Holland. Ko
ning Lodewijk Napoleon 
wenste een op Franse 
leest geschoeide organi
satie voor het vervoer 
van personen, goederen 
en post. Deze dienst 
moest ervoor zorgen dat 
er goede verbindingen 
werden onderhouden 
tussen het regeringscen
trum, de provinciehoofd
steden en het buitenland. 
De brievenposterij, de 
paardenposterii voor het 
personenvervoer en de 
uit de paardenposterij 
voortgekomen estafette-
dienst voor spoedeisende 
speciale postverzending 
stonden onder de leiding 
van een Directeur-Gene
raal der Posterijen. 

Het streven van de Fran
se koning botste echter 
met de belangen van het 
particuliere vervoerswe
zen in ons land. Daarom 
duurde het tot 1 mei 
1810 voordat de Dienst 
der Paardenposterij in 
werking trad. Na de 
Franse overheersing 
werd de dienst in 1813 
voortgezet onder de 
naam Koninklijke Neder-
landsche Paarden
posterij. 
De wetten en verordenin
gen voor de uitvoering 
van de Dienst der Paar
denposterij zijn beschre

ven in het boekje Af-
standswijzer voor de Sta
tions der Koninklijke Ne-
derlandsche Paarden
posterij. Hoewel de 
naam anders doet ver
moeden, richtte de Paar
denposterij zich niet op 
het vervoer van (brie-
ven)post, maar op dat 
van personen. Deze per
sonen konden van 'post 
tot post' rijden of gere
den worden. De afstand 
tussen twee posten be
droeg ongeveer elf kilo
meter. 

Reizigers, al dpn niet 
voorzien van een eigen 
rijtuig, konden op een 
station van de Paarden
posterij paarden en 
postiljons huren. Het ta
rief werd bepaald naar 
afstand en naar het aan
tal paarden dat per rij
tuig nodig was. Het Re
glement van Orde zegt 
daarover bijvoorbeeld: 
'Voor ieder Rijtuig op 
twee wielen, zullen twee 
Paarden gespannen wor
den. Zoodanig Rijtuig op 
vier wielen loopende, 
zullen daarvoor altijd 
vier paarden gespannen 
worden. Hetzelfde meer 
dan vier personen inhou
dende, worden zes Paar
den gebruikt'. 
Een reiziger betaalde in 
1810 per post 21 stui
vers per paard en 8 stui
vers voor een postiljon 
als ruiter of begeleider 
van een rijtuig. Een rij
tuig met tvvee wielen 

kostte tien stuivers en met 
vier wielen vijftien stui
vers. 

De Paardenposterij be
schikte over ongeveer 
zeventig stations. Tussen 
de stations waren wissel-
plaatsen aangelegd. Bij 
een wisselplaats was 
vaak een posthuis qeves-
tigd en daar konden ver
se paarden worden ge
nomen. Aan het hoofd 
van een station stond een 
Paardenpostmeester. 
Deze was verantwoorde
lijk voor het goed func
tioneren van net station 
en de wisselplaatsen in 
zijn ambtsgebied. 
In verbancTmet het toe
zicht was hij verplicht bij 
het station te wonen. De 
postmeester had de zorg 
voor het personeel, de 
paarden en het mate
rieel. Hij inde het post-
geld van de reizigers, 
betaalde de rijlonen, 
en... hield een klachten-
register van de reizigers 
bij. 

Het station van de Paar
denposterij was daq en 
nacht geopend.'s ^ 
Nachts moest in de stal 
van het station licht bran
den en een postiljon 
diende er de wacht te 
houden. In het algemeen 
werden de reizigers be
diend in volgorde van 
aankomst op het station. 
Koeriers in dienst van de 
overheid gingen echter te 
allen tijde voor. Alle rei-

ptt museum 

Stal van de Koninklijke Paardenposterii op een olieverfschilderij door A. Oberman, circa 1820 (collectie 
Het Nededandse PTT Museum, Den Haag) 

zigers werden geregi
streerd met naam en 
paspoortnummer. Ook 
worden ze op de feuille 
de route, de rijpas van 
de postiljon, genoteerd. 

De postiljons werden 
aangesteld door de post
meester. De minimum
leeftijd bij in dienst tre
den was zestien jaar. De 
postiljons moesten van 
onbesproken gedrag 
zijn. Hun beroep was 
ook behoorlijk zwaar. 
De postiljon fungeerde 
als ruiter, maar hij zat 
soms ook op de bok als 
begeleider van een rij
tuig. Vooral 's winters 
was het rijden langs 
slechte en onverlichte 
wegen gevaarlijk. 

De dienstuitvoering van 
de postiljons was aan 
strenge regels gebonden. 
De postiljon mocht zich 
op het station van aan
komst niet langer ophou
den dan strikt noodzake
lijk was om de paarden 
te laten uitblazen. Het 
Reglement op den Dienst 
der Postillons zegt daar 
bijvoorbeeld over: 'Het 
zal hun echter vrijstaan 
de Paarden om de twee 
uren eenig drinken te ge
ven, mits buiten kosten 
van den reiziger en 
daartoe niet langer dan 
vijf minuten bestedende'. 
In wilde draf of galop 
weg rijden en het elkaar 
onderweg inhalen was 
verboden. De volgorde 
van vertrek moest wor
den gehandhaafd. Elke 
post moest binnen het 
uur worden gereden. Er 
mocht alleen bii grote 
noodzaak worden ge
stopt. De postilions 
mochten geen fooien 
aannemen. 

Net als de postiljons van 
de vroegere Statenpost 
hadden ook de postiljons 
van de Paardenposterij 
een uniform. Dit bestond 
uit een donkerblauwe 
buis of een rok met een 
rode kraag en opslagen, 
een zeemleren rijbroek, 
leren laarzen, een blau
we rijmantel met rode 
kraag en een gladde 
ronde hoed. Om de arm 

droegen ze een band 
met een koperen plaat 
met het gekroonde 
naamcijfer van de ko
ning, met het opschrift 
Koninklijke Nederland-
sche Posterijen. 

Behalve het vervoeren 
van personen had de 
Paardenposterij tot taak 
- in opdracht van de 
Dienst der Brievenposte
rij - een Estafetteciienst 
uit te voeren. Deze was 
speciaal ingesteld voor 
het overbrengen van de 
spoedeisende brieven 
van de overheid. Ook 
particulieren konden van 
deze dienst gebruik ma
ken. 
In een reglement uit 
1831 staat dat 'de Post
meester van de station 
der Paardenposterij (..) 
onverwijld, op bekomene 
aanzegging van wege 
den Directeur, een postil
jon met een gezadeld 
paard, of wel met kar en 
paard, aan het Postkan
toor (zal) zenden'. De 
kosten van een estafette 
bedroegen aan rijloon 
22 stuivers per post en 8 
stuivers per post fooi 
voor de postillon. 
Bij de estafettedienst 
werd snel gereden. De 
afstand tussen de posten 
moest in drie kwartier 
worden afgelegd. Bij 
elke minuut vertraging 
werd vijf cent op het rij
loon ingehouden. Op het 
eindstation werd de 
depêche (de zak met de 
brieven en pakketten) 
overhandigd aan de di
recteur van het plaatselij
ke postkantoor. Hij zorg
de dan voor de afleve
ring ervan bij de ge
adresseerde. 

Met name door de komst 
van de spoorwegen ver
loor de Paardenposterij 
zijn bestaansrecht. Op 
30 april 1854 werd een 
wet ter opheffing van de 
Dienst der Paardenposte
rij uitgevaardigd. 

Deze tekst is overqenomen van 
een themablad, dat m het Ne
derlandse PTT Museum beschik
baar IS als toelichting op dit on
derwerp in de vaste presentatie 
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ACADEMIE BRENGT 
NUMMER 19 UIT 
Het selecte gezelschap 
dat uitverkoren is om lid 
te zijn van de Neder-
lanase Academie voor 
Filatelie y^eet in zijn mid
den telkenmale auteurs te 
vinden die in hun artike
len niet alleen een grote 
filatelistische kennis ten 
toon spreiden, maar die 
hun wetenschappelijke 
verhandelingen ook voor 
minder deskundigen tot 
interessante en leesbare 
lectuur maken. 
In het onlangs versche
nen nummer 19 van No-
tiries, het periodiek van 
de Academie, is dit keer 
een belangrijk deel van 
de ruimte besteed aan 
een verrassende publika-
tie van P. Daverschot. 
Onderwerp is een onbe
kende brief die met een 
vlucht van de Ameri
kaanse aviateur Charles 
Lindbergh van Groen
land naar IJsland werd 
meegenomen, om van
daar naar de bestem
ming in Duitsland te wor
den doorgezonden. De 
vlucht van Lindbergh was 
een verkenningsopdracht 
die diende om de kansen 
van een eventuele lucht
postverbinding te onder
zoeken. Lindbergh maak
te in 1933 in dit Atlan
tisch gebied verschillende 
vluchten, waarbij hij ook 
wel post vervoerde. In 
zijn artikel geeft Daver
schot een uitvoerig over
zicht van het postvervoer 
door Lindbergh tijdens 
deze Atlantic Survey. 
Verder bevat dit nummer 
van Notities een studie 
van de zogenoemde 
Duitse bewaarstempels 
[Fristsfernpel] op rem-
bourszendingen van F. 
Jacobs. Hij onderzoekt 
het gebruik en de beteke
nis van dat altijd driehoe
kige en van een nummer 
voorziene Nebenstempel. 
Tenslotte wordt in het 
voorwoord van Notities 
melding gemaakt van het 
feit dat H.J. van der Vlist 
- vanaf de oprichting in 
1984 lid van de redactie 
van het blad - zijn functie 
heeft neergelegd. Hem 
werd voor zijn vele werk 
de zilveren medaille van 
de Academie toegekend. 

ZEILVAARTOP 
POSTZEGELS 
Het thema 'Schepen op 
postzegels' is bijzonder 

Zeilschepen op postzegels zijn er te kust en te keur, zoals deze be
scheiden greep duideli|k maakt 

gewild en ongekend uit
gebreid. Een onderdeel 
van dit hoofdthema is de 
zeilvaart. Zowel profes
sionele als sportieve zeil
boten zijn afgebeeld op 
misschien wel duizenden 
verschillende postzegels, 
soms heel prominent, 
soms in een klein hoekje. 
Maar het verzomelgebied 
is nog veel omvangrijker 
als - in de beste tradities 
van de filatelie - ook 
stempels, postwaorde-
stukken en ander postaal 
materiaal dat verband 
houdt met de zeilvaart er
bij betrokken wordt. 

Het Franse blad Timbro-
scopie (april) besteedt 
een omvangrijk over-
zichtsartikefaan de zeil
vaart in de filatelie en 
duikt daarvoor diep in de 
geschiedenis. Het blad 
toont bijvoorbeeld een 
brief uit Holland naar 
Kaap de Goede Hoop uit 
1792 die verstuurd werd 
met een schip van de 
Verenigde Oostindische 
Compagnie. De brief ver
toont derhalve twee 
VOC-stempels van 6 stui
ver. 
In een tweede artikel 
wordt de filatelistische 
betekenis van het Franse 
oorlogsschip Comman
dant Bourbais beschre
ven. Dit schip had onder 
meer tot taak om de 
Franse visserij te be
schermen. Op het schip 
waren eigen poststem
pels in gebruiken; de 
oorlogsbodem is onder 
andere op postzegels 

van Uruguay en Saint-
Pierre & Miquelon afge
beeld. Laatstgenoemd 
Frans overzees departe
ment heeft trouwens heel 
veel (zeil)schepen op zijn 
postzegels afgebeeld. 

VELLETJES VAN 10: 
DISCUSSIE DUURT VOORT 
In Duitsland blijft het de
bat over de minivelletjes 
voortduren. Der Brief
marken-Spiegel van 
april meldt dat onver
wacht veel verzamelaars 
toch bezweken zijn voor 
de grafisch gezien vaak 
verzorgde randen die de 
velletjes van tien omzo
men. Dit ondanks de af
wijzende houding die de 
georganiseerde filatelie 
tegen het geldverslinden
de verschijnsel heeft aan
genomen. W\e alle in 
1995 in Duitsland ver
schenen velletjes plus de 
losse zegels en de eerste-
dagenveloppen in zijn 
verzameling heeft opge
nomen, heeft daarvoor 
meer dan negenhonderd 
Mark moeten neertellen. 
De albumfabrikanten 
hebben in overeenstem
ming met de regels die 
de internationale organi
satie van filatelistiscfie 
uitgevers Ascat hiervoor 
heeft opgesteld de velle
tjes niet in de standaard
albums opgenomen. Wel 
zijn er speciale album-
bladen gemaakt die te
gen extra betaling gele
verd kunnen worden. 
Daar wordt goed aan 
verdiend, maar de han
del ziet toch met zorg 

een flink deel van het 
aan postzegels te beste
den budget van de ver
zamelaars in de richting 
van de PTT gaan. Voor 
de toekomst vreest men 
dat die door de verza
melaars gekochte velle
tjes ver beneden de post-
prijs op de markt zullen 
terugkeren. Wie niet zo
veel geld wil uitgeven en 
toch de fraaie randen in 
zijn verzameling niet wil 
missen wordt aangera
den alleen een paartje 
met bijvoorbeeld de bo-
venrand op te nemen. 
In Nederland blijkt dat 
het nieuwe velletje van 
niet minder dan 20 ver-
huiszegels uitsluitend 
compleet wordt verkocht; 
om één postfris exem
plaar te bemachtigen 
moet de verzamelaar ne
gentien wellicht onge
wenste zegels aanschaf
fen. Wie écht verhuist 
merkt dan meteen dat de 
tot nu toe kosteloze 
dienstverlening (doorzen
ding van de post naar het 
nieuwe adres) aardig wat 
geld kan gaan kosten. 

Ook in Der Briefmarken-
Spiegel treffen we het 
bericnt aan dat dat 
Duitslandverzamelaars 
binnen enkele jaren ze
gel nummer 2000 van 
de Bundespost in hun Mi-
chelcatalogus zullen kun
nen aantreffen. De Bun
despost wordt echter 
overtuigend verslagen 
door de DDR, die in der
tig jaar tijd 3.100(1) 
hoofdnummers wist uit te 
brengen. De nummering 
van de zegels van de 
Bunc/espos/begint in de 
Michel-catalogus bij 
111. De 110 zegels 
daarvoor komen voor re-
kening van de Britse en 
Amerikaanse bezettings
zones. Voor de eerste 
duizend nummers had 
de ßundesposf twintig 
jaar nodig; de volgende 
vijfhonderd kwamen in 
elf jaar tot stand en nu is 
het wachten dus op num
mer 2000. De zegel 
wo rd t - heel toepasselijk 
- omstreeks de eeuwwis
seling verwacht. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
De Studiegroep Postme-
chanisatie vermeldt in het 
novembernummer van 
het verenigingsblad. UV 
Nederland, onder de 
korte berichten dat de PTT 

het postvervoer sinds ver
leden jaar al gedeeltelijk 
van de trein naar de 
vrachtauto heeft overge
heveld. In 1997 zal de 
post nog uitsluitend over 
de weg worden vervoerd. 
Een ander bericht in het 
blad is dat in 1987 in 
Schaesberg/Landgraaf 
speciale portvrije adres-
wijzigingskaarten in ge
bruik zijn geweest. Ze lij
ken een beetje op de 
postcodekaarten uit 
1978. De kaarten zijn in 
Schoesberg verstrekt bij 
de naamswijziging van 
deze plaats in Land
graaf, waarbij de straat
naam en de postcode 
overigens ongewijzigd 
zijn gebleven. 

Wat we moeten verstaan 
onder een 'postoorlog-
catologus' legt de Filate
listenvereniging Duits
land ons uit in het febru
arinummer van Deutsche 
Post. Het gaat om een 
catalogus waarin zegels 
en stempels, die om poli
tieke redenen voor een 
ander land onaanvaard
baar waren, staan ver
meld. Soms werden deze 
stukken gewoon achter
gehouden, soms werd er 
port op geheven (hoewel 
ze correct waren gefran
keerd) en soms werden 
ze teruggezonden. Ver
der komen zwartge-
maakte zegels voor en 
extra stempels op de 
brieven. Kort en goed: 
geen oorlog, maar wel 
éénzijdige dwarsliggerij. 

Geheime tekens zijn 'in'. 
Na de tentoonstelling over 
geheimschrift in het Post-
museum is in het decem
bernummer van China Fi
latelie (orgaan van de stu
diegroep van die naam) 
een overzicht te vinden 
van de geheime tekens die 
op sommige Chinese ze
gels voorkomen. De illus
traties laten voorbeelden 
zien uit de jaren 1951 tot 
1954. Ze betreffen kleine 
letter- of cijfersymbooltjes 
die ergens in het zegel
beeld zijn verstopt. 

Vervalsingen en verval
sers komen steeds vaker 
in het nieuws. Het blad 
Japanese Philately van 
december geeft veel aan
dacht aan de gebroeders 
Spiro uit Hamburg, die 
onder meer bekend zijn 
geworden van de Japan-



se kersenbloesemzegels. 
Hun vervalsingen van de 
zegels van 1 874 en 
1875 v/erden al in dat 
laatste jaar gesigna
leerd. Ook andere Ja
panse zegels, o.a. de 
draak van V2 sen, zijn 
van Spiro bekend. 

In de Schweizer Brief
marken-Zeitung van fe
bruari staat een aardige 
uitspraak: 'Literatuur is 
een bron van kennis en 
in de literatuur vinden we 
weer meer bronnen' (the-
matici vinden zelfs war
me, hete en koude!). 
Onder de kop Sneeuw 
van gisteren geeft het 
bladeen postgeschied-
kundige beschouwing 
over ontstaan en groei 
van de prentbriefkaart in 
Zwitserland. Het is bij
zonder aardig om te 
zien, dat de oorsprong 
daarvan de normale 
briefkaart is geweest (in 
1870 als postwaardestuk 
in het leven geroepen). 
Al na enkele jaren wer
den deze kaarten 'ver
rijkt' met particuliere op
drukken van lokale bij
zonderheden en/of ho
tels. Pas daarna kwamen 
de ons bekende gedrukte 
prentbriefkaarten in 
zwang. 

In Duitsland geven regio
nale verenigingen vaak 
een eigen bondsblad uit. 
Report is het blad van de 
regio Noordrijn-Westfo-
len. Het februarinummer 
stelt een intrigerende 
vraag, die ook bij ons in 
alle gelederen van de fi
latelie herhaaldelijk te 
beluisteren valt: waarom 
voelen zich zo weinig 
vrouwen tot de filatefis-
tische wereld aangetrok
ken? 
Het blad oppert dat 
nieuwbakken vrouwelijke 
leden - vooral als ze blij

ken een simpel thema
tisch onderwerp (dieren 
bijvoorbeeld) te hebben 
uitgekozen - wat geamu
seerd en meewarig wor
den bejegend. Vervol
gens kunnen zij een lesje 
te horen krijgen over wat 
filatelie eigenlijk is. 
Meestal zal dat eerder 
afschrikken dan aan
moedigen. Tot zover het 
blad. 
Er zijn behalve een ge
brek aan gezellige sfeer 
nog wel andere overwe
gingen. Een vrouw zal 
riet wel doelmatig vinden 
om bet inkomen van het 
gezin aan te spreken 
voor een sportclub of 
ontspanningsvereniging, 
maar niet zo gauw voor 
een hobby. Wel hebben 
veel vrouwen een baan 
naast hun huishouden, 
zodat ze zich zich wel 
wat uitgaven kunnen ver
oorloven. Maar bij deze 
vrouwen brandt de kaars 
aan twee kanten. Tijd 
houden zij vrijwel niet 
over en daardoor komt 
er weinig van een hob
by, die ook nog weer 
geld kost. 
Mogelijk verklaart dit 
waarom vrouwen als zij 
al gaan verzamelen dat 
nogal bescheiden aan
pakken. Voor een diep
gaande verzameling 
moet ruim de tijd worden 
uitgetrokken en mag de 
beurs niet echt krap zijn. 

De vereniging Onderling 
Contact uit Hoogerheide 
doet in het maartnummer 
de aanbeveling, de dure 
gaatjes in het album te 
vullen met facsimile's[\]. 
Het is zo goed als zeker 
dat maar weinig lezers 
van 'Philatelie' dat een 
qoed advies zullen vin-

Nog een negatieve op
merking: een andere ver

eniging frankeert haar 
blad met bijplakking van 
ongeldige postzegels. 
Dat is als handelwijze 
laakbaar en het levert de 
leden bovendien géén fi-
latelistische frankeringen 
op. Het is om dit laatste 
dat het verschijnsel hier 
wordt gesignaleerd. 

Onder de loupe uit 
Haarlemmermeer geeft 
in het maartnummer een 
visie op het ten nutte ma
ken van een zak kilo
waar. Op wat blikvan-
gertjes na bestond de 
aanschaf uit (Belgische) 
zegels van uitsluitend 16 
frank. Wat daarmee te 
beginnen? Welnu, de ze
gels bleken op rondstem-
pel te kunnen worden 
gesorteerd, waaruit een 
aardige landkaart tot 
standKwam. Een leuke 
manier om van de nood 
een deugd te maken. 

Het Postmuseum in het 
plaatsje Riquewihr in de 
Elzas wordt in het Belgi
sche blad De Postzegel 
van maart warm aanbe
volen. Zowel het museum 
zelf als de streek waarin 
het is gevestigd zijn een 
(vakantie)bezoek meer 
dan waard. Franse char
me, Duitse huiselijkheid, 
zo schrijft het blad. 

<lw P.T.T. J'Mmmt 

Het Musée d'Histoire des P. T. T. 
d'Aisace in Riquewihr 

Philips van Hessen 

Een ander postmuseum 
waar een verslag aan 
wordt gewijd is dat van 
Duitsland, in Berlijn. 
Spaarnepostvan de 
Haarlemse vereniging 
'Op hoop van zegels 
geeft in twee nummers 
Irebruari en maart) een 
korte geschiedenis van 
dit museum, dat sinds de 
hereniging van de beide 
Duitslanden grondig 
wordt gerestaureerd en 
in 1998 weer in volle 
glorie zal worden her
opend. Dat is dan juist 
honderd jaar na de 
stichting ervan, door 
Heinrich von Stephan, in 
1898. 

In De Oude Jacob, de 
nieuwsbrief van de Grote 
Kerk in Den Haag, staat 
een berichtje over het 
grafmonument in deze 

kerk voor Philips van 
Hessen Philipsthal, ook 
wel genoemd de land-
graar Philips van Hessen. 
Op veilingen komen 
soms brieven aan zijn 
gemalin (Catharina 
Amalia, een familielid 
van Amalia van Solms) 
onder de hamer. Over 
het leven van deze land
graaf zegt het bericht dat 
riij in 1655 te Cassel ge
boren werd. Sedert 
1708 bewoonde hij een 
prachtig buiten, de Hes
sen hof, in Den Haag. Het 
blad meldt dat hij het 
grootste deel van zijn le
ven in vreemde krijgs
dienst heeft doorge
bracht. Hij stierf in 1721 
en zijn stoffelijk over
schot werd in 1723 bij
gezet in het genoemde 
grafmonument. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdlieden. 

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. 

HUNDREDS 
OF coi-»-E CT»ONS 

EVERY 
MONTH !!! 

Starter collections through to exhibition collections, price 
range ƒ40 to ƒ 5000, plus accumulations. Always a strong 
showing of European 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) 654241 fax +(1904) 656906 



POST 
GROOTRONDSTEMPELS: 
EEN COMMENTAAR 
Uw medewerker Gerrie 
Coerts bespreekt in zijn 
rubriek van januari 
1996 een nieuwe prijs
lijst voor grootroncastem-
pels 'op stuk'. Met be
trekking tot het prijsni
veau wordt daarbij een 
vergelijking gemaakt met 
de NVPH-catalogus (die 
uitgaat van stempels op 
losse zegels). Ook wor
den enkele markante 
prijsverschillen gesigna
leerd. Gesteld wordt dot 
als omrekeningsfactor 
kan worden gehanteerd 
dot de woorcde van 
grootrondstempels op 
losse zegels een kwart 
bedraagt van de prijs 
voor diezelfde stempels 
'op stuk'. Verwerkt men 
dit in de staatjes die de 
heer Coerts presenteert 
don levert dit het beeld 
op zoals wordt weerge
geven in tabel I (zie hier
onder). 

De verschillen met be
trekking tot de categorie 
'stijgers' blijkt in het al
gemeen aanzienlijk min
der groot dan uw mede
werker doet voorkomen. 
In sommige gevallen is er 
zelfs sproKe van dalen in 
plaats van stijgen. Als 
we daarbij bedenken dat 
catalogusprijzen slechts 
als indicatie gezien kun
nen worden (immers, al
lerlei specifieke details, 
zoals type emissie, vroeg 
gebruik, laat gebruik etc. 
zijn nauwelijks te catalo
giseren) dan zijn de ver
schillen niet opzienba
rend. De categorie 'stij
gers' is (op de laatste 
drie gevallen na, waar
mee ik overigens kan in
stemmen) dan ook niet 
zo interessant. 
Wat in de bespreking 
van dhr. Coerts niet zo 

Tabel 1 - 'Stijgers' 

Stempel 

Alem 
Heerie 
Vliimen 
GoecJereede (tipk) 
's Heer-Hendriksk 
Kerk-Avezaatti 
Meerveldhoven 
Steggerda 
Schevemngen 2 
Vlissmgen-Queensb 
Tilburg-Goirie 

'sGraventiage-Station 
De Hoorn (Terschelling) 

Koopman 

5 00 
50 00 

5 00 
75 00 

7 50 
4.00 
7.50 

10.00 
100 00 
50 00 
25 00 

15 00 
15 00 

Amsterdam-Centraal Station PP 15 00 

385 00 

81% 

NVPH 

15 00 
75 00 
20 00 

100 00 
15 00 
9 00 

15 00 
16 00 
50 00 
70 00 
40 00 

15 00 
15 00 
20 00 

475 00 

100% 

Herziene waardering 
zegel 
19 00 
75 00 
25 00 
75 00 
12 50 
15 00 
19 00 
12 50 
50 00 
62 50 
37 50 

37 50 
37 50 
37 50 

516 00 

109% 

stuk 
75 00 

300 00 
100 00 
300 00 

50 00 
60 00 
75 00 
50 00 

200 00 
250 00 
150 00 

150 00 
150 00 
150 00 

2060 00 

435''/o 

duidelijk naar voren 
komt is het feit dat het 
prijspeil voor afstempe
lingen op losse zegels 
drastisch wordt teruqqe-
bracht als gevolg van de 
omrekeningsfactor van 
25 procent. Dat is merk
waardig omdat het vaak 
eenvoudiger is groot
rondstempels op bijvoor
beeld een ansichtkaart te 
vinden dan redelijk ge
centreerd op een losse 
zegel. Niet zo gemakke
lijke afstempelingen als 
's Gravenhage (Tsrand-
stempel'), Groningen-
Tentoonstelling en Zand-
voort-Bad zouden op 
een losse zegel slechts 
zeveneneenrialve gulden 
waard zijn. 
Zoals uit tabel II blijkt 
(zie hierboven) zou voor 
de categorie 'grootste 
dalers' de prijzen gemid
deld tot tien procent van 
het NVPH-niveau wor
den teruggebracht. 
Mocht de nieuwe prijs
lijst ingang vinden dan 
breken er gouden tijden 
aan voor verzamelaars 
van grootrondstempels 
op losse zegels. De 
vraag is alleen welke 
handelaren/verzame
laars de grootrondstem-

3i 

Tabel II - 'Daleis' 

Stempel 

's Gravenhage (brandstempel 
Groningen-tentoonstelling 
Zandvoort-Bad 
Brouwershaven (hpk) 
Zwolle-Kampen 
Haamstede 
Steeg 
Houthem 
Oostvoorne 
Santpoort (station) 

alle voorbeelden zi|n ontleend 

^ 
Koopman 

100 00 
100 00 
50 00 
25 00 
40 00 

7 50 
15 00 
25 00 
10 00 
15 00 

388 00 

87% 

NVPH 

125 00 
60 00 
50 00 
55 00 
50 00 
20 00 
20 00 
25 00 
25 00 
15 00 

445 00 

100% 

Herziene waardering 
zegel 
7 50 
7 50 
7 50 
6 00 
6 00 
2 50 
2 50 
2 00 
2 00 
2 00 

45 00 

10% 

stuk 
30 00 
30 00 
30 00 
25 00 
25 00 
10 00 
10 00 

7 50 
7 50 
7 50 

182 00 

41% 
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logus was een initiatief 
van een aantal nieuwe, 
jonge handelaren. De re
dactie had echter te 
kampen met grote tegen
werking van de 'oude 
garde', die de hele ont
wikkeling te snel ging. 
Daarom stapte de hele 
toenmalige Appi-reóac-
tie uit de organisatie en 
bracht vervolgens deze 
speciaalcatalogus uit. Is 
het verwonderlijk dat een 
nieuwe spruit op zijn ou
dere broertje lijkt als hij 
afkomstig is van dezelfde 
ouders? 
De Wageningse lezer 
geeft vervolgens op deni
grerende toon aan 
waaruit het voorvoegsel 
'speciaal' van deze cata
logus zou moeten blij
ken, namelijk onder 
meer uit de vermelding 
van opdrukvarianten, 
kleurafwijkingen en der
gelijke. Wat een vreem
de kritiek! Dit lijkt me nu 
juist iets waarin een spe
ciale catalogus zich kan 
onderscheiden van een 
gewone catalogus. De 
bewuste lezer geeft ove
rigens niet aan wat hij 
dan wèl van een gespe
cialiseerde catalogus 
verwacht. Hij stelt verder 
dat de zo/u/sf verschenen 
App/-catalogus bedui
dend lagere prijzen han
teert dan de in mei ver
schenen speciaalcatalo
gus. De aangegeven ver
schijningsdatum van de 
App/-catalogus is on
juist. Hij werd was begin 
augustus, tijdens 
Jakarta 95 beschikbaar. 
De nieuwe redactie 
wachtte eerst op het uit
komen van de Speciali
zed Prangko en maakte 
vervolgens alle prijzen 
opzettelijk lager om 
daarmee de gunst van 
de Indonesiscne verza
melaar te winnen. Ener
zijds waren de prijsstij
gingen ten opzichte van 
de vorige Appi toch al 
enorm, anderzijds bete
kenden lagere catalo-
gusprijzen ook lagere 
winkelprijzen. 
De briefschrijver eindigt 
met de cynische opmer
king, ik citeer letterlijk: 
'De prijzen die nu wat 
overdreven hoog lijken, 
zullen over enkele jaren 
wel kloppen - of gelooft 
u niet in sprookjes?'. 
Mensen die het prijsver
loop van de Indonesische 
zegels nauwlettend vol

pels voor deze prijzen 
willen en kunnen leve
ren... 
B. Kuyt, Delft 

ALLEEN DE PRIJS IS 
ANDERS (2) 
Onder de kop Alleen de 
prijs is anders levert een 
lezer uit Wageningen in 
het januarinummer van 
'Philatelie' kritiek op de 
Specialized Katalog 
Prangko Indonesia 
1996. Als verwoed Indo-
nesië-verzamelaar ben ik 
vrij aardig op de hoogte 
van dit verzamelgebied. 
De azijnzure kritiek en 
de teneur van het bewus
te betoog, alsook het feit 
dat er een aantal perti
nente onjuistheden in het 
stuk staan, leiden tot het 
nu volgende weerwoord. 
Vrijheid van menings
uiting is een waardevol 
goed in dit land. Als het 
er echter toe leidt dat 
slecht of maar half geïn
formeerde lieden in een 
serieus vakblad een 
goed produkt volkomen 
ongefundeerd de grond 
in te boren, dan is er 
sprake van een medaille 
met een keerzijde. Ik wil 
graag uiteenzetten 
waarom ik het niet eens 
ben met dit ingezonden 
stuk. 

Dat de 'speciaalcatalo
gus' zoveel gelijkenis 
vertoont met de Appi-ca-
talogus is niet zo ver
wonderlijk. Zoals bekend 
beleeft de filatelie in In
donesië een ongekende 
bloeiperiode. Appi be
stond oorspronkelijk uit 
een gering aantal kleine 
handelaren uit de tijd dat 
Indonesië nog geen tien
duizend verzamelaars 
telde op een bevolking 
van toen al bijna 180 
miljoen mensen. Het uit
geven van de App/-cata-

gen zullen inderdaad 
beamen dat de prijzen in 
de Prangko niet juist blij
ken te zijn voor 1996: ze 
zijn namelijk nu al fe 
laaq. Het sprookje van 
de lezer uit Wageningen 
is uit - het is reafiteit ge
worden. 
C J . v a n Os , 
Zandvoort 

COMBIMAIL 2: EEN 
REACTIE 
Onderstaande reactie 
raakte bij de overgang 
van de oude naar de 
nieuwe vormgeving van 
'Philatelie' helaas tussen 
wal en schip. Omdat de 
schrijver eraan hecht, 
zijn bijdrage toch in 
onze kolommen opgeno
men te zien, drukken we 
zijn brief hieronder als
nog af - met excuses 
voor de vertraging. Red. 

In 'Philatelie' van febru
ari, maart en april 1 994 
werd een drieluik van de 
heer F.J. van Beveren 
over Combimailklasse 2 
opgenomen: tien bladzij
den lectuur met veel 
mooie afbeeldingen. Het 
was wel een erg inge
wikkelde manier om de 
lezers op te zadelen met 
een probleem waar de 
auteur zelf niet uit kon 
komen. Even een korte 
samenvatting van het 
probleem. Onder Com
bimailklasse 2 verstaat 
de heer van Beveren 
luchtpoststukken waar
van de luchtpostaandui-
dingen onderweg door 
middel van stempels on
geldig zijn gemaakt. Hij 
is er echter nelaas nog 
niet in geslaagd postale 
instructies te achterhalen 
die duidelijk kunnen ma
ken hoe men daarbij te 
werk ging en wat het 
doel van de ongeldigma-
king was. 
We kunnen vaststellen 
dot de hier bedoelde 
luchtpoststukken veelal -
zo niet uitsluitend - beho
ren tot de categorie post
stukken in internationaal 
verkeer. Daar hebben de 
postorganisaties van alle 
landen mee te maken en 
u weet: zoveel hoofden 
zoveel zinnen. Om te 
voorkomen dat daardoor 
het internationaal post-
verkeer in een complete 
chaos zou ontaarden, 
werd de Union Postale 
Universelle (UPU) opge
richt, die strikte regels 
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heeft opgesteld voor dat 
postverkeer. Die regels 
zijn neergelegd in alge
mene postverdragen, die 
iedereen kan raadple
gen Als een geldend 
postverdrag verouderd 
dreigt te raken, wordt 
een verbeterde tekst op
gesteld en aan alle UPU
leden ter goedkeuring 
voorgelegd Na de ver
kregen goedkeuringen 
treedt het nieuwe post
verdrag in werking en 
verdwijnt het vorige ver
drag in de archieven. Dit 
is de  wellicht iets ver
simpelde  gang van za
ken. 
De heer van Beveren stelt 
dat hij poststukken van 
de categorie Combimail
klasse 2 heeft gevonden 
uit de periode 1929
1962. Wat hem dus te 
doen staat, is de teksten 
van de postverdragen uit 
die periode door te le
zen. Is er niets gevonden 
over 'doorhalingen van 
luchtpostaanduidingen', 
dan mag gevoeglijk wor
den aangenomen dat er 
terzake geen instructies 
zijn geweest en kan het 
zoeken daarnaar wor
den gestaakt. Is er wèl 
iets over dat onderwerp 
gevonden, dan weet de 
heer van Beveren zelf 
wel het beste wat ermee 
moet gebeuren. Dat 
nauwgezet doorlezen 
zal zeKor een heel werk 
zijn, want elk postver
drag telt al gauw zo'n 
200 bladzijden in de 
taal van Marianne, de 
officiële UPUtaal. Maar 
wie kaatst moet de bal 

verwachten. 
Om de leespil enigszins 
te vergulden kan nog 
worden gemeld dat een 
'proefonderzoekje' is 
verricht op basis van het 
Algemeen Postverdrag 
dat op 20 maart 1 934 in 
Caïro werd ondertekend 
en dat in werking was 
van 1 januari 1 935 tot 1 
juli 1940. Geraadpleegd 
werd de tekst die is afge
drukt in het Nederlandse 
Staatsblad nummer 670 
van 27 december 1934 
Bij het doorlezen van de 
eerste 1 25 blad zijden 
gebeurde er niets. Maar 
vlak daarna. . driewerf 
bingo! Ik verwijs naar de 
artikelen 5 (bladzijden 
126/127), 7 (bladzijden 
127/128) en 24 (blad
zijde 1 35) van de dispo
sitions concernant Ie 
transport de la poste aux 
lettres par voie aérienne. 
En misschien is hier en 
daar ook nog wel iets 
over het hoofd gezien. 
Eigenlijk is het voor iede
re Tilatelist de moeite 
waard eens rustig een 
postverdrag door te le
zen. Men vindt er voor 
elk wat wils Zo bleek 
bijvoorbeeld dat het 
door de heer Van Beve
ren gebruikte begrip 
dépêches ó découvert 
niet voorkomt In het Post
verdrag van Caïro; wel 
worden daarin de 
dépêches close en corre
spondances ä découvert 
als begrippen aangetrof
fen. 

Hoe het ook zit, de lezers 
van 'Philatelie' zullen wel 
nieuwsgierig zijn naar 

het resultaat van het 
door de heer Van Beve
ren verrichte nadere on
derzoek. En zij rekenen 
er uiteraard op de pri
meur daarvan in hun ei
gen blad aan te treffen. 
Immers, van daaruit be
gon de victorie! 
W . F . Braunstahl , 
Den Haag 

HET LAATSTE NIEUWS UIT 
MRKONJIC GRAD 
Graag wil ik de lezers 
van 'Philatelie' op de 
hoogte stellen van de 
veldpostactiviteiten van 
het mariniersdetache
ment in Mrkonjic Grad in 
Bosnië. Dit detachement 
bestaat uit de 2' Mortier
compagnie 1 20 mm, de 
manschappen zijn zoals 
gezegd nabij het plaats
je Mrkonjic Grad. 
Ons basiskamp is een 
oude fabriek waar far
maceutische artikelen 
werden gemaakt. Het 
gebied wordt nu nog ge
controleerd door de Bos
nische Kroaten, maar ten 
gevolge van het akkoord 
van Dayton wordt het 
weer overgedragen aan 
de Serven. Dit gebied is 
door de Kroaten in au
gustus 1995 veroverd op 
de Serven, waarbij de 

gehele bevolking door 
de Kroaten en de Bosni
sche moslims is verdre
ven, alle huizen geplun
derd werden en vele in 
brand gestoken Mrkon
jic Grad was ooit een 
stad van dertigduizend 
inwoners, maar is nu in 
zijn geheel verlaten. 
Het offensief is hier zó 
snel gegaan dat in som
mige huizen de was nog 
buiten hangt, of het eten 
nog op hetrornuis staat 
De taak van onze mari
nierseenheid is om in het 
gehele gebied snel inzet
baar te zijn met 1 20 mm 
mortieren De eenheid 
zal voornamelijk met he
licopters worden ingevlo
gen in die gebieden 
waar mortiersteun nodig 
is. Dat kan zowel op 
Kroatisch, Servisch, mos
lim of Bosnisch grond
gebied zijn. De opdracht 
is dat we overal snel 
zware wapens kunnen 
inzetten. 
Nu iets over de veldpost. 
Ons nummer is al sinds 
detachement I 
NAPO 480. KMDET
BOSNIEI was actief van 
1 juli 1995 tot 4 januari 
1996 en 
KMDETBOSNIEII is dat 
sinds 4 januari 1996; 

Postes des PaysBas 
de Utrecht 

Veldpost 

'"'■^y »^""" 
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Par avion A AV8 
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COfé^ Afi( 
Aéroport d« irsnslxirdameni Aéroportd» 

déchargement 

5/Kc 

het tweede detachement 
zal nog tot 1 juli 1996 
actief zijn. 
De post uit Nederland 
gaat via Utrecht naar 
Split' daar worden de 
zendingen gescheiden 
voor de verschillende lo
katies. In principe gaat 
de post voor de mari
niers naar het logistiek 
bataljon van de Konink
lijke Landmacht in Santi
ci nabij Vitez, waar de 
stukken door ons worden 
opgehaald. 
De werkwijze van NAPO 
staat overigens keurig 
uitgelegd in 'Philatelie' 
van januari jl. Een kleine 
kanttekening bij dit arti
kel is dat NAPO 480 niet 
wordt genoemd, terwijl 
wij toch wel degelijk in 
Bosnië zitten 
Bijgaand stuur ik een 
voorbeeld van de labels 
die aan de postzakken 
zitten en een feuille d'a
vis die bij elke postzen
ding hoort. 
Groeten van 
Cees v a n Gent , Mr
konjic Grad 

ROEMENIË: WELK TYPE 
VLIEGTUIG? 
Bijgaand zend ik u drie 
postzegels waarop vlieg
tuigen van het type De 

POS TA ROMANA 2 0 

Havil landDH9l 
of DH9A zijn afgebeelcl, 
beide 2persoons bom
menwerpers met open 
cockpit. Op de zegel van 
Roemenie staat echter 
een geheel andere vorm: 
met een gesloten cockpit 
en met drie ramen (zes 
personen?). Uiterlijk lijkt 
het toestel wel iets op de 
andere, maar er zijn 
toch ook grote verschil
len, zoals de cockpit en 
de vorm van de neus. 
V^eet een van uw lezers 
misschien welk toestel op 
de zegel van 20 b. van 
Roemenië is afgebeeld? 
A. Eenschoten, 
Arnhem 



LEHERFACE: NIETS 
NIEUWS ONDER DE ZON? 
Uw bericht over de 'ze
gel'fabrikant Letterface 
in Amstelveen inspireer
de me, mijn stockboekje 
'rariteiten' erbij pakken. 
Voor zover ik wist moest 
daarin een soorgelijke 
'imitatiepostzegel' zit
ten, maar don uit lang 
vervlogen dagen. Jaren 
geleden trof ik deze rari
teit aan in een slordig 
stockboek dat ik op een 
veiling had gekocht, 
waar ze verscholen zat 
achter 'gewone' zegels 
van Nederland. 

Zoals u ziet zijn er be
paalde overeenkomsten 
met de bestaande typen 
Willem III (18721888) 
en Wilhelmina met han
gend haar (18911899). 
Het afgebeelde portretje 
doet denken aan de 
NVPHnummersl059
1062. Zijn de pofmouw
tjes misschien kenmer
kend voor een bepaalde 
periode? Mijn vrouw 
denkt aan het begin van 
deze eeuw; ze meent in 
het portretje Wilhelmina
inhaarjongeiaren te 
herkennen. Zelf denk ik 
eerder aan zoiets als het 
kleindochtertje van ie
mand, een voorbeeld dat 
Gerrie Coerts noemt in 
/.efterfoceverband. 
De beeldzijde van mijn 
'zegel' is hoogglanzend 
(glossy of coated zou 
men tegenwoordig zeg
gen), terwijl de oenterzij
de een soort gomlaagje 
laat zien met een begin 
van roest langs alle tand

^ randen 
■̂  Wat zou ik hier nu toch 
 in handen hebben? Zou 
— de ' n ieuwe service' van 
s het Amstelveense bedr i j f 
^ Letterface 6an toch niet 
^ z o ' n ieuw' zi jn? 
2 K.H . Fontijn, 
= Amstelveen 

qcn STRAATSCHENDERS 
duU BLAZEN BRIEVENBUS OP 

Op vrijdag 12 januari 
omstreeksTialf vijf 's mid
dags postte ik drie brie
ven in de brievenbus aan 

" Georg« K SIORAS 
Editor MAPSBullotln 
25 Brington Hoad 
BROOiaiNE MA 021lt6 
D. S. A. 

de Jan Dekkerstraat, de 
hoofdstraat van mijn 
woonplaats . De d a a r o p 
volgende maandagmor 

gen werden ze per ex

presse afgeleverd in een 
speciale body bag van 
kunststof (zoals gebru i 

kelijk is bij v l iegtu igram

pen, ook in het buiten

land) De brieven waren 
 zoals ik dat gewoon 
ben  door mij f i latei is

tisch gefrankeerd 
O p het kunststof hoesje 
stond de in rood gedruk

te tekst Het ingesloten 
poststuk werd helaas be

schadigd op het postkan

toor ontvangen Om ver

dere beschadigingen te 
voorkomen is het voor u 
op deze wijze verpakt 
Ptfpost 

Verder was een met de 
hond geschreven b o o d 

schap aangebracht : Post 
beschadigd/ bus opge
blazen/ 12 januari 
1996. 
Ik beschouw deze enve

loppen als stukken, be

horend tot Combimail
klasse 11 (zie mijn arti
kelen in 'Philatelie' van 
1994, pagina's 134, 
224 en 280), met uitzon
dering van de brief ge
richt aan H.J. de Jager 
(niet voor luchtpostver
voer bestemd) 
In overeenstemming met 
de FlPbepalingen zijn 
poststukken die bestemd 
waren voor luchtpostver
voer, overeenkomstig ge
frankeerd waren en met 
dat doel gepost werden, 
luchtpoststukken, óók als 
ze nog niet door de lucht 
zi jn vervoerd 
Zo z ie je maar dat een 
naar incident postale be

tekenis kan hebben. . 
F.J. v a n Beveren, 
Heeze 

AFGESLETEN 
AANKOMSTSTEMPEL 
Ik ben in het bezit van 
een (dienst)postwaarde

stuk van Neder lands ln

d ië dat aan de achterzi j 

de is voorz ien van een 
aankomststempel Van 
di t stempel z i jn de twee 

zi jsegmenten van zi jn 
weggeva l len : 

28.ia3aiii2^ 

«P= 
Volgens de l i teratuur 
(Bulterman) komt dit 
stempel zonder zi jseg

menten niet voor , zodat 
het ofwel een slechte af

druk is, ofwel o m een 
stempel gaa t w a a r v a n 
de twee zi jsegmenten af

gesleten waren 
O m d a t het eerste heel 
onwaorseh i jn l i j k is (het 
stempel is heel duidel i jk 
geplaatst) gok ik o p het 
tweede. M i j n v raag luidt 
nu: z i jn er nog meer ver

zamelaars die dit stem

pel in hun bezit hebben? 
Als het i nde rdaad om 
een afgesleten stempel 
gaat l igt het immers voor 
de hand dat er nog meer 
afdrukken z i j n . 
G.A. v a n A l b a d a , 
Leiderdorp 

STEMPELGEDRAG P H IS 
ABOMINABEL 
In de rubriek 'Wi j lazen 
voor u' in uw februari
nummer komt het afstem
pelen van postzegels op 
brieven die aan verza
melaars worden gezon
den ter sprake. 
Jarenlang lever ik al slag 
om filatefistisch gefran
keerde brieven aan bui
tenlandse cor
respondenten 
te doen laten 
voorzien van 
een netjes ge
plaatst, ge
woon dagteke
ningstempel. 
Aanvankelijk 
lukte dat aar
dig, maar nu 
het PTTbedrijf 
steeds verder 
geautomati

seerd raakt wordt het 
vrijwel onmogelijk. 
Mijn Rijswijkse postkan
toor was weliswaar zo 
vriendelijk de zegels keu
rig af te stempelen en de 
brieven met elastiekje 
erom apart naar het cen
traal verzamel en ver
zendpunt in Den Haag te 
zenden, maar daar kwa
men de brieven toch 
weer in de automatische 
stempelmachine terecht 
Gevolg mopperende 
correspondenten in 
Frankriik, Oostenrijk en 
Zwitserland, van wie ik 
zelf altijd wèl keurig af
gestempelde zegels op 
Brief ontvang. 
Ik ben toen begonnen 
mijn post op te sparen, 
om die dan eenmaal in 
de drie of vier weken zelf 
naar het hoofdpostkan
toor in Den Haag te 
brengen. Daar werd de 
bundel afgegeven met 
het verzoek de zegels op 
de brieven te voorzien 
van het mooi daqteke
ningstempel 

Dit ging enige tijd goed, 
maar al vrij spoedig 
werkte ook dat niet 
meer De ambtenaar van 
het hoofdpostkantoor in 
Den Haag gaf me de 
raad, naar net verzamel
punt aan de Rijswijkse
weg te gaan  daar kon 
ik te weten te komen hoe 
ik moest handelen Ik 
werd doorverwezen 
naar een informatiepunt 
in Zoetermeer, waar ik 
het advies kreeg mijn 
brieven in een ongefran
keerde envelop te zen
den aan PTT Post Filate
lie, Postbus 30051, 
9700 RN Groningen, ter 
attentie van de stempel
kamer, vergezeld van 
het verzoek Gaarne rond 
dagtekeningstempel. Se
dertdien krijgen mijn 
correspondenten brieven 
met mooi afgestempelde 
zegels. 
PTT besteedt veel geld 
om nieuwe verzamelaars 
te werven en bestaande 
klanten aan zich te bin
den, moor geeft bij 
voortduring blijk van een 
filatelistisch onvriendelijk 

beleid Waarom? In de 
door mij genoemde lan
den kan zowel in de stad 
als op het platteland post 
worden afgegeven met 
het verzoek voor een fat
soenlijke afstempeling 
zorg te dragen. Waar
om kan dat in Nederland 
niet? Het is toch waanzin 
dat een brief een (extra) 
reis van 220 kilometer 
moet maken voor een 
fatsoenlijk stempel? 
L.H.M. Bakker , 
Rijswijk 

ZANDVERZAMELAAR 
IN SOEST 
In het artikel over veld
post ('Philatelie' van ja
nuari 1996, bladzijde 
65) zegt een functionaris 
van het Centraal Veld
postkantoor te Utrecht
'Zelfs emmertjes met 
zand werden voor ver
zending aangeboden. Er 
schijnen mensen te zijn 
die zand verzamelen ' 
Dit klopt inderdaad: een 
kennis van mij hier in 
Soest verzamelt zand uit 
de gehele wereld' 
W . v a n d e V l a g , 
Soest 

ENVELOP MAAKTE 
ONBEKENDE OMWEG 
Begin dit jaar verzond 
Radio N o o r d ter gele

genheid van het vi j f t ig ja

r ig bestaan een ui tnodi 

g ing aan mijn adres (zie 
de f i ieronder afgebeelde 
envelop). Het poststuk 
maakte echter kenneli jk 
een lange en vreemde 
omweg , getuige het o p 
de achterzi jde geplaatste 
stempel Mamoudzou. 
Misschien weet een van 
de lezers via welke uit

heemse plaats de enve

lop Eelde bereikte? 
Ir. A. D a a e , 
Eelde 
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WIIDE RUNDEREN WORDEN 
GECATALOGEERD DICK BEKKER, GRONINGEN 

antdwgßh in kwart eeuw verdubkM 
Het aantal zegels dat in een 

verzameling op thema 'wilde 

runderen' kan worden 

ondergebracht wordt steeds 

groter. Desondanks is het 

onderwerp nog steeds heel 

overzichtelijk. Dat blijkt uit 

een binnenkort verschijnende 

catalogus met de titel Wild 

Cattle. 

OVERZICHTELIJK 
Die overzichtelijkheid dankt 
de verzamelaar aan twee om
standigheden. De eerste is het 
geringe aantal soorten wilde 
runderen, de tweede het rela
tief lage aantal zegels dat aan 
het onderwerp gewijd is. Het 
opsporen van stempels is zelfs 
nog moeilijker, maar juist 
daardoor ook aantrekkelijker. 
Een verzamelaar die bijvoor
beeld het afgebeelde stempel 
van een wisent uit het in Oost-
Polen gelegen oerwoud van 
Bialowieza aantreft zal dan 
ook zonder twijfel in zijn nop
jes zijn. Dit woud is de plaats 
waar de laatste wilde wisent in 

1921 door een stroper werd 
geschoten. Maar nu kunnen 
door het terugzetten van die
ren uit dierentuinen en privé-
collecties in ditzelfde bos weer 
verschillende kuddes bewon
derd worden. 

VAN 1 TOT 320 IN HONDERD 
JAAR 
Wild Callk gaat uitgebreid in 
op de karakteristieken, de hui
dige en vroegere verspreiding 
van de soorten en de proble
men waarmee veel dieren in 
het algemeen, maar de wilde 
runderen in het bijzonder te 
maken hebben. 
Dat wilde runderen steeds 

De eerste postzegel met een wild rund 
(een bison) wera in 1898 uitgegeven 
door de Verenigde Staten 

Deze zegel uit India laat een gaur [Bos 
gaurus] zien 

meer in de belangstelling ko
men, vooral nu ze zeldzamer 
worden en speciale bescher
ming genieten, blijkt uit het 
groeiend aantal zegels van 
deze dieren. In 1898 gaven de 
Verenigde Staten de eerste ze
gel met een afbeelding van 
een wild rund uit (een bison), 
gevolgd door Noord-Borneo 
dat in 1909 een banteng af
beeldde. Tot 1970 verschenen 
er bijna honderdvijftig zegels 
die in het thema 'wilde runde
ren' passen; nu, een kwart 
eeuw later, is dat aantal ge
groeid tot circa 320. 

WILD OF TAM? 
Het is overigens lang niet al
tijd gemakkelijk te bepalen of 
zegels wilde dan wel tamme 
runderen afbeelden. Er zijn 
namelijk twee soorten die zo
wel in het wild als gedomesti
ceerd voorkomen. In de Hi
malaya leeft de wilde yak, ter
wijl in dezelfde omgeving tam
me yaks worden gebruikt als 

Stempel met een gestileerde afbeelding van een v/isent, deze dieren komen voor uit het 
in Oost-Polen gelegen oerwoud van Bialowieza 

trek- of transportdier. Hetzelf
de geldt voor de waterbuffel, 
die in het wild in Zuidoost-
Azië voorkomt, maar in een 
groot deel van de wereld is in
gevoerd en door de mens 
wordt gebruikt. 

BESTAAT DE KOUPREY NOG? 
Bij de andere soorten wilde 
runderen bestaat deze ondui
delijkheid niet, zoals de 
kafferbuffels uit Afrika, de bi
son uit Noord-Amerika en de 
Europese wisent. Daarnaast 
komen in Zuidoost-Azië be
halve de waterbuffel een aan
tal runderen voor die alle in 
hun voorbestaan worden be
dreigd. De bekendste daarvan 
is de banteng, die overigens 
op kleine schaal - onder meer 
op Java - is gedomesticeerd. 
Daarnaast is er de gaur, die 
kan worden aangetroffen in 

}ii<i<ifi^'i^Vi'ii'*ili-i'è'i'*'i^ 

h^MAAMAMMÉMA^I^M** 
De kafferbuffel {Syncerus coffer] is afge
beeld op een zegel van Ruanda-Urundi 

een gebied dat zich uistrekt 
van Maleisië tot Vietnam en 
India. Van de kouprey, die in 
het ontoegankelijke grensge
bied van Cambodja, Laos en 
Vietnam voorkomt is heel wei
nig bekend. Hoe het momen
teel met deze soort is gesteld is 
maar zeer de vraag, want een 

grootscheeps onderzoek in 
1995 leverde geen enkele 
waarneming op! 
Behalve deze drie 'grote' rim-
deren vinden we op de Filippij
nen de kleine Mindoro-buffel, 
terwijl op Sulawesi (het vroege
re Celebes) twee soorten 
Anoas of gemsbuffels voorko-

TAMME RUNDEREN VOLOP 
De catalogus Wild Cattk (wilde 
runderen) zal nog voor de zo
mer uitkomen. In dit Engels
talige werk worden alle zegels, 
stempels, postwaardestukken 
en postzegelboekjes die dit 
thema als onderwerp hebben 
afgebeeld, met daarnaast een 
uitgebreide beschrijving van 
de soorten. Het aantal stem
pels en postwaardestukken 
loopt in de tientallen, het aan
tal zegels bedraagt zoals ge
zegd meer dan driehonderd. 
Dit aantal is maar een fractie 
van het aantal zegels waarop 
gedomesticeerde (tamme) 
runderen zijn afgebeeld: daar
van zijn er ruim 2.200! 
Het verschil in aantallen is lo
gisch te verklaren. In veel ge
vallen zijn tamme runderen 
afgebeeld in combinatie met 
mensen of in een agrarische 
omgeving. Een v\dld rund 
daarentegen wordt vaak speci
fiek als soort afgebeeld; com
binaties met andere onder
werpen zijn er meestal niet. 
Meer informatie over Wild 
Cattle. Uitgeverij Detail, Grote 
Rozenstraat 18B, 9712 TH 
Groningen. 
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Geachte filatelist, 

Waarschijnlijk kent u de naam Philapost al uit uw maandblad, maar realiseert u zich nog 
niet wat Philapost u allemaal te bieden heeft. Philapost doet veel meer dan »onderdozen 
maken. 

Philapost regelt desgewenst al uw postzegelzaken, zoals toebehoren en supplementen van 
alle bekende merken en zelfs de verzekering van uw dierbare postzegelverzameling. 

De specialisten van Philapost taxeren niet alleen uw verzameling, maar vervangen hem 
desnoods. Tegen een scherpe prijs en dat scheelt weer in de verzekeringspremie. 

PHILAPOST MAAKT POSTZEGELS VERZAMELEN WEER BETAALBAAR 

Niet alleen voor luxe insteekalbums betaalt u maar de helft van de normale winkelprijs bij 
Philapost. Postzegels kosten vaak ook maar een fractie van wat u gewend bent. 

Bovendien levert Philapost tegen uiterst klantvriendelijke voorwaarden. Gaat u maar na ... 
1. Speciale Bestellijn 010-5115099 (zes lijnen!) 
2. Vriendelijke efficiënte telefonistes. 
3. Snelle levering via PTT Post. 
4. Onvoorwaardelijke teruggave garantie. 
5. Achteraf betalen na definitief behoud. 
6. Desgewenst gespreid betalen. 
7. Waar voor uw geld. 

Bovendien bent u bij Philapost geen nummer. Door ons geavanceerde computersysteem, 
gekoppeld aan PTT Post, weet Philapost altijd direct wat uw persoonlijke wensen zijn of 
waar uw pakket zich bevindt. 

OW VERTROUWEN MEER DAN WAARD. 

Op 20 juni 1996 bestaat Philapost 1.000 dagen. Wist u dat uw maandblad nooit één klacht 
kreeg over Philapost? Wist u dat Philapost goede contacten onderhoudt met verschillende 
officiële vertegenwoordigers van diversen Ptt's in de wereld? Wist u dat Philapost is inge
schakeld door de Montes Kompaan Groep om 'De Nationale Philatelistenpolis' te ontwikkelen? 

De PTT van Finland weet dit ook te waarderen en biedt u aan te profiteren van een heel 
aantrekkelijk voorstel: 

GRATIS postfris postzegelboekje van Finland 'Watervogels 1993' met de schitterende brochu
re over Finland en haar prachtige postzegels. Kruis het 3e vakje aan op de antwoordkaart. 

Voor alle informatie die u van Philapost wenst te ontvangen, kunt u de speciale antwoord
kaart 'Service & Informatie' van Philapost gebruiken. Het verplicht u tot niets. 

Tot ziens bij Philapost, 

'm 

» 

Met filatelistische groet, 
namens de medewerkers van Philapost. 

Wat is uw verzameling waard? 

• de h T n ' d " " ' " P^"^^-li^tenverzekeringen, ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
^ roll«.t- . ^ " ' " ^ ^ " 9^ ' '^9^" e" ontwikkelden 

collectief de nationale philatelistenDolis U I I . 
verzamelaar, vereniging van v e r z a m e S of ' 

bedrijf kun profiteren van dit goedkope 
• collectieve verzekeringsprodukt 

• ^ m e t uitstekende 
poliswaarden 

MONTES KOMPAAN GROEP 
^ 

- ^ ^ ' ^ ^ ^ : : : ^ ' ^ ^ ! ! ^ ! ! ! ^ : ! : ^ ^ pons waard. 



Gespecialiseerde 
Thematische Postzegelpakketten 
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Van een pakket Circus, Eekhoorns of Zebra's tot een pakket 
met 1.000 verschillende Insekten. Of wat dacht u van 9.000 
verschillende Dieren in één pakket. Alles direct uit voorraad 
leverbaar. 

Het ideale cadeau of de langverwachte aanvulling op uw gespeciali
seerde thematische verzameling. Alle KLOMP Postzegelpakketten zijn 
te bestellen bij Philapost. Vraag de uitgebreide brochure vandaag nog 
aan. Kruis het eerste vakje op de antwoordkaart aan onder vermelding 
van KLOMP en stuur de antwoordkaart, zonder postzegel, volledig 
ingevuld op aan Philapost. 

Grotere samenstellingen zijn op aanvraag leverbaar. Tevens is er 
een uitgebreide sortering complete motiefseries beschikbaar. 

Vraag ook de uitgebreide prijslijst aan met de 170 verschillende 
Mini-Motief-Collecties. Nu van f 25,00 voor slechts f 10,00. 

Super aanbieding: 2.000 Verschillende Complete Series & 
Blokken op Luxe kaartjes in 5 Luxe Cassettes slechts f 999,00. 

250,00 
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DE POST EN DE WEKELUKSE RUSTDAG 
ZondagmM kuerè vaakprobbim op ARIE BOSMAN, NIJMEGEN 

Over het onderwerp 'zondagsrust' is in de loop van de 

eeuwen veel nagedacht, gesproken en geschreven. De vraag 

of er op de wekelijkse rustdag wel of niet gewerkt mocht 

worden, heeft ook veel strijd en ergernis gebracht. Dat de 

zondagsrust ook gevolgen had voor de posterijen blijkt uit het 

nu volgende artikel. 

Omstreeks 1850 kwam er in 
ons land een beweging op 
gang die streefde naar zon
dagsrust, ook voor de posterij
en. Dat leverde een lange 
strijd op, want destijds waren 
de postkantoren op zaterdag 
en zondag normaal open voor 
alle posthandelingen. In de 
grote steden waren er op die 
dagen soms nog acht buslich
tingen en postbestellingen. 

KERKBEZOEK MOGELIJK 
Maar in 1857 kwam er een 
eerste kentering. Er ging een 
circulaire uit die behelsde dat 
de postmensen een deel van 
de zondag mochten vieren. 
Ook kerkbezoek werd moge
lijk, zij het om de andere 
week. Bij een disciplinaire 
straf kon een PTT-beambte 
overigens wel gestraft worden 
met inhouding van de vrije 
tijd op zondag, een punt waar
over nog veel te doen is ge
weest. 
De kantoren bleven deson
danks op de gebruikelijk uren 
geopend, want het werk moest 
gedaan worden. Ook de post
bodes moesten hun bezorging 
blijven doen. Als ze wat meer 
tijd wilden hebben voor kerk
bezoek dan konden zij op ei
gen kosten vervangers (rem-

^ pla(anten) aanstellen. Het tijd-
•̂  stip van de laatste buslichting 
- bleef gehandhaafd. 
— In kringen van de handel en 
s de industrie stond men niet 
li welwillend tegenover deze 
^ maatregel; men vreesde dat 
2 dit van kwaad tot erger zou lei-
X den. Anders gezegd: men was 

er bang voor dat de zondags-
OC^ rust nog verder zou worden 
wJH uitgebreid. 

ACTIE EN REAaiE 
In 1882 begon het streven 
naar zondagsrust wat georga

niseerder te verlopen. Er werd 
een organisatie opgericht die 
de naam Nederlandsche Vereeni-
ging ter Bevordering van de Zon
dagsrust kreeg. Deze vereni
ging had ten doel - zoals de 
naam al suggereerde - de zon
dagsrust te bevorderen. Eén 
van de voorstellen van deze 
vereniging was om op zondag 
dubbel port te heffen. 
Nu is het een bekend gegeven 
dat op een actie vrijwel altijd 
een reactie volgt. Deze reactie 
kwam in de vorm van de op
richting van de Nederlandsche 
Bond ter Bestrijding van de Over
dreven Zondagsrust. Deze Bond 
stelde dat een onbelemmerd 
postverkeer voor de maat
schappij een levensvoorwaar
de was. 

PROTESTEN 
Toch kwamen er heel lang
zaam veranderingen in de 
richting van meer zondags
rust. In 1900 werd het aantal 
buslichtingen op zondag ver
minderd en werden de bestel
lingen van week- en maand
bladen stopgezet. Drukwerk 
werd ook niet meer bezorgd. 
Er kwamen natuurlijk heel wat 
protesten. De uitgevers van de 
wekelijkse marktberichten 
klaagden dat de kooplieden 
nu niet meer op tijdig op de 
hoogte konden zijn van de 
marktprijzen. Hun berichten 
van zaterdag werden pas 
maandag bij de abonnees be
zorgd en dat betekende voor 
de kooplieden een verloren 
dag. 
De Nederlandsche Bond ter Be
strijding van de Overdreven Zon
dagsrust schreef een brief aan 
de minister met het verzoek 
'paal en perk te willen stellen 
aan het ziekelijk streven van 
enkelen om, ook op het ge
bied van Post-en Telegraafver-

keer, den Zondag langzamer
hand tot een gedwongen rust
dag te maken.' 
Van deze brief trok de minis
ter zich niet veel aan en het 
verminderen van het aantal 
buslichtingen ging gestaag 
door. 

SITUATIE IN BELGIË 
In België was men veel vroe
ger met het probleem bezig 
dan in ons land. In 1893 wer
den zegels met aanhangsel 
uitgegeven. Op dit aanhang
sel stond Ne pas livrer Ie diman-
che, respectievelijk Niet bestellen 
op zondag. Men kon door het 
al dan niet afscheuren van dit 
strookje ervoor kiezen de 
postbesteller op zondag voor 
zich te laten werken of niet. 
De consument had het voor 
het zeggen: werd het aan
hangsel eraf gescheurd dan 
mocht het poststuk op zondag 
bezorgd worden, anders niet. 
Kosten waren aan deze keuze
mogelijkheid niet verbonden. 

SPECIALE ETIKEHEN 
In 1912 waren de werkzaam
heden in Nederland zover te
ruggebracht dat er in een aan
tal steden nog maar twee bus-
lichtingen en twee bestellin
gen per zondag waren. De 
PTT waagde een poging om 
het vraagstuk van de zondags
rust op te lossen. Men deed 
dat door speciale etiketten uit 
te geven, waarvan er tot 1940 
vier verschillende soorten in 
omloop kwamen. Over de 
tekst op het eerste etiket - en 
dan vooral over de vraag of 
deze een gebod of een verbod 

moest inhouden - werd lang 
gediscussieerd. Tenslotte 
kwam de tekst Niet bestellen op 
zondag op dit etiket te staan. 
Als men zo'n etiket op een 
brief plakte dan werd de brief 
niet op zondag bezorgd {af
beelding 1). 
Voor het etiket was geen vaste 
plaats op de envelop aangege
ven, want afstempeling van 
het etiket was immers niet no
dig. Deze omstandigheid zorg
de voor onzekerheid bij verza
melaars als het ging om de 
vraag of een ongestempeld 
etiket ten tijde van de verzen
ding al op het poststuk aanwe
zig was, danwei of het er later 
op was geplakt. 

BETALEN OF NIET? 
De gekozen oplossing voor 
het 'zondagsprobleem' - het 
plakken van een etiketje - was 
echter een goede, ware het 
niet dat voor die etiketten be
taald moest worden. Een velle
tje van 50 etiketten kostte de 
lieve som van 1 cent. Eigenlijk 
was dat een rare toestand, 
want iemand 's zondags laten 
werken kostte niets en iemand 
laten rusten kostte geld. 
Vreemd. Er waren meer men
sen die daar kritiek op had
den en na protesten van ver
schillende zijden en na ruim 
vier jaar mopperen, waren 
vanaf 1 augustus 1916 de 
strookjes dan ook gratis ver
krijgbaar. 
In de periode van januari 
1912 tot augustus 1916 wer
den 98.031 velletjes van 50 eti
ketten verkocht met een op
brengst die - het rekensom-

1. Briefkaart, verzonden op zondag 8 maart 1912 van Maasdijk naar Jorwerd. Het eti
ket, dat meegestempeld werd, geeft aari dat deze kaart n/et op zondag besteld behoef
de te worden. De kaart werd in Jorwerd op maandag 9 maart 1912 afgestempeld 
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3 Prentbriefkaart, op zondag 25 september 1921 verzonden van Rotterdam naar 
Moordrecht Hoewel in die periode alleen op verzoek werd besteld en prentbriefkoar 
ten van bestelling waren uitgesloten, heeft de afzender gemeend toch op de kaart te 
moeten schri|ven Niet bestellen op zondag 

metje is eenvoudig  f 980.31 
bedroeg. 

KLEINE STAPJES VOORWAARTS 
De stnjd om de zondagsrust 
bleek daarna toch resultaat af 
te werpen, zij het dat de voor
uitgang slechts met kleine 
stapjes gepaard ging. Om er 
enkele te noemen: in 1912 
werd de tweede bestelling op 
zondag afgeschaft; ook werd 
de tweede buslichting van de 
bijbrievenbussen niet meer 
uitgevoerd. In 1916 werd de 
zondagse bestelling van post
pakketten opgeheven; vanaf 
dat jaar was er ook geen ver
zending op zondag van aange
tekende stukken meer moge
lijk. Kortom, er was een voor
uitgang geboekt 

VAN VERBOD NAAR GEBOD 
Was de tekst Niet bestellen op 
zondagop het eerste etiket een 
verbod, op het de tweede 

op zondag waren vervallen, 
bleef het mogelijk post op 
zondag besteld te krijgen; al
leen moest daar nu voor wor
den betaald. Het ging geluk
kig maar om een kleinigheid 
(de etiketten kostten 1 cent 
per tien stuks), zodat er spra
ke was van een heel klein 
offertje voor een groot ple
zier. 
Op 10 juh 1919 waren de 
nieuwe blauwe etiketten voor 
het eerst verkrijgbaar en wer
den de oude ingetrokken. 
Kennisgevingen van overlij
den en het verslag van de Ka
mervergaderingen werden op 
zondag wèl besteld, net als 
buitenlandse post, expres
sestukken, kennisgevingen 
van aankomst van aangeteken
de stukken en dagbladen. Dit 
gebeurde zelfs zonder dat er 
etiketten op de stukken waren 
geplakt. Drukwerken, zoals 
prentbriefkaarten, werden 

« _ j i / i i s ' / « 1 I O T > * ^ 

2 Prentbriefkaart, gepromoveerd en gefrankeerd als briefkaart, verzonden op zater
dag 30 mei 1925 ven Valkenburg (L) naar Den Haag Het etiket op de kaart geeft aan 
dot deze kaart we/ besteld moest worden 

Stond een gebod: Bestellen op 
zondag. 
Op zondag 20juh 1919 werd 
dit blauwe etiket ingevoerd 
(aßeelding 2). Op sociaal ge
bied was er nogal wat ge
beurd. De arbeidswet was in
gevoerd en de 48urige werk
week was een feit. Hoewel 
door de uitbreiding van de 
zondagsrust veel bestellingen 

niet op zondag besteld, ook al 
waren die van etiketten voor
zien, (afieeldingen 3en 4). 

NIEUWE ETIKEHEN NODIG 
Inmiddels was het jaar 1926 
aangebroken en had de zon
dagsrust steeds meer ingang 
gevonden. In een groot aantal 
plaatsen werd zelfs geen enke
le bestelling meer op zondag 
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4 Prentbriefkaart, op zaterdag 31 augustus 1919 verzonden van Haarlem naar Den 
Haag Het etiket gaf aan dat deze kaart wel op zondag besteld moest worden Als de 
regel (geen bestellma van prentbriefkaarten op zondag) destijds |uistwerd uitgevoerd, 
IS ait met gebeurd, de bestelling van de kaart zal m dat geval naar de maandag zi|n 
verschoven 

uitgevoerd. Dat maakte het 
noodzakelijk nieuwe etiketten 
te maken met een kleine toe
lichting {afieeldmgen 5 en 6). 
Deze etiketten hadden in het 
midden de tekst Bestellen op 
zondagen daar omheen in car
ré de beperkende bepaling als 
's zondags ter plaatse een bestel
ling IS en aan de onderzijde de 
tekst Nederland. 
De prijs van de etiketten bleef 
ongewijzigd. In acht plaatsen 
was er in april 1926 op zondag 
nog een bestelling. Binnen 

drie maanden waren er nog 
eens twee plaatsen die de be
stelling op zondag staakten en 
zo bleven er nog maar zes 
over. 
In het algemeen werden 
Tweede Kerstdag, Tweede 
Paasdag en Tweede Pink
sterdag niet tot de zonda
gen gerekend. O p die da
gen was er dan ook sprake 
van een normale en volledi
ge bestelling in de gehele 
stad, een bestelling dus als 
op werkdagen. 
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5 Brief, verzonden op zaterdag 6 mei 1933 van Amsterdam naar Ri|swi|k Het etiket 
op de brief geeft aan dat deze brief we/ op zondag besteld moest worden 
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'X 
ó Prentbriefkaart met het etiket Bestellen op zondag, verzonden op zaterdag 31 de
cember 1927 van 's Gravenhage naar Rotterdam Drukwerk viel buiten de regeling, 
maar nieuw|aarskaarten moesten wel bezorgd worden op zondag 1 |anuari 1928, 
mits ze van twee gekruiste lijnen waren voorzien Of de kaart inderdaad op 1 |anuari 
bezorgd is, is met bekend De regeling van de bezorging van nreuw|aarspost werd per 
1 lanuart 1928 ingetrokken 
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7 Prentbriefkaart, gefrankeerd als briefkaart en verzonden op zaterdag 16 januari 
1937 van Haarlem naar Amsterdam. Het etiket gaf aan dat de kaart op zondag be
steld moest worden 

HET LAATSTE ETIKET 
In het midden van 1935 ver
scheen het vierde en laatste 
etiket, dat nog steeds tegen 
dezelfde prijs werd verkocht. 
Hierop stonden de plaatsen 
vermeld waar zondag nog een 
bestelling was: Amsterdam, 
Den Haag, Groningen, Rot
terdam, Scheveningen en 
Utrecht {aßeelding 7). 

O p 6 november 1938 besloot 
Groningen om de bestellin
gen op zondag stop te zetten. 
Het einde van de postale 
werkzaamheden op zondag 
kwam in zicht en op 21 april 
1940, enkele weken voordat 
Nederland in de Tweede We
reldoorlog werd verwikkeld, 
werden alle bestellingen van 
gewone post op zondag opge
heven; alleen de expressestuk-
ken werden 's zondags nog be
zorgd. De etiketten, die voor 
één cent per 10 stuks waren 

gekocht, konden worden te
ruggegeven, maar die terug
betaling leverde geen kapita
len op. 

DE VRIJE ZATERDAGMIDDAG 
De maatschappelijke verande
ringen gingen door en de be
hoefte aan meer rusttijd en la
ter aan vrije tijd werd groter. 
De vrije zaterdagmiddag was 
nog niet algemeen ingevoerd. 
Op de enveloppen van de 
Postcheque- en Girodienst 
stond het verzoek om de ver
zending van opdrachten op 
vrijdag zoveel mogelijk te be
perken tot 'spoed-opdrach-
ten', als men 'het Giro-perso
neel een vnjen zaterdagmiddag 
gunde' {aßeelding8). 

DE GESCHIEDENIS HERHAALT 
ZICH 
Het vervolg kennen we. De 
vrije zaterdagmiddag kwam er 
en daarna de vrije zaterdag. 
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8 Envelop van de Postcheque- en Girodienst uit 1945 met de tekst Gun het Ciro-perso-
neel een VRIJEN ZATERDAGMIDDAG Verzend des Vrijdags alleen Spoed-opdrach-
ten De envelop is - wellicht m verband met de heersende papierschaarste - hergebruikt 

c.q. maandag. Sommige men
sen zijn al gewend geraakt aan 
een vrije vrijdag. Toch is er te
genwoordig weer een ander 
geluid te horen, namelijk om 
bepaalde beroepsgroepen op 
zondag te laten werken. Zo is 
er bijvoorbeeld naar gestreefd 
om bepaalde winkels op zon
dag opengesteld te krijgen. 
De Vereniging tot Bevordering 
van de Zondagsrust en Zondags-
heili^ng- een organisatie met 
22.000 leden - probeert de 
minister van Economische Za
ken en de leden van de Sta-
ten-Generaal te overtuigen 
van de noodzaak om het wer
ken op zondag zoveel moge
lijk te verbieden of te beper
ken. 
Wat de post betreft kunnen 
we constateren dat de tele

foon en de fax veel van het 
briefverkeer hebben overge
nomen. Een gewone postbe-
stelling op zondag ligt daarom 
waarschijnlijk niet in het ver
schiet. 
Arie Bosman, Nijmegen 

Geraadpleegde literatuur: 
Zondagsetiketten door mr W.S. da 
Costa; artikel in het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie van ok
tober 1978 
De vier zondagsetiketten door mr W.S. 
da Costa; bijdrage m Filatelie Infor
matief, uitgegeven door Samson 
Uitgeverij bv, Alphen aan den Rijn 
(1981) 
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Argentinië 
De Lucht 
Vliegend speelgoed is te 
zien op de zegels van 
het op 1 5 december vo
rig jaar in Argentinië 
verschenen postzegel
boekje. De inhoud De-
staat uit vier zegels van 
25 c. (luchtschip, ballon, 
vlieger, luchtballon), één 
van 50 c. (papieren 
vliegtuigje) en drie van 
75 c. (helikopter, vlieg
tuigje en parachute). De 
oplage bedroeg 
100.000 boekjes. 

Australië 
Zestien T6 boekjes! 
De Australian Football 
League bestaat dit jaar 
één eeuw. Het Austra
lisch voetbal is een soort 
rugby-voetbal. Het wordt 
gespeeld tussen twee 
teams van elk 21 spelers 
(waarvan er overigens 
altijd maar achttien ac
tief aan het spel deelne
men). De publieke be
langstelling voor deze 
sport is bijzonder groot. 
Reden waarom de post
dienst op 23 april maar 
liefst zestien postzegels 
uitgaf. Die zestien zegels 
vertegenwoordigen de 
zestien aan de AFL-com-
petitie deelnemende ver
enigingen. Men ging er 
namelijk van uit dat sup
porters graag iets van 
hun eigen club zien. 
Klopt natuurlijk wel, want 
als RKC-supporter ga je 
hier ook niet met een 
Ajax-sjaal lopen - ik 
niet, althans. 
Omdat in Australië de 
zelfklevende boekjes het 
goed doen, zijn de ze
gels elk in een eigen 
boekje verkrijgbaar: zes
tien boekjes met elk tien 
zegels van 45 cent. Voor 
de onpartijdige verza
melaar is er overigens 
ook een velletje met alle 
zestien zegels verkrijg
baar. 

Elk boekje bevat het logo 
van de club en een foto 
van een door de club uit
gekozen sterspeler. De 
zestien boekjes zijn ook 
te koop in één pakket 
met veel extra tekst en af
beeldingen. De prijs er
van is die van de nomi
nale waarde van de ze
gels: 72 Australische dol
lars. 
Het gaat om de volgende 
clubs: The Crows (Ade
laide), The Bears (Brisba
ne), The Blues (Carlton), 

The Magpies (Colling-
wood). The Bombers (Es-
sendon). The Lions (Fitz-
roy), The Bulldogs (Foots-
cray). The Dockers (Fre-
mantle). The Cats (Gee-
long), The Hawks (Hawt
horn), The Demons (Mel
bourne), The Kangaroos 
(Noord-Melbourne), The 
Tigers (Richmond), The 
Saints (St Kilda), The 
Swans (Sydney) en The 
Eagles (VV'est Coast). 

Nieuwe versie ATM-vel-
letje 
Het in november 1994 
als proef uitgebrachte 
velletje met twintig zegels 
van 45 cent kreeg op 11 
april een vervolg. De in
houd bleef hetzelfde, 
maar op de achterzijde 
staat nu reclame voor het 
postpok. Het nieuwe vel
letje is op alle kantoren 
te koop. Het oude velle
tje, met Advance Bank-
reclame, blijft eveneens 
verkrijgbaar. 

De nieuwe versie van het Aus
tralische vellet|e 

België 
Natuur 
Op 1 april verscheen het 
al eerder in deze rubriek 
aangekondigde Belgi
sche natuurboekje. Aan
leiding is de honderdvijf-
tigste verjaardag van het 
Koninklijk Instituut voor 
Natuurwetenschappen. 
Het boekje bevat zes ze
gels van 16 f. waarop in
secten te zien zijn: de 
bloedrode heidelibel, de 
aardhommel, het vlie
gend hert, de meikever, 
de veldkrekel en het ze-
venstippig lieveheers
beestje. 
In samenwerking met bo
vengenoemd instituut or
ganiseert het Postmuse-
um (Grote Zavel 40, 
1000 Brussel) van 3 mei 
tot 16 juni (van dinsdag 
tot zaterdaq) een gratis 
toegankelijke tentoonstel
ling Insecten - tussen 
droom en werkelijkheid. 

Denemarken 
Beroemde Deense vrou
wen 
De Deense Europazegels 

van dit jaar hebben 'Be
roemde vrouwen' als the
ma. Op de beide Deense 
zegels zijn de schrijfster 
Karin Blixen en filmster 

Asta Nielsen een foto uit 1920 
(illustratie Deens Filmmuseum) 

Asta Nielsen de gelukki
gen. Uitgiftedatum was 9 
mei. 
De zegel van 5 k. met 
Asta Nielsen is ook in 
een postzegelboekje ver
krijgbaar. i-Jet boekje be
vat tien van deze zegels 
en heeft nummer S81. 
Asta Nielsen (1881-
1972) was één van de 
groten uit het tijdperk 
van de stomme film. 
Haar lichaamstaal en uit
straling maakten haar tot 
een unieke persoonlijk
heid. 
Herdruk automaatboekje 
Eveneens op 9 mei ver
scheen een herdruk van 
het automaatboekje van 
10 k. De inhoud is onge
wijzigd. Het boekje heeft 
nummer C l 6. 

Faeröer 
Zomergasten 
Het merendeel van de 
vogels die in de Faeröer 
voorkomen overwintert 
in zuidelijke landen. Het 
wijken van de kou doet 
veel doortrekkers en zo
mergasten besluiten 
koers naar deze eilan

den te zetten. 
Twee van zulke vogels 
komen voor op de op 15 
april verschenen postze
gels: de gewone kruisbek 
en de pestvogel. Volgend 
jaar komen het barmsijs-
je en de goudvink aan 
de beurt. 
De beide dit jaar ver
schenen zegels, elk van 
4.50 k., komen ook voor 
in een postzegelboekje 
van 45 k. (vijfzeaels van 
elk). ' ^ 

Frankrijk 
Tariefwijzigingen 
Op 18 maart werden de 
belangrijkste Franse 
posttarieven verhoogd. 
Zo ging het brieftarief 
van 2.80 naar 3.00 f. 
Voor de boekjesverza
melaar heeft dat niet zo 
veel gevolgen, omdat de 
boekjes met permanente 
zegels sinds 19 april 
1993 zegels zonder 
waarde-aanduiding 
(TVP: Timbre a Validité 
Permanente] bevatten. 
De huidige boekjes wer
den gewoon 2 f. duur
der. 
Anders is het gesteld met 
het automaatboekje van 
20 f. Dat heeft een ge
wijzigde inhoud gekre
gen: zesmaal TVP plus 
twee oranje zegels van 

Groot-Brittannië 
Blauwe fluor 
Al eerder gaf ik in deze 
rubriek een overzicht van 
de boekjes die zegels 
met blauwe fluor bevat
ten. Daar moet nu één 
boekje aan toegevoegd 
worden: het op 20 okto
ber 1995 verschenen 
boekje met vier zegels 
van 35 p. Het werd ver
vaardigd door de firma 
Walsall 

Het label m het Britse koninginneboek|e 

Olympische Spelen 
De vijf op 5 februari ver
schenen boekjes met in
formatie en het logo van 
de Olympische en Para
lympische Spelen werd 
op 19 maart uitgebreid 
met vier andere: vier
maal 35 p. Walsall, vier
maal 41 p. Walsall, vier
maal 60 p. Walsall en 
tienmaal /sfC/oss Har
rison. Eén op de 25 Har-
rison-boekjes (één per 
pakje dus) heeft overi
gens sinds enige tijd een 
klein telblokje. 
Op 13 mei volgen er we
derom drie 'Olympische' 
boekjes met aandacht 
voor de Olympische 
triathlon op de kaft. Alle 
drie bevatten ze tien 1st 
Class zegels. 
Verjaardag Britse 
koningin 
Ter gelegenheid van de 
zeventigste verjaardag 
van koningin Elizabeth 
verscheen op 16 april 
(haar verjaardag was op 
21 april) een postzegel-
boekje met vier Istöass-
zegels en een speciaal 
herdenkingslabel. Al eer
der verschenen er enkele 
boekjes met zulke labels: 
Bank of England (] 994) 
enR.J.Mitanell(1995). 
Ook nu is de zegelinhoud 
ongevouwen zonder kaft 
verkrijgbaar. Daarnaast 
zijn sinds kort ook de la
bels te koop als afbeel-
ding op een postkaart. 

Voetbal 
Met het Europees kam
pioenschap voetballen. 
Euro 96, voor de deur is 
het geen verrassing dat 
Groot-Brittannië met een 
serie voetbalzegels op de 
proppen komt. Nationale 
beroemdheden uit het 
verleden zijn erop ver
eeuwigd: Dixie Dean, 
Bobby Moore, Duncan 
Edwards, Billy Wright en 
Danny Blanchflower. 
Het zal evenmin verba
zing wekken dat het 
jaarlijkse grootformaat 
boekje dit jaar in het te
ken van Euro 96 zal 
staan. Het verschijnt te
gelijk met de zegels op 
14 mei. 
De voorzijde van het 
£ 6.48 kostende boekje 
is opgesierd met een ac
tiefoto van de oud-aan- fl 
voerder van het Engelse • 
elftal David Platt. Platt 
speelde eerder voor As
ton Villa en het Italiaanse 
Sampdoria, maar is nu 



Het Engelse voetbalboek|e plus afbeeldingen van enkele vellet|es 

een collega van Dennis 
Berqkannp bij Arsenal. 
Hetboekwerk bevat drie 
velletjes met de voetbal
zegefs en één velletje met 
vier paren 1st Class ze
gels plus een Georg Best
sticker  onbetwist de 
nummer één in de Britse 
voetbalgeschiedenis. 
De inhoud is als volgt. 
Velletje één: viermaal 
19 p. Dean; velletje 
twee: viermaal 25 p. 
Moore; velletje drie: 
tweemaal 35p, 41 p. en 
60 p. (Edwards, Wright 
en Blanchflower). Velletje 
vier is een geval apart, 
omdat de vier paren ze
gels bevatten van Groot
Brittannië, Noordler
land, Schotland en Wa
les. 

Hongkong 
Hong Kong 97 
Van 1 2 tot en met 16 fe
bruari 1 997 wordt onder 
de titel Hong Kong 97 de 
elfde Aziatische interna
tionale postzegelexposi
tie gehouden. De filatelie 
in het Verre Oosten is 
springlevend. Ook voor 
deze tentoonstelling be
staat nu al een overwel
digende belanqstelling. 
Het pikante tijdstip (kort 
voor het opgaan van 
Hongkong in de grote 
Volksrepubliek China) 
zal daaraan ook niet 
vreemd zijn. 
De organisatie houdt re
kening met een bezoe
kersaantal van 330.0001 
Do's andere koek dan de 
enkele tienduizenden die 
op Westeuropese ten
toonstellingen afkomen 
Diverse filatelistische 
produkten worden in het 
kader van Hong 
Kong 97 uitgebracht: 
speciale velletjes met 
permanente zegels, een 
postwaardestuk met een 
hologram en een groot
formaat postzegelboek
je. Nadere informatie 
volgt. 

Korea (Noord) 
Kunstschaatsen 
Ter gelegenheid van de 
Paelcfusanprijs (een in
ternationale wedstrijd 
kunstrijden op de 
schaats) gaf de Koreaan
se postdienst op 17 fe
bruari drie postzegels en 
een velletje uit. De 
schaatswedstrijden zijn 
een belangrijk evene
ment bij de jaarlijkse vie
ring van de geboortedag 
van de grote leider ka
meraaa Kim Jong II; ze 
werden dit jaar voor de 
vijfde achtereenvolgende 
maal gehouden. 
De uitgifte ging vergezeld 
van een postzegelboekje. 
De inhoud bestaat uit vier 
zegels(10, 20, 30en 
50 j.) met beelden uit een 
wedstrijd. 

Luxemburg 
Groofhertogin Charlotte 
Op 3 maart verscheen in 
Luxemburg een postze
gelboekje met acht ze
gels van 16 f. De prijs 
van het boekje is 120 f., 
zodat de koper een kor
ting van 8 f. geniet. 
Aanleiding tot de uitgifte 
was de honderdste qe
boortedag van groother
togin Charlotte. Zij werd 
in 1896 geboren als 
tweede dochter van 
groothertog Wilhelm en 
groothertogin Marie
Anne. Charlotte stierf in 
1 985. Enkele jaren later 
verrees ter horer ere een 
monument op het Claire
fontaineplein in Luxem
burg. Plein zowel als mo
nument zijn te zien op de 
postzegel. 

Thailand 
Naar verluidt zijn in 
maart en april van dit 
jaar in Thailand de vol
gende boekjes (inhoud: 
vijfmaal 2 b.) versche
nen: 
01 03 ASEM, bijeen
komst regeringsleiders 
Azië  Europa 

1003 Koninklijke cre
matie prinsesmoeder 
0204 Bescherming erf
goed: Wat Phra Kaeo 
1204 700 Jaar Chiang 
Mai: Pagode Wat 
Chiang Mai 
1304 Songkran dag 
(Jaar van de rat) 

ZuidAfrika 
Varianten 
De Zuidafrikaanse post
dienst deelt mee dat er 
een vierde oplage van 
het rinocerosboekje uit 
1 993 is verschenen. Een 

deel daarvan is gedrukt 
op Harrisonpapier 
(groenachtig), een ander 
(groter) deel op het witte 
papier van Coated Pa
pers Ltd. 
Hoewel mededelingen 
erover uitblijven, blijken 
er meer varianten van dit 
boekje verschenen te 
zijn. Over een overzicht 
ervan beschik ik nog niet. 
Vermoedelijk is inmid
dels in april ook een 
A;'c/spostzegelboekje 
verschenen. Ook staat er 
een toerismeboekje op 
stapel. De kerstzegels 
van 9 oktober zouden, 
zo luiden de berichten, 
voor het eerst ook in 
boekjesvorm uitkomen. 

Zweden 
Oude huizen op nieuwe 
postzegels 
De serie 'Zweedse hui
zen' wordt voortgezet. De 
eerste postzegels in deze 
serie verschenen vorig 
jaar maart en hadden 
huizen op het platteland 
als onderwerp. Op 19 
april jl. kwam nummer 
twee 'Zweedse huizen 
tot nut en vermaak'. 
De serie bestaat uit zes 
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Achter elk van de huizen in het nieuwe Zweedse boek|e zit een inte 
ressant verhaal 

Een oude ets vergunt ons een 
ki|k|e op het 'badgebeuren' in 
de Middeleeuwen De Taminak

loof was toen nog nauwelijks 
ontsloten 

zegels van 3.85 k. en is 
alleen in een boekje ver
krijgbaar; prijs 23.10 k. 
Op de zegels worden de 
volgende gebouwen af
gebeeld: het post en 
spoorwegstation in de 
provincie Hälsingland, 
net Folkets Hus in Motala 
voor bijeenkomsten van 
de arbeidersbeweging, 
de gemeentesilo in de 
provincie Smaland, de 
uit houten balken opge
trokken rondschuur in de 
provincie Vösterbotten, 
een Gotlandse schaaps
kooi en het oude raad
huisvan Linköping. 

Zwitserland 
Pro Patria 
Samen met de stichting 
Pro Patria start de Zwit
serse postdienst dit jaar 
met de postzegelcyclus 
'Cultuurgoed en land
schap'. In vier opeenvol
gende jaren moeten de 
zegels van het publiek 
vertrouwd maken met het 
typische Zwitserse cul
tuurgoed en mooie land
schapsplekjes. Een be
langrijke taak van de 
sticriting is ook de aan
koop en het onderhoud 
van waardevolle cultuur
historische gebouwen en 
gebieden. 
Op 14 mei verschijnt de 
vier waarden tellende se
rie. De zegel van 
90140 c. uit deze reeks 
is ook verkrijgbaar in 
een boekje Het tien ze
gels tellende boekje kost 
13.80 f., inclusief 80 c. 
aanmaakkosten De ze
gel besteedt aandacht 
aan het Benedictijner 
klooster Pföfer bij een al 
in 1 240 ontdekte mine
rale bron. 
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POSTMERKEN 96 KOMT ERAAN! 
JOS S T R O O M , ' S  G R A V E N H A G E 

De Vereniging van Poststuk
ken en Poststempelverzamc
laars (kort^veg Po Csf Po) be
staat dit jaar \ijftig Jaar. Deze 
gelegenheid wordt te baat ge
nomen om een grote tentoon
stelling te organiseren. In de 
Oude Kerk in Amsterdam is 
van 5 tot en met 8 .september 
1996 de expositie PosI mer
ken 96 te zien, een tentoonstel

ling die maar liefst 550 kaders 
omvat. De Po & Poleden laten 
zien wat en hoe zij \erzame
len. Een Erehof en een ge
meenschappelijke inzending 
onder het motto 7 946 le\ eren 
een bijzondere bijdrage aan 
deze tentoonstelling. 
Voor de gemeenschappelijke 
inzending zijn inmiddels ruim 
tweehonderd stukken aange

meld. Het gaat hierbij om 
stukken \an, naar en binnen 
Nederland en de 0\erzeese 
gebieden werden verzonden. 
Ze zijn gefrankeerd met de 
destijds geldige zegels, die 
duidelijk zijn afgestempeld in 

Het hierbij afgebeelde stuk 
kan als \oorbeeld dienen: te 

zien is een zo op hel eerste ge
zicht .simpel kaartje. Dat is het 
ook wel, maar de afstempeling 
\erraadt het moment van ge
bruik: 1 januari 1946! De 
adieszijde \an deze bepaald 
niet fraaie of spectaculaire 
prentbriefkaart laat de aller
eerste naoorlogse machine
afdruk in Deventer zien. De 
Stempelviag ontbreekt nog. 
Dat een eventueel vlagstempel 
bij de stempeling niet werd af
gedekt door een ander post
stuk blijkt uit de door de ma
chine aangebrachte streep 
links. Er werd ook geen zwar
te, maar blauwe inkt gebruikt 
voor dit stempel. Het is een 
echt gelopen nieuwjaarswens, 
en de afstempeling is hoogst
waarschijnlijk nog een proef 
gê v■eest met de herstelde Uni
T'rr,sr//stempelmachine. 
Zo zullen er op Poslmerhen 96 
bijna twintig kaders worden ge
\'uld met schijnbaar 'gewone', 
maar interessante poststukken! 
Meer informatie over Postmer
keti 96 volgt nog, maar u kunt 
uiteraard nu al de periode 5 
tot en met 8 september 1996 
in uw aganda vrijhouden. 
Meer informatie is verkrijg
baar bij de heer J.M. van Put
ten, Zomeivaart 166zw, 2033 
DD Haarlem, telefoon 023
5350178. 
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SPOORWEGPOSfïïGELJENïOÖNSïEliJNG 
FERfnllLA/OlNUiRL^ ISpoofwgnwnsenoppstß^ 

M R A . VAN DER FLIER, 'SGRAVENHAGE 

Wie een onderzoek instelt naar mensen die iets met spoorwegen te maken hebben gehad èn 

op postzegels zijn afgebeeld, komt tot een verrassend groot aantal. In het nu volgende artikel 

wordt een indruk gegeven van de filatelistische oogst die dat kan opleveren. Aanleiding is de 

internationale spoorwegpostzegeltentoonstelling F&jMex 96, die op 30 en 31 augustus en 1 

september aanstaande in de Utrechtse Jaarbeurs zal worden gehouden. 

Omdat dit artikel geen 'por
trettengalerij' mag worden zo
als die van de heer Van Peur
sum van vóór, tijdens en na de 
oorlog' geef ik slechts enkele 
voorbeelden om te laten zien, 
uit welke hoeken zegels met 
'spoorwegmensen' bij elkaar 
te brengen zijn. 

TECHNICI 
Ik denk dat George Stephenson 
(17811848), de bouwer van 
de eerste bruikbare stoomlo
comotieven, wel het vaakst op 
postzegels is afgebeeld. Niet 
alleen in Engeland zelf, maar 
ook bijvoorbeeld in Honga
rije, waar hij op verscheidene 
uitgiften te vinden is. 
Voor het eerst zien we hem in 
1948 (aßeelding la), in een se
rie 'uitvinders'. In 1961 kwam 
hij voor in een reeks die werd 
uitgegeven ter gelegenheid 
van de conferentie van Oost
Europese verkeersministers 
(aßeelding lb). En tenslotte in 
1981, het jaar waarin zijn twee
honderdste geboortedag werd 
herdacht (afieelding Ic). Op 
deze laatste zegel is ook duide
lijk de door hem gebouwde lo
comotief Locomotion afge
beeld, die in 1825 de eerste 
trein op de spoorlijn Stock
tonDarlington trok. 

Polen wijdde in 1976 een serie 
aan de ontwikkeling van de lo
comotief. Ook in deze serie 

komt George Stephenson 
voor, maar nu met de locomo
tief Rochel, waarmee hij in ok
tober 1829 de Rainhül Trials 
won (aßeelding ld). Deze over
winning zorgde ervoor dat hij 
de locomotieven mocht leve
ren voor de veel belangrijker 
spoorlijn van Liverpool naar 
Manchester. Ook zijn zoon en 
medewerker Robert Stephen
son (18031859) komt in deze 
serie voor. 
De tweehonderdste geboorte
dag van George Stephenson 
wordt ook nog herdacht met 
een serie 'locomotieven' van 
Gabon (afl>eelding Ie). Ook in 
deze serie is de Rochet opgeno
men. Ik denk dat er nog wel 
meer postzegels met de af
beelding van George Step)
henson te vinden zijn, maar 
zoals gezegd: dit artikel geeft 
slechts voorbeelden en catalo
giseert niet. 

In België, toch een spoorweg
land bij uitstek, vinden we 
slechts één technicus met 
name genoemd: Egide Wal
schaerts (18201901). Hij was 
de uitvinder van de 'verde
lingsschaar der stoommachi
ne ' hetgeen betekende dat de 
stoom aanmerkelijk economi
scher werd gebruikt dan voor
heen. De stoomlocomotief 
was immers nu niet direct het 
voorbeeld van een energie
zuinig vervoermiddel. Wal

5 ld Ie 
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schaerts is afgebeeld op een 
zegel in de reeks 'uitvinders' 
van 1955 (aßeelding2). 

In Oostenrijk werd Karl Ritter 
von Ghega (18021860), de 
bouwer van de Semmering
spoorlijn, al in 1936 op een 
toeslagzegel afgebeeld (aßeel
ding 3a). Ook verscheen hij op 
een zegel ter herdenking van 
zijn honderdvijftigste geboor
tedag in 1952 (aßeelding 3b) 
en in een speciaal stempel bij 
het honderdvijfentwintigjarig 
bestaan van deze Semmering
spoorlijn in 1979 (aßeelding 
3c). 

3c 
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POLITICI 
De politiek bepaalt of  en zo 
ja waar  er spoorlijnen wor
den aangelegd. Het bewijs 
daarvan is bijna dagelijks te 
vinden in de dagbladen, waar 
onder meer geschreven wordt 
over de Hoge Snelheidslijn 
tussen Amsterdam en Rotter
dam en over de Betuwelijn 
voor het goederenvervoer van 
Rotterdam naar Duitsland. 
Vroeger was het niet anders. 
Eén van de eersten die zich 
hierover uitliet, was de eco
noom Friedrich List (1789
1846). In het conservatieve 
Duitsland was niet iedereen 
het met hem eens. Hij liep 
door zijn publikaties zelfs een 
'vestingstraf op en werd ver
bannen naar Amerika. Maar 
hij kwam terug: in 1832 werd 
hij tot Amerikaans consul in 
Leipzig benoemd. 
In de spoorweggeschiedenis 
speelde hij een belangrijke rol 
door zijn publikatie Ueber das 
sächsische Eisenbahnsystem ab 
Grundlage eines deutschen Eisen
bahnsystems (1833). In het 
toen nog in vele staten ver
deelde Duitsland was hij de 
eerste die met de gedachte 
speelde van één Duits spoor
wegnet. Wie de door hem ont
worpen spoorwegkaart van 
Duitsland bestudeert, ziet 
daarop al veel van de nu nog 
bestaande doorgaande verbin

dingen aangegeven. 
List is voor het eerst 
te zien in een stem
pelvlag van zijn ge
boortestad Reutlin
gen in 1937 (aßeel
ding 4a). In de DDR 
werd in Dresden de 
'Hogeschool voor het 
verkeerswezen' naar 
hem genoemd, wat 
hem in 1962 ook nog 
een speciale postze
gel opleverde (aßeel
ding 4b). In 1989 werd 
zijn tweehonderdste 
geboortedag zowel 
door de Bondsrepu
bliek als door de 
DDR met postzege
lemmissies herdacht 
(aßeeldingen 4c en 
4d). Die laatste uitgif
te is vooral interes
sant omdat daar de 
aandacht wordt ge
vestigd op het feit dat 
aan hem de eerste 
Duitse interlokale Ei
senbahn te danken 
was. Dat was de lijn 
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van Bulgarije. Op 
een jubileumzegel 
ter gelegenheid van 
het vijftigjarig be
staan van de spoor
wegen in Bulgarije 
zien we hem op de 
locomotief {aßyeel

LeipzigDresden, de eerste 
verbinding tussen twee steden 
die op een finke afstand van 
elkaar lagen en daarmee de 
eerste 'interlokale' spoorver
binding in Duitsland (1839). 
De toen al bestaande lijnen 
NeurenbergFürth (1835) en 
de eerste Staatsbahn van 
Brunswijk naar Wolfenbüttel 
(1838) waren alleen nog maar 
van lokaal belang. 

Klinkt de naam 'List' waar
schijnlijk velen heel bekend in 
de oren, dat kan niet worden 
gezegd van iemand als Wil
liam Jackson Palmer. Als de 
Colorado Springs Stamp Club 
zijn honderdvijftigste geboor
tedag niet had herdacht met 
een postzegel ten toonstelling 
en de daarbij behorende spe
ciale envelop met stempel had 
ik nooit geweten dat de aanleg 
van de Denver & Rio Grande 
Railroad aan zijn initiatief te 
danken was (aßeelding 5). 

In Spanje legde de markies 
van Salamanca als minister 
van Financiën de basis voor de 
eerste spoorlijnen op Spaans 
gebied, van Madrid naar Za
ragoza en van Barcelona naar 
Mataro (1848). Hij was per
soonlijk bevriend met de fami
lie Rothschild, die het kapitaal 
verstrekte. Helaas werd de 
bouw van de eerstgenoemde 
lijn een tijd onderbroken toen 
hij als minister moest aftre
den. Maar op het moment dat 
hij in die functie terugkwam, 
werd de bouw voortgezet. De 
markies schijnt zijn eigen fi
nanciën minder goed be
heerd te hebben: hij stierfarm 

en verbitterd. De mar
kies van Salamanca is 
te zien op een ten
toonstellingsenvelop 
ter gelegenheid van 
het eeuwfeest van de 
spoorwegen in Barce
lona (aßxelding 6). 

ZWITSERLAND: 
EVENWICHT 
In Zwitserland worden 
de verhoudingen tus
sen de landstalen 
goed in de gaten ge
houden. Bij de her
denking van het vijf
tigjarig bestaan van de 

7a, 7b en 7c 

Gotthardtunnel in 1932 lukte 
het op een speciale manier 
het 'talenevenwicht' onder 
controle te houden. Op de ze
gels zijn de Franstalige techni
cus Louis Favre (18261879, af
beelding 7a), de Duitstalige fi
nancier Alfred Escher (1919
1882, aßeelding 7b) en de Itali
aanstalige politicus Emil Welti 
(18251899, aßeelding 7c) te 
zien. 
Opvallend is dat de naam van 
de tunnel op elke zegel an
ders is gespeld: St. Gothard 
(Frans), St. Gotthard (Duits) 

en S. Gottardo (Italiaans). 

AMATEURS 
Bij de vele museumspoorlij
nen die in de wereld te vinden 
zijn, hebben vaak nietspoor
mensen een spoorwegfunctie 
gekregen, nadat zij de daar
voor nodige vakbekwaamheid 
hebben verworven. De meeste 
doen hun werk in stilte en ver
wachten niet ooit op een post
zegel terecht te komen. Wie 
wèl als spoorwegenthousiast 
en bevoegd machinist  op de 
zegel kwam, was koning Boris 
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ding 8). Het verhaal gaat zelfs 
dat hij, in Rome gehuwd met 
een Italiaanse prinses, op de 
terugweg naar Bulgarije  die 
toen nog per trein diende te 
worden afgelegd  op een ge
geven moment zijn jonge 
bruid in de steek liet om even 
op de locomotief aan de slag 
te gaan. 

GEEN SPOORMAN, 
WEL EEN POSTZEGEL 
Een Tsjechische postzegel 
eert Franz Joseph Ritter von 
Gerstner (17561832) als één 
van de oprichters van de 
Technische Hogeschool in 
Praag (aßeelding 9). Ritter von 
Gerstner speelde ook een be
langrijke rol bij het tot stand 
komen van het Oostenrijkse 
spoorwegnet. Tsjechië be



hoorde in die tijd tot Oosten
rijk. Al in 1808 ontwierp hij 
een plan voor een railverbin
ding van Budweiss naar Linz, 
van de Moldau naar de Do
nau. In 1813 publiceerde hij 
een verhandeling: Ueber die 
Frage ob, und m welchen Fällen 
der Bau schiffbarer Kanäle, Eisen
wege oder gemachten Strassen vor 
zu ziehen sei. Zijn zoon, Franz 
Anton, was het gegeven om in
derdaad de spoorweg  met 
toen nog paardentractie  tus
sen Budweiss en Linz tot stand 
te zien komen. 

EXSPOORMENSEN OP DE 
POSTZEGEL 
Ook mensen die niet langer 
aan het spoor werken, kun
nen later nog wel eens op 
postzegels terecht komen. 
Jimmie Rodgers (18971933) 
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is daar het beste voorbeeld 
van. Deze 'zingende remmer' 
verliet om gezondheidsrede
nen de dienst van de Gulf Mo
bile &" Ohio Railroad en maakte 
daarna carrière in de lichte 
muziek. Rodgers wordt wel 
aangeduid als 'de vader van 
de country & western music'. 
Op zijn postzegel  die deel 
uitmaakt van de serie Perfor
ming Arts  is nog de trein te 
zien die aan zijn eerdere be
roep herinnert (aßeelding 10). 
Een kleine enquête onder be
kenden leerde mij overigens 
dat men van het werk van de 
' remmer' nauwelijks meer op 
de hoogte was. 
In de oude tijd hadden slechts 

_̂  weinige goederenwagens een 
= (hand)rem. Dit moet tot in de 
— jaren twintig hebben ge
 duurd, want ik heb het sys

teem /elf nog zien functione
ren. Op de wagons was een 
soort cabine aangebracht die 
boven het dak van de wagon 
uitstak. Vanuit deze cabine 
kon de remmer de signalen 
van de locomotief goed zien 
en horen. Werd het sein 'rem
men' gegeven dan draaide hij 
in de cabine de rem aan. Op 
deze manier werd vermeden 
dat de 'massa' van de goede
rentrein de remmende loco

danigheid van Académicien op 
een postzegel terecht (aßeel
ding 12). Maar van beroep was 
hij jarenlang directeurgene
raal van de Société Nationale des 
Chemins deferFranfais (SNCF). 
In die functie was hij van 1951 
tot 1958 president van de 
(Union Internationale des Che
mins deFer, U.I.C. Deze organi
satie werd in 1922 in Parijs op
gericht met als doel 'het verze
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In de jaren twintig verscheen 
er een roman van de Russi
sche schrijver W.W. Iwanow, 
later ook tot toneelstuk be
werkt, met de titel De pantser
trein. De roman beschrijft de 
lotgevallen van de bemanning 
van een pantsertrein in de 
burgeroorlog tussen de 'ro
den' en de 'witten' in de eer
ste jaren na de Russische revo
lutie. Op een postzegel aan 
Iwanow gewijd (aßeelding 14) 
is deze pantsertrein duidelijk 
het overheersende thema. 

En dan kunnen we ook nog 
een Nederlander in deze cate
gorie opnemen. Herman He
ijermans (aßeelding 15) begon 
ooit aan een boek De moord in 
de trein, een werk dat hij door 
zijn overlijden niet heeft kun
nen voltooien. Ik herinner me 

motief als het ware opduwde. 

De Noor Klas P. Arnoldson 
(18441916) kwam op de post
zegel nadat hij de Nobelprijs 
voor de vrede had gekregen 
(aßeelding 11). Hij was vele ja
ren (van 1861 tot 1881) in 
dienst van de Noorse spoorwe
gen, de laatste jaren als sta
tionschef. Belangrijk werd hij 
door zijn publikaties en ande
re activiteiten in de 'Vredesbe
weging', een groep die in de 
eerste jaren van deze eeuw er
naar streefde om voorgoed 
een einde te maken aan oorlo
gen. In dit verband kunt u 
denken aan de figuur Max 
Brauws uit de Boeken der kleine 
zielen van Louis Couperus. 

In Frankrijk kwam Louis Ar
mand (19051971) in zijn hoe

keren van de uniformiteit en 
het aanbrengen van verbete
ringen bij de spoorwegen met 
het oog op het internationale 
verkeer'. yVrmand was daarna 
van 1961 tot 1971 secretaris
generaal van deze organisatie. 

ROMANSCHRIJVERS 
Hoewel vaak wordt gesproken 
over 'de romantiek van de 
spoortrein' weet ik niet veel 
boeken te noemen die zich 
echt op spoorwegterrein af
spelen. Wel weet ik dat de 
nachttrein tussen Parijs en Le 
Havre een rol speelt in La béte 
humaine van Emile Zola. Op 
de zegel van Zola in de Franse 
serie Célébrités is in de rechter
bovenhoek heel duidelijk een 
locomotief te zien (ajbeelding 
IJ). 

nog het begin: een louche fi
guur consumeert in zijn 
woonschuit in Amsterdam 
vóór hij op reis gaat nog een 
palinkje. Het vel daarvan blijft 
aan zijn koffer kleven en wekt 
achterdocht bij een medepas
sagier in de eersteklascoupé 
waarin ze naar Parijs vertrek
ken... Fl. 

Noten: 
Portretgallen] door mr J.H. van Peur
sem; vaste rubriek in het Neder
landsch Maandblad voor Philate
lie,jaargangen 1935 en 1936; later: 
Phitatebstische Portretgalenj (zelfde 
auteur); vaste rubriek in het Ne
derlandsch Maandblad voor Phila
telie, jaargangen 1941, 1942, 
1945/46 en 1947. 

Literatuur: 
Der Etsenbahnmotivsammler, publika
tie van de Internationale Motief
groep Eisenbahnwesen, 19641996 
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'n Beetje verzameling 
verdient meer dan een 

beetje aandacht. 
Als actief verzamelaar bent 

u constant bezig met uw verza
meling 

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

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

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

Dit soort schades is met op 
uw inboedelpolls te verhalen 

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

Daarbi) komen nog een paar 
interessante extra's 

Zo is uw verzameling óók 
op beurzen en tentoonstellin

gen èn tijdens het vervoer 
daarnaartoe gedekt 

Daarnaast kent de verzeke
ring standaard een overdek
king van 15% voor de actieve 
verzamelaar die nieuwe aan
kopen doet en om eventuele 
waardestijgingen tijdelijk op 
te vangen 

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

Ook die aandacht is uw 
verzameling méér dan waard 

Niet voor niets gaat de 
voorkeur van de Consumen
tenbond uit naar de 
Verzamelingenverzekering van 
AMEV voor kostbare verza
melingen die getaxeerd moe
ten worden 

Uw verzekeringsadviseur 
vertelt u graag meer 
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wo 5|uni Ki|kdag09 00-18 5 0 u 

wo 5 juni 19 00 u Aanvang v/d 

veiling 

do 6|uni 10 00-16 30U 

Na-veilmg 

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

vr 17 mei 16 00 uur Sluiting v/d 

sehr tel kaart veiling 

WO 29 mei 18 30 21 30 Algem 

Verzamelbeurs 
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ling van 5 juni 1996 
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sctir tel kaart veiling 
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Wij bieden u postfrisse zegels van de thema's voetbal/sport/ 

olymp.spelen/UPU enz. enz. met aanzienlijke kortingen. 

Vraag de gratis prijslijst (Michel-nummers) van uw thema. 

Postzegelhandel 'Wien' 
Postbus 22517, 1100 DA AMSTERDAM Z.O., Tel. 020-6 974 978 

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

1 WEST-EUROPA prachtige mix met HWs 
2 SCANDINAVIË incl kleine landen 
3 FINLAND met boekjeszegels zeer nieuw 
4 ZWEDEN met boekjeszegels en HW's 
5 NOORWEGEN veel HWs 
6 DENEMARKEN veel nieuw 
7 PAR 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 mettoeslag 
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 - , -
ƒ — 
ƒ 14,-
ƒ 15,-
/ 16,-
ƒ 14,-
/ 1 2 0 -
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 

ƒ 40 
ƒ 55 
ƒ 30 
ƒ 35 
ƒ 38 
ƒ 30 
ƒ -
ƒ150 

-
-
-
-
-
-
-
-

ƒ295-
ƒ 22,-
ƒ 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 
ƒ150,-
ƒ195-
ƒ110-
ƒ130-
ƒ150,-
ƒ110-
ƒ - . -
ƒ585,-
ƒ - , -
ƒ 85,-
ƒ185-
ƒ - , -
ƒ155,-
ƒ310,-
ƒ - -
ƒ135,-
ƒ 95,-
ƒ 95,-
ƒ185-
ƒ325,-
ƒ - . -
ƒ - , -
ƒ130-
ƒ125,-
ƒ275,-

MISSIEWAAR (groot- en kleinf ormaat) 
Ml FINLAND met veel grootformaat 
M2 ZWEDEN zeer gevarieerd 
M3 DENEMARKEN met hoger Kr-waarden 
M4 NOORWEGEN nieuwen 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 met toeslag 
Mi l OOSTENRIJK nieuw in het assortiment 

500 GR 
ƒ35,-
ƒ35,-
ƒ35,-
ƒ35,-
ƒ20-
ƒ35-
ƒ25,-
ƒ20,-
ƒ35,-
ƒ20-
ƒ30,-

1KG 
ƒ60,-
ƒ65.-
ƒ65 -
ƒ 7 0 -
ƒ35,-
ƒ65,-
ƒ50 -
ƒ35-
ƒ65,-
ƒ40,-
ƒ60 -

5 KG 
ƒ295,-
ƒ310,-
ƒ310,-
ƒ325,-
ƒ155,-
ƒ310-
ƒ235,-
ƒ155,-
ƒ310,-
ƒ175-
ƒ295,-

I J S L A N D P T T - V E R Z E G E L D 1 9 9 6 ( 2 5 0 g r a m ) 
Binnenkort Is deze top-kllowaar met een enorme 

cataloguswaarde weer (beperkt) leverbaar; 
voorkom teleurstelling en reserveer alvast een doosje. 

Prijs ƒ 2 9 9 , - (incl. filatelistische frankering) 

NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. Levering uitsluitend onder 
rembours of vooruitbetaling op gironr 3752594 of bank 93.28.13.720. 
Prijzen incl. porto, excl. rembours - wijzigingen voorbehouden. 
Bij aankoop van minimaal 3 soorten 5% korting bi) 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 
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het PHILAPOST 
mailorder op maat voor de f i latel ist 

adres 
Het Postzegelwarenhuis uit Berkel en Rodenrijs 

BESTEl 
HOTLIJ, 

010511 50 9 

at nog eens onder

Philapost heeft het 
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strepen. Zoals een e c n t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W R ' z e echter wel ' 4 | | ^^P '^e ' vullen elkaar als nex wdit ao,. .. 
echt over postzegels! In mei 1995 had Philapost de aanbiecfm^MegaWonderDoos' en in november 1995 de aanbieding vvonuci wui.v. 
Wonderdoos'. Beide Wonderdozen hadden 20 albums en insteckboeken. Vele van onze klanten vroegen om een vervolg op deze lood

zware Wonderdozen. U kunt zich voorstellen dat het niet zo gemakkelijk is om een Wonderdoos te maken met 20 Collecties, om over 
de rest van de doos nog maar te zwijgen. Maar.. . , het is gelukt. Beter nog . . . , het is DUBBEL gelukt. 
' H e t B r o t H j , '\k\ Zusi«»' F 499 , 

■■" "̂ """̂  "pr<;rhillende artikelen. Niet één Bent u filatelistisch gezien onverzadigbaar. Dan staat er voor u 
.„„tppn een nieuwe zware Tweeling Wonderdoos klaar. 'Het Zusje'. 

' "iipptips en 480 andere 

de rest van de doos nog maar ic ^.w.jy^, 
' H e t B r o t M j . '! Ut 7s i r 'F 499 , 

Een hele grote doos met ruim 500 verschillende artikelen. Niet één Bent u filatelistisch gezien onverzadigbaar. Dan staat er voor u 
onderdeel is hetzelfde. Voor minder dan f 1,= per stuk koopt u in meteen een nieuwe zware Tweeling Wonderdoos klaar. 'Het Zusje' 
deze unieke Wonderdoos complete collecties. Wel 20 schitterende Een totaal andere doos met 20 andere collecties en 480 andere 
insteekalbums gevuld met de mooiste postzegels. Luxe insteekkaar artikelen, voor minder dan f 1, per stuk. Ongelooflijk, maar waar 
 . . P^mnlPte Uitgiften, postfrisse complete series, spannende perga ^^ ^^ ..,̂ 3^ ^ i ^ ^^ ^̂ ,̂om" met Tweeling Wonderdoos 'Het Broertji 

"'■'""''^" ^^°^ samenstel phüapost reserveert dan geheel vrijblijvend 'Het Zusje' op uw nar 
— " ' " ' H P I 7usie'af te nemen. Maar het ho 

onderdeel is hetzelfde. Voor mmu^, v.„.. . 
deze unieke Wonderdoos complete collecties. Wel 20 schitterenae LC. .V..„„ . . 
insteekalbums gevuld met de mooiste postzegels. Luxe insteekkaar artikelen, voor minder dan f 1, per SWN. v^i.y.. , 
ten, complete uitgiften, postfrisse complete series, spannende perga ^^^ ^^ ..^^^ .̂,̂  ^^ ^̂ ,̂̂ ,̂ .̂, ^^^^ j^^^^ vVonderdoos 'Het Broertje', 
mijnzakjes met zegels uit degehele wereld, waarbij ook samenstel p^ ̂î p^^^ reserveert dan geheel vrijblijvend 'Het Zusje' op uw naam. 

lingen van vc,^^ .nde landen. y ^̂ ^̂ ^̂  ^.^^ ^QQ ^^.^^^^^ Q,,̂  .,.,̂ ,̂  ^^^..j^, .̂ ^ ^̂ , ̂ .̂̂ ^̂ .̂̂  y^^^^. ^^^^ ^^^^^ 
~^^^r,^\^ nvprsehreidt de 10.000 stuks ruim. De uiteraard niet. 

'^~ uoiHp Wonderdozen heeft u uiteraard Volledige Teruggavi 

mijnzakjes met zegels uit öe gencit. v.v.,v..„, .. 
lingen van verschillende landen. y ^^^^^ ^^^ ,^^ ^̂ ^̂ ^ 
De hoeveelheid postzegels overschreidt de 10.000 stuks ruim. De uiteraard niet. ^ 
cataloguswaarde is enorm, meer dan f 10.000,= (Nee, dit is geen Qp beide Wonderdozen heeft u uiteraard Volledige Teruggave 

drukfout, écht Ti4..Uu(Uj..U,^ ]. U krijgt vrijwel geen doubletten! Garantie. Zoals altijd geldt: BESTELBEKIJKBETAAL 

: De oplage van de Tweeling Wonderdozen is beperkt, gezien de enorme hoeveelheid postzegels die is verwerkt. Verzamelt u voornamelijk 
motief of zoekt u ruilmateriaal? Dan is één van deze twee dozen apart of samen voor u een 'must'. 
Vraag om de voorwaarden als u kosteloos gespreid wilt betalen. Gebruik de antwoordkaart of bel 010  511 5099 

VAKANTIEVOORDEELWONDERDOZEN VAN F 99, TOT F 999, 
Om al een beetje in de vakantiestemming te komen heeft Philapost een 
beperkt aantal Vakantie Wonderdozen gemaakt. 

VakantieKennismakingsPakket' voor slechts f 99,= 
'VakantieTopWonderdoos' voor slechts f 249,= 
'VakantieMegaWonderdoos' voor slechts f 499,= 
'JUMBO' VakantieWonderdoos voor slechts f 747,= 
'GIGA' VakantieWonderdoos voor slechts f 999,= 

De inhoud? Veel! Héél veel postzegels, voor héél weinig geld! Vakantie 
Wonderdozen zijn een complete verrassing. Philapost houdt de spanning er 
deze keer in. Maar,.... 

Voor alle Vakantie Wonderdozen geldt dat u ze op kosten van Philapost m^ 
RETOURNEREN. U heeft dus niets te verliezenC). 

(*) De ervaring leert dat dit soort Wonderdozen het minste worden ger 
tourneerd, veel minder dan 1%) omdat de prijs/kwaliteit verhouding niet 
te evenaren. Philapost beloont u voor uw vertrouwen en levert in dit so( 
Wonderdozen überhaupt een onbegrijpelijke hoeveelheid postzegels. 

Let op! Voor vaste klanten van Philapost geldt: "Bestelt u één van de Vakanll 
Wonderdozen dan houdt Philapost bij het samenstellen van uw persoonlij| 
Vakantie Wonderdoos rekening met uw voorgaande bestellingen. 

ESf 01051150 99 

BETALEN NA ONTVANGST MET DE BUGESLOTEN ACCEPTGIROKAART. DE BETALING MOET N | 
EN WONDERDOOS ZUN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN VAN PHILA B.V. GOEDEREN 

VAN KOOPHANDEL TE DELFT ONDER NUMMER 35724. RETOURNEREN ALTUD OP UW EIGEN KOSTEN EN RISICO. EEN BETALINGSFl 

L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N 



ECTACULAIRE PRIJZEN ZOLANC PE VOORRAAD $TREKT 
Verschillende Wereld 
Verschillende Postfrisse Blokken Rusland 
Verschillende Motiefzegels met GRATIS Album 
Verschillende Wereld 
Verschillende Grootformaat Motief. 
Verschillende Postfris Wereld 
Verschillende Complete Vellen 
Verschillende Polen 
Verschillende Korte Motiefseries in Handelarenstock met Luxe Cassette. 
Michel DMark Mini-Collectie-Wereld 
Verschillende Wereld Grootformaat 
Verschillend Wereld uit 100 Landen 
Verschillende Hongarije 

100 
150 
333 
500 
500 
500 
500 
777 
800 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.555 Motief in Handelarenstock met Luxe Cassette f 249,= . 
10.000 Postzegels in Veilenmappen 
25.000 Postzegels in Grote Doos 

Verschillende Grootformaat Motief_ 
Verschillende Motief Sport 
Verschillende Motief Dieren 
Verschillende Franse Koloniën 
Verschillende Motief Blokken 
Blokken in Handelarenstock in Luxe Cassette 
Postfris Wereld in Luxe Doos 
Complete Series & Blokken 

500 Gram Wereldmix Papiervrije Kilowaar, 
1 Kg Wereldmix Papiervrije Kilowaar 
Speciale Catalogus NVPH van NL & OR voor 
Speciale Catalogus NVPH van NL op CD-Rom normaal f 74,95 nu nog, 
Collect-A-Rom NL & OR Netto Catalogus op CD-Rom 

J 2,50 
J 149,00 
_f 25,00 
J 10,00 
_f 25,00 
J 25,00 
J 249,00 
_f 25,00 
_f 249,00 

Verschillende Blokken & Velletjes 
Verschillende Complete Series & Blokken op Luxe Zwarte Stockkaarten in 5 Luxe Cassettes voor slechts. 
Verschillende Oost-Europa met Bijlagen en Luxe Insteekalbum voor slechts 
Verschillende Grootformaat Motief 

_f 25,00 
_f 25,00 
_f 49,00 
_f 25,00 
J 49,00 
_f 49,00 
_f 49,00 
J 149,00 
_f 249,00 
_f 49,00 
_f 399,00 
J 499,00 
_f 999,00 
J 99,00 
_f 99,00 
J 99,00 
_f 99,00 
J 249,00 
_f 49,00 

PhilaRom 2.0 voor Windows dé CD-Rom Catalogus met de Officiële bekendmakingsgegevens 

_f 24,00 
J 59,95 
_f 49,95 
_f 39,95 

LUXE PHILA INSTEEKALBUMS voor absolute spotprijzen 
A5-De-Luxe 6/12 WB Winkelwaarde f 9,95 voor slechts 
A4-De-Luxe 8/16 WB Winkelwaarde f 14,95 voor slechts 
8/16 Witte Bladen, niet f 12,95 maar 
12/24 Witte Bladen, niet f 19,95 maar slechts 
16/32 Witte Bladen, niet f 21,50 maar slechts 
24/48 Witte Bladen, niet f 29,50 maar slechts 
30/60 Witte Bladen, niet f 39,50 maar slechts 
32/64 Witte Bladen, niet f 42,50 maar slechts 
16/32 Zwarte Bladen, Dubbel Schutblad, niet f 29,50 maar slechts 
16/32 Zwarte Bladen, Dubbele Glasheldere Schutbladen, niet 39,50 maar slechts. 
30/60 Zwarte Bladen, Dubbele Schutblad, niet f 47,50 maar slechts 
32/64 Gewatteerd Kaft Zwarte Bladen Dubbel Schutblad, niet f49,50 maar slechts_ 

J 8.50 

RANONKELWEG/). WEIDEBUURT 
BERKEL EN RODENRIJS HTTP://WWW.XS4ALL.NL/~PHILA/ <m VISA 

GEN ZIJN BIJGESCHREVEN OP DE REKENING VAN PHILAPOST. PHILAPOST LEVERT ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. PHILA, PHILAPOST 
HET EIGENDOM VAN PHILA B.V. TOT VOLLEDIGE BETALING HEEFT PLAATSGEVONDEN. PHILA B.V. IS INGESCHREVEN BIJ DE KAMER 
?ING KOST F 10,- . 

HTTP://WWW.XS4ALL.NL/~PHILA/


lUBFV NEDERLANDSE BOND VAN F I L A T E L I S T E N - V E R E N I G I N G E N POSTBUS 4 0 3 4 3 5 0 2 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

311 

Bondsbureau 
Zeelantlaan 11,3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 Fax 030-2800128 

Erevoorzitter 
J.G. Balkestein, St. Wiiiibrordusloon 1 
5591BG Heeze, telefoon 040-2263032 

Voorzitter 
P.F.A. van de Loo, Bergweg 43 
1217 SB Hilversum 
Telefoon 035-6245169, fox 035-6233603 

Vice-voorzitter en FIP/FEPA-zaken 
J. Voskuil, Distelvlinderberm 22 
3994 WC Houten 
Telefoon 030-6352347 

Vke-voorzitter, Algemene- en 
Regiozaken 
Mevr. H.W. Feikema-Groosjohan 
Saksen Weimorlaon 65 
481818 Breda 
Telefoon 076-5142787 

Secretoris en samenstelling 
Bondspagina 
HWM Hopman,Sweelinckplein 174 
2402 VL Alphen aan den Rijn 
Telefoon 0172-444826 

Penningmeester 
Mevr CE Weeber-Kortekaos 
Timorstroat 27,2612 EH Delft 
Telefoon 015-2131623 
Giro 1078391 ten name van 
penningmeester NBFV Delft 

Evenementen en Jeugdzaken 
C. Loch, J van Eyckgrocht 191 
5645 TH Eindhoven 
Telefoon 040-2119654 

Juryzaken 
C.B. van Nugteren, Westerzicht 620 
4385BWVlissingen 
Telefoon0118-463711 

Publikaties en documentotie 
R.H.M. Faust, Rijksweg N57 
6162AC Geleen 
Telefoon 046-4743076 

Pers- en publiciteit 
f. Braun, Churchilllaon 163" 
1078 DW Amsterdam 
Telefoon 020-6795077 

Audiovisueel Centrum (AVQ 
Secretaris: 
J.J.M. Pieters, Stan Kentonstroat 35 
2324 LL Leiden, telefoon 071-5761726 
Materiaalcommissaris: 
J. Spijker, Verdistrool 133 
2324 KC Leiden 

Bondsbibliotbeek 
Hoofdstraat 1,3741 AC Boarn 
Telefoon 035-5412526 
Boitdsliibliotliecaris: C. Spoelman 
Openingstijden elke eerste en derde 
zaterdagmorgen van de maand van 
10.30 tot 12.30 uur en de daarop 
volgende woensdagen van 10 30 tot 
17.30 uur en van 18.30 tot 20.30 u. 

Bondsdocumentatiecentrum 
Secretaris/pemingmeester: 
J Vellekoop, Pres. Stey(istraat21 
2312ZP Leiden, telefoon 071-5134424 

Bondsinformatiebureau 
MrdrsS.U. Ottevongers 
Postbus 4034,3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
HooMHW.vanderVlist 
S(hoolkade31,1566KVAssendelft 
Keurzendingen uitsluitend aangetekend 
noor de secretaris: 
A.ÏV.A Steegh, Postbus 220, 
1180 AE Amstelveen, telefoon 
023-5384212 (na 20.00 uur) 

Service-of deling 
Directeur: H.H. van Megen 
RigterskompS, 1261TNBIaricum 
Telefoon 035-5314399 
Bestellingen: Bondsbureou 
Postbankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J. Spijker, Verdistraot 133 
2324 KC leiden jjm 
Telefoon 071-5761720 î H 

BONDSVOORZIÜER PIETER VAN DE LOO 
VERHEUGD OVER TERUGLOOP LEDENVERLIES 

Bofidsvoorzitter Pieter van de Loo ...financiën liepen in de pas met 
de goedgekeurde Bondsbegroting... 

Op zaterdag 27 april, tijdens de Algemene Ledenvergadering 
van de Nederiancls Bond van Filatelisten-Verenigingen, sprak 
Bondsvoorzitter Pieter van de Loo de traditionele jaarrede uit. 
Hieronder volgt de volledige tekst van deze toespraak. 

'Dames en Heren, 
Het afgelopen jaar zijn 
in alle regio's van het 
land een aantal filatelistl-
sche manifestaties door u 
verzorgd, waardoor de 
bekendneid bij niet ver
zamelaars positief is 
beïnvloed. Enkele ten
toonstellingen kregen 
door de goed opgezette 
publiek gerichte aanpak 
een wervend resultaat, 
reden om de organisato
ren die hiervoor werk
zaam zijn geweest extra 
te bedanken. Mosaphil 
95 met de daarbij ge
houden Bondsdagen was 
een vreugde om mee te 
maken. Daar liet een 
vereniging met een be
perkt ledental zien wat 
mogelijk is als er door 
micadel van samenwer
king een eenheid wordt 
gesmeed. 
De Bond heeft zich wat 
het werkplan betreft 
goed aan de gestelde ta
ken kunnen houden. Zo 
werd de Basiscursus Fila
telie in vijfentwintig ver
enigingen gestart en 
soms al afgesloten. De 
eerste ervaringen en uit
werkingen van begin
nende verzamelaars 
konden in Nieuwegein 
en Alphilia 96 worden 
getoond. De opleiding 
van de cursusgevers is 
goed verlopen, terwijl 
ook een terugkoppeling 
heeft plaatsgevonden om 
opgedane ervaringen uit 
te wisselen. 
De regio's - die goed 
functioneren - hebben 
net als het LOG de met 
hen afgesproken finan
ciële ondersteuning goed 
gebruikt. De daaruit 
voortvloeiende afstem
ming binnen een gebied 
heeft grote prioriteit. 
We zijn blij dat de terug
loop ten opzichte van 
1 994 van het ledental bij 
de verenigingen aange
sloten bij de Bond is ver
minderd. Verder zijn en
kele verenigingen in 
1995 toegetreden tot de 

Bond, terwijl bijna alle 
afdelingen die uit de Fe
deratie Philatelica zijn 
gestapt, zich inmiddels 
hebben aangemeld als 

Zoals u in het jaarverslag 
hebt kunnen lezen, heeft 
het financieel gebeuren 
in de pas gelopen met de 
oorspronkelijk goedge
keurde begroting. Ge
zien het totale uitgaven
patroon van zowel de 
Bond als de uitbetaalde 
subsidies namens de 
Stichting Filatelie van 
qiobaaróOO.OOO gul
den, is het saldoteRort 
van nog geen 14.000 
gulden - mede gelet op 
de begroting - goed in
geschat. In cornbinatie 
met de al eerder aange
kondigde verlaging van 
subsicaietoewijzing van 
de Stichting Filatelie en 
de al enkele jaren voor
gekomen kleine saldote-
Korten, komt de voor 
1996 ingegane verhoog
de Bondsafdracht op een 
juist moment om de vele 
werkzaamheden tot nut 
van de aangesloten le
denverzamelaars uitge
voerd te krijgen. Een 
grote stijging in de uitga
ven worcJt gevormd door 

de bestuurskosten, die 
voorheen waren ver
deeld over andere bud-
getposten. Deze hebben 
wij aangepast, waar
door onder andere de 
kosten van het secretari
aat zijn verminderd. 
In het kader van de over
eenkomsten met landen 
waarmee wij afspraken 
voor samenwerking heb-
ben is een stijging van 
de bestuurskosten nor
maal te noemen. Het be
stuur is echter bezig om 
besparingen te realise
ren op ander gebied, 
waardoor deze elkaar 
compenseren. 
Het secretariaat heeft in 
het jaar 1995 fantastisch 
werk geleverd met de re
gelmatig verschijnende 
Bondsbrief, de verwer
king van de diverse cor
respondenties en het 
aanpassen van grote de
len van het Vademecum. 
Ook is de folder ver
nieuwd waarmee wij 
verzamelaars proberen 
te wijzen op het nut van 
een verenigingslidmaat
schap. Veel werk is er 
door de dames verzet en 
er is assistentie gegeven 
bij de verhuur van ver
gaderruimten. Een steeds 

hl 

groter aantal, kleinere 
landelijke verenigingen 
houdt nu hier zijn verga
deringen, waardoor het 
ideaal van een 'Huis der 
Filatelie' wordt bena
derd. Tenslotte is een uit-
lebreid onderzoek ge-
louden naar een lokatie 

voor de voorzittersverga
dering. Door de verzeTf-
standiging.van Philateli
ca zijn meer leden dan 
voorneen op deze bij
eenkomst te verwachten. 
De beide vice-voorzitters 
verzorgden de gevestig
de contacten met zowel 
de NVPH, P n Post Fila
telie en FIP als met de 
FEPA en andere instan
ties. 
De gedachtenwisseling 
die met PTT is gevoercT 
heeft geresulteerd in een 
verbeterde versie van de 
zelfklevende postzegel, 
waardoor de verzame
laars van Nederland te 
maken hebben met een 
verzamelaarsvriendelijk 
produkt. Wel maakt het 
Bondsbestuur zich zor
gen over de verkrijg
baarheid van nieuwe ze
gels aan de postkantoren 
alsook over andere min
der gunstige ontwikkelin
gen waarvan wij op de 
Fioogte zijn gekomen. 
Minder gelukkig zijn wij 
met de grote aantallen 
vervalsingen en nep-pro-
dukten die worden aan
getroffen in het filatelisti-
sche wereldje. De kwali
teit van de boze opzet 
wordt steeds geraffineer
der; we moeten zelfs 
vaststellen dat complete 
rondzendboekjes circule
ren die volgeplakt zijn 
met vervalst gestempelde 
zegels. 

Door de commissarissen 
is veel werk verricht ten 
behoeve van vorming, 
jeugd, evenementen, 
pers & publiciteit, juryza-
ken en verzekeren. V/i j 
denken dat de bemidde
ling bij verzekeringen 
een serviceverlenend as
pect is, dat gelijk kan 
worden gesteld met de 
(boeken)service-afdeling. 
Het is ons daarom een 
groot genoegen om u de 
nieuwe Directeur Verze-



keringen voor te stellen, 
namelijk de heer J. Spij
ker Hij heeft zich hier
mee reeds jaren belast 
en kent als geen ander 
de kleine lettertjes. Wi j 
wensen hem veel succes 
met deze functie. Bij het 
jureren van de talrijke 
tentoonstellingen zijn 
vele juryleden dagen 
lang in actie gev̂ ^eest om 
verzamelingen door 
middel van aonwijzigin-
gen en beoordelingen te 
verrijken. Bij enkele ten
toonstellingen is een 
Team of Experts ingezet. 
Deze experts maken -
vooral in de klassen 2 en 
1 - ook een beoordeling 
van vervalsingen, repa
raties en andere verbete
ringen. De taken van een 
dergelijk team zijn in het 
maandblad Philatelie 
duidelijk omschreven In
zenders zouden er echter 
goed aan doen de filate-
fistische zaken die zij 
verzamelen, zelf beter te 
bestuderen 
Ook de hulp bij de reali
satie van de eerste agen
da met filatelistische in
formatie is moeilijk ge
weest; een belongrifke 
positieve verandering 
voor 1997 zal de aan
passing zijn van het for
maat 
Verder werd een ge
slaagde bijeenkomst ge
houden met als thema 
'ledenwerving'. Onder
steuning werd gegeven 
bij de publikatie van ver
schillende boeken en 
speciaal het Handboek 
Postwaarden Nededand; 
hiervoor is door veel le
den van het Bondsdocu
mentatiecentrum, de 
Bondskeuringsdienst en 
anderen medewerking 
gegeven. Deze prachtig 
uitgevoerde publikatie 

willen wij nogmaals on
der uw aandacht bren
gen, mede door de in het 
aprilnummer van 'Phila
telie' opgenomen kor
tingsbon is de aanschaf 
extra aantrekkelijk ge
maakt. 
Ik vraag ook uw aan
dacht voor de biblio
theek, die een goede toe
gang tot de beschreven 
kennis biedt De toegan
kelijkheid wordt binnen
kort verbeterd, nu de 
eerste hoofdstukken van 
de catalogus in bewer
king zi'm om elektronisch 
te worden vastgelegd. 
Als laatste wil ik een op
roep doen aan u allen 
om ons, uw bestuur, te 
informeren over perso
nen die in aanmerking 
zouden kunnen komen 
voor een van de vele 
functies die in de Bond 
moeten worden vervuld. 
Deze functies zijn te vin
den bij het Bondsbestuur, 
de Bondskeuringsdienst, 
het Audio Visueel Cen
trum, de Bibliotheek 
en/of andere diensten 
Ook ervaring en interes
se in andere nobbies, 
zoals fotografie, zijn 
vaak gevraagd Eventu
ele namen van personen 
en speciale kennis of er
varing worden gaarne 
ontvangen door ons be
stuurslid mevrouw Feike-
ma. 

In 1 997 wordt géén na
tionale tentoonstelling 
gehouden; een grotere 
manifestatie in Neder
land zou onze extra 
steun misschien wel kun
nen gebruiken. Waar 
zien wij elkaar zo mas
saal op filatelistisch ter
rein weer terug?' 

P.F.A. v a n de Loo 
Voorzitter NBFV 

SUCCES VOOR DE JEUGD OP 
WERELDTENTOONSTELLING IN BANDUNGI 

De vijf jeugdige deelne
mers aan de wereld-
jeugdtentoonstelling, die 
van 21 tot 30 maart 
1996 in Bandung (Indo
nesië) werd gehouden, 
hebben mooie successen 
behaald 
V/outer H.J. Kuyper uit 
Renkum kreeg brons (61 
punten) voor zijn inzen
ding Life from Precom-
brium till Now Marten 
Dijkstra uit Wageningen 
verzilverd brons {65 
punten) voor Japan -
Nippon, a Thematic Ap
proach. Beiden namen 
voor het eerst deel I 

Dan de 'veteranen': 
Christiaan Kleingeld uit 
Amsterdam verwierf zil
ver (70 punten) met zijn 
inzending Hé, Amster
dam, Arnoud Scheer uit 
Den Haag ook zilver (73 
punten) met About Toys 
and How to Play Well en 
tenslotte Gregor 
TSchroots uit Amsterdam 
groot zilver {75 punten) 
met Monkeys from Ape-
man to Acrobat 
Onze hartelijke geluk
wensen We hopen dat 
deze goede voorbeelden 
anderen weer mogen in
spireren! 

OVERZICHT GESPECIALISEERDE 
VERENIGINGEN EN STUDIEGROEPEN 

Op 10 april jl. zijn in 
Nederland de nieuwe 
tiencijferige telefoonnum
mers definitief ingevoerd. 
In verband hiermee ge
ven we een geactuali
seerd overzicht van in 
Nederland actieve ge
specialiseerde verenigin
gen en studiegroepen 
Het overzicht is door de 
Bond samengesteld In
formatie over de bij de 
Bond aangesloten ver
enigingen (en over de 
mogelijkheden tot aan
sluiting bij de Bond) zijn 
verkrijgbaar bij het 
Bondsbureau, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht 
De verklaring van de cij
fers in het overzicht is als 
volgt: 

1.: gebied 
2.: activiteiten 
3.: contactpersoon 
4 : jaarlijkse contributie 
(ig = eenmalig inschrijf-
geld) 

Verenigingen waarvan 
de naam is voorzien van 
een asterisk (') zijn niet 
aangesloten bij de Bond. 
Het overzicht werd afge
sloten op 21 maart 
1996 

Geograf ische 
geb ieden 

Filatelistische Contactgroep 
Isjomitisclie Wereld 
1 Islamitische landen en specifiek islamili 
sehe thema's 
2 Ruil- en vergaderbi|eenkomslen, veiling, 
studies (publikaties in het blad Al Bané 
3 Drs F Bruininq, Vulcanusstroat 7,7321 
EN Apeldaam, terefoon 055 3667769 
4 f 40,-

Filatellstengroep 
'Het Baltisch Gebied' 
1 Filatelie en postgeschiedenis Baltische Ian 
den 
2 Bijeenkomsten 
3 A C de Brum, Ten Passeweg I Oa, 8084 
AN't Harde, telefoon 05255-3124 
4 130, 

Studiegroep China Filatelie 
1 China, Taiwan Tibet en gebieden 
2 Publikatie verenigingsbfad China Filatelie, 
publikatie deel China Mondhoek, vereni-
gingsbibliotheek ledenvergaderingen 
3 G Schrikkema PietHeinloonl4,234l SJ 
Oegstgeest, telefoon 071-5177256 
4 f40,-

Filotelistenvereniqing Duitsland 
1 Alles wal in de Micnercatalogus Deutsch 
land Speziahtmt 
2 Veiling, rondzending, lezingen, punlikotie 
Deutsche Post, bi|eenkomsten 
3 W Roelofs, VanLinschotenlaanl76, 
1212 EX Hilversum, telefoon 035 6837715 
4 f 25, 

Contactgroep Frankrijk Verzameloors 
1 Frankri|k en overzeese gebieden, Andor 
ra, Monaco, voormalige Franse kolomen 
2 Bijeenkomsten, veilingen, lezingen, rond-
zendingen voordelige abonnementen op 
Franse Tilalelistiscbeliidschrihen 
3 S Behmo, Postbus 97614,2509 GA Den 
Hoog, telefoon 070 3242345 
4 f 33,50 

Postzegelvereniging Griekenland 
1 Griekenland (incT bez geb en Cyprus) 
2 Bijeenkomslen mei veilingen bulletm 
Hermes, bibliotheek, rondzendaiensl 
3 JR Blijleven,Westerhof2,2987XSRid 
derkerk, telefoon 0180 415789 
4 f 25, 

Studiegroep Britannia 
1 Groot Brittonnie en het Gemenebest 
2 Eigen bulletin, rondzendverkeer {Groot 
Brittonnie incl gespec zendingen lerlond. 
Gemenebest poststukken), veilingen 
3 L van Diik, Lek 54,1703 Heerhugo 
woord, telefoon 072 5711935 
4 f 30, (igf 7,50) 

Vereniging Nederlond-lsraël 
Philatelie 
1 Israel 
2 Biieenkomsten, publikatie NIF, rond 
zenadienst 
3 W de Ridder, Ri|ksstraotweg 361,2025 
DB Haarlem, telefoon 023 5372313 
4 f 40, 

Postzegelkring Lotijns-Amerika 
1 Alle Lotiins Amerikaanse gebieden en 
nevengebieden 
2 Bi|eenkomsten tentoonstellingen, publi 
koties, bibliotheek 
3 S Horkemo, Slotloonl 1,3634 AP Loe-
nersloot,telefon 0294 293363 
4 -

Nederlondse Vereniging von Postze-
gelverzomeloors van het Vorstendom 
Uechtenstein (NVPVL)* 
1 Postzegels en poslwaordestukken van 
Liechtenstein 
2 Biieenkomsten, nieuwt|esdienst, schritte 
li|ke veilingen, mededelingenblad 
3 J W Brouwers, Brittenoord 42,3079 KB 
Rotterdam 
4 f 18, 

Studiegroep Oud Oostenrijk 
1 Oostenri|k (voor hlotelie tot en met de 
Eerste Wereldoorlog) 
2 Ledenbi|eenkomsten 
3 NJ Cranendonk,Brabis16,5641JV 
Eindhoven, telefoon 040 815539 
4 Geen 

Vereniging 'FiloteKstische 
Contoctgroep Oost-Europa' 
1 OosI Europese landen en oonverwonte 
gebieden 
2 Bijeenkomsten, eigen orgaan, veiling 
3 A Welvoort, Boomstede 424,3608 BE 
Maarssen, telefoon 0346 572593 
4 f 25, 

Nederlandse Filatelisten Vereniging 
Skondinovie 
1 Alle Scandinavische landen (7weden, 
Noorwegen, Denemarken, Finland, Groen
land, IJsland, Foeroer Aland) 
2 Bijeenkomsten, veiling hlai Het noorder
licht rondzendverkeer catalogi 
3 A W P van der Wurff Nic van der Steen 
straat 18,3641CP Mijdrecht, telefoon 
0297 284457 
4 f 25, 

Contactgroep Sponje-Portugo! 
1 Spanje, Portugal en kolomen 
2 Bueenkomslen, rondzending, veilingen, 
publiKotie 
3 Secretariaat Annastroot 20,6862 CH 
Oosterbeek, telefoon 026 3342728 
4 f 25, (jeugd f 10,) 

Vereniging voor 
Tsjechoslowokije-Filatelie 
1 Tsiechoslowokiic + voorlopers, Bohemen 
8r Morovie, SlowaKije, Karpaten Oekraïne) 
2 Bijeenkomsten rondzending, vereni 
gingsblad, nieuwljesdienst 
3 J A M van Dooremolen, Postbus 136, 
5120 AC Rijen, telefoon 0161 226507 
4 f 48,-

Vereniging voor 
USA & Canada Filotelie 
1 Canada USA 8; Gebieden 
2 Bijeenkomsten mei veilingen, USCA Post, 
Verenigings bibliotheek, rondzenddienst 
3 H Winterberg, Mozarlstrool 84a, 1962 
AD Heemskerk, telefoon 0251 234256 
4 145, 

Filatelistenvereniging Zuidelijk Afrika 
1 Zuidelijk Afrika 
2 Bijeenkomsten, veiling, rondzending, bi

bliotheek, nieuwsbrief Sarlelomeij Dias 
3 J Stolk postbus 33223,3005 EE Rotter
dam, telefoon OIO 4220943 

4 f 30, ( igf 5,) 

Studiegroep Zuid-West Pacific 
1 Oceoniedncl Austrolozie en de gebieden 
van de Indonesische archipel 
2 Bijeenkomsten, rondzenddienst, laorlijkse 
clubtentoonslelling vcrenigingsbloo 
3 J A Dijkstra, Dolderslroot 74,6706 JG 
Waaeningen, telefoon 0317-417490 
4 f ^30 , 

Studiegroep Zwitserland 
1 Zwitserlond 
2 Bijeenkomslen, lezingen rondzending, 
veilingen, blad Jungiraupost 
3 W Jocobi, Engweg 75,3972 JD Drieber 
gen, telefoon 0343 518303 
4 f 65, (incl contrib SBZ) 

Thematische 
veren ig ingen 

Nederlandse Vereniging^ 
voor Thematische Filatelie 
1 Thematische hiatelie 
2 Blad Thema contactdagen, rondzendin 
gen, schriftelijke veilingen, tentoonstellin 
gen 
3 J C van Duin Berglustloan 84,3054 BK 
RoHerdom, telefoon Öl 0-4610573 
4 f 45, 

Nederlandse Vereniging voor 
Verenigde Naties en Verenigd Europa 
Filatelie 
1 Verenigde Noties en Verenigd Europa 
2 Bijeenkomsten, schrihelijke veiling, or 
goon Grenzeloos 
3 HEM Sanders,Postbus455,3330AL 
Zwijndrecht, telefoon 078 6129172 
4 f 30, 

Kontaktgroep 
Moximofilie 

Voor het Kind en 

1 Kind/Zomer in de meest uitgebreide 
vorm (zegels affiches, briefkaarten, slem 
pels, prenlbriefkoarten etc) maximum 
kaarten van alle Nederlandse postzegels 
2 Eigen bulletin, bijeenkomsten mei veiling, 
schrirtelijke veiling, nieuwtiesdienst moxi 
mumkaorlen rondzendverlceer 
3 AMM Hofmeester,Mgr PJ Willekens-
loon 65 2283 CM Rnswijk, telefoon 070-
3930259 
4 f 17,50 lig f 2,50) 

Internationale vereniging 
'de Spoorwegmotieftilatelist' 
1 Hel thema doorwegen op postzegels 
2 Ruilbijeenkomslen nieuwljesdienst, blad 
Der f(sen/«iAnmo//i'sommfef (Duitstalig) 
3 D Bos, Postbus 865,5900 AWVenIo, te
lefoon 077 3511720 
4 f 33, 

Filatelisten Vereniging Gabriel 
1 Biibel, christendom, miniaturen, ikonen, 
middeleeuwse kunst glos in lood e d 
2 Blod ledenbijeenkomsten leden/Iroi 
ningsbi|eenkomsten in de regio, individuele 
begeleiding van leden bi{ hel opzetten van 
thematische verzamelingen filolelislische li 
terotuur m b t bijbel en christendom 
3 J J A Bodewes OFM, Ruurloseweg 99, 
7251 LD Verden, telefoon 0575-556654 
4 f 35, (Ned), f 50, (ov) 

Afdeling Filatelie van de VBB* 
1 Tliema's 'brond', 'brandbestrijding', 
'brandweer' en 'hulpverlening' 
2 Informatie en contoctblod Nreuwsirief 
contoctdog/veiling 
3 A P van Eijsden, Diephuisstraot 124, 
3053 TC Rotterdam, telefoon 010 4223179 
4 f 7,50 (-î lidmaatschap VBB) 

Speleo Stomp Collector" 
1 Speläologie (grotkunde) 
2 Informatieverstrekking oon/contacten 
met speleologie verzameloors 
3 JP vonderPas,Vauwerhof3,6333CB 
Schimmert, telefoon 045-4041600 
4 120, 

Geoloigie* 
1 Geologie en aanverwante gebieden 
2 Tijdschrift bijeenkomsten 
3 JP vonderPas,Vauwerhof3,6333CB 
Schimmert, telefoon 045 4041600 
4 DM 35, 

Ruimtevaart Filatelie Club Nederland 
1 Historische, technische en wetenschoppe 
lijke aspecten van ruimtevaart en kosmos 



VERVOLG OVERZICHT 
STUDIEGROEPEN 

2 Mededelingenblod Be Hieimbriel, ruil 
dagen, deelneming aon ruimlevaarlevene 
mentenen tentoonstellingen minitentoon 
stellingen verzorging ruimtevoarlcovers 
3 A P H M Jacobs p/a Lupine30 2211 MJ 
Noordwiikerhout, telefoon 030 6562972 
4 f 20, ( igf 10,) 

ArGe Bergbau-Erdol-Geologie* 
1 Mi|nboüw algemeen, oordoiie en 
geologie 
5 Publikatie Gluckavf 
3 R Brathwitz, Hetkerbruck 8, D 4270 
Dorsten 11 (Duitsland) Nederland P 
Struik, Suze Groenewegstraat 181,1442 
NG Purmerend 
4 DM 30, 

Filatelistische Motiefgroep 
Papier en Druk 
1 Papier en Druk soorten papier papier 
vervoordigmg grondstoffen drukpersen 
andere druktecnnieken boeken monuscrip 
ten, geschiedenis van het schrift en het 
drukken 
2 Biieenkomsten publikatie Druck Doende, 
stands op Grativak beurzen en tentoonstel 
lingen 
3 L Reiz Postbus 37468,1030ALAmster 
dam, telefoon 020 6335033 
4 f 40, 

Motor Filatelisten Nederland* 
1 Alles met betrekking tot motorfietsen op 
filatelistisch materiaal 
2 Nieuwsbrief, clubmiddagen, nieuwt|es 
dienst, catalogus 
3 N F Helling Baambrugse Zuwe 84,3645 
AJ Vinkeveen, telefoon 0297 264060 
4 f 20, 

Malacologische Contactgroep 
Amsterdam* 
1 Weekdierkunde (malocologie) 
2 Informatie over het verzamelen van filo 
telistisch materiaal m b t malocologie 
3 C Karnekamp,8uitenlustl00 1111JN 
Diemen, telefoon 020 6998128 
4 f 20 

Swing Time Philately* 
1 Baseball/softball/golf {honkbal/soft 
bal/golf) 
2 Honkbal/softbal en golfcatologus schrif 
teli|k ruilen kopen en verkopen eigen pu 
blikotie biieenkost, lidmaatschap Tee Time 
(golf Schotland) 
3 REJ vonluyl Bortokbof 16,2402GE 
Alphen oan den Riin, telefoon 0172 
420453 
4 Onbekend 

IWaconniel(-filotelistis<he Studiegroep 
'De Getande Rand' 
1 Vri|metselari| op postzegels in de wereld 
2 Bi|eenkomsten, eigen orgaan 
3 P Bom,Redel2,3891ARZeewolde 
4 ( 5 0 , 

Overige 
verenigingen 

Nederlandse Vereniging van Post
stukken- en Poststempelverzame
laars 
1 Poststukken postale ofstempelingen en 
overige hiatelistische zoken postgeschiede 
nis 
2 Bi|eenkomsten met lezingen/veilingen 
bi|eenkomsten Groen Postgeschiedenis al 
gemeen en gespecioliseerd rondzendver 
keer uitwisselen frankeer /mochinestem 

~o pels nieuwt|esdienst gelegenheids en ma 
' ^ chinestempels kleinere plootsen publikaties 
^ De Postzak ei\ feren/gingsraeuiw posthisto 

tische studies catalogi op stempelgebied 
- 3 D G Hoek, Emmaloan 30 6721EV Ben 
s nekom telefoon 0318 416287 
^ 4 f 40, 

1^ Contact-en studiegroep Ie emissie 
< Nederland 1S52 
^ 1 Emissie 1852 
o . 2 Bestudering van de eerste emissie, bi| 
— eenkomsten 

3 H J M Coarls Buizerd76,1261 SVBIori 
ill cum, telefoon ÖsrHönM 

4 f 2 5 , ( i g f 3 5 . 

Nederlandse Vereniging von Aero-
ohilotelisten 'De Vliegende Hollonder' 
1 Luchtpost 
2 RegioDiienkomsten in Amsterdam, Hilver 

sum, Eindhoven, Groningen Zutphen, en 
Vlissingen veilingen lOorliiKse Dog van de 
Aerohlotelie met tentoonsti (veiling), 
nieuwyiesdienst eerste vluchten, rondzend 
verkeer, publikatie De Aero Philatekl 
3 F H M van der Sti|len Schulpweg 25, 
2111 AL Aerdenhout telefoon 023 
5241637 
4 f 30, (igf 5,) 

Studiegroep Particuliere 
Postbezorging 
1 Stadspost (geneel Nederland) 
2 Informatievergaring en uitwisseling over 
Nederlandse stoospost stadspostzegels en 
het gebruik van stempels bi|eenkomslen 
3 Ing W Kuhne,DeVireussingellOo,5301 
GB Zoltbommel, telefoon 0418 515041 
4 f 2 4 , 

Perlin Club Nederlond 
1 Firmoperforoties (perhns) gehele wereld 
2 Bi|eenkomsten clubbulletin Perfinpost, 
clubveiling rondzending publikaties 
3 Secretorioat PCN, Postbus 3052,5003 DB 
Tilburg, telefoon 013 4637934 
4 f 25, 

Filatelistenvereniging Doi Nippon 
1 Nederlands Indie onder Japanse bezet 
ting en onder het bewind van de Republiek 
Indonesië voor de soevereiniteitsoverdracht 
2 Gegevensuitwisseling cotalogi blad pu 
blikaties rondiending veiling vergadering 
3 LB Vosse Vinkenbaan3 1851 TB Hei 
loo, telefoon 072 5332293, fax 072 
5339936 
4 f 3 0 , (Nederl)f 40, (ov) 

ArGe Germonia-Morken im BDPh* 
1 Germania zegels (1900 1923) 
2 Hulp bi| onderzoek ter beschikking stel 
len van literatuur en moteriool toegang tot 
archieven via de Duitse Bond, uitgifte ver 
enigingsblad, uitgifte handboek 
3 J W Wossink Arentzenstraot 5,7051 BT 
Vorsseveld, telefoon 0315 241540 
4 DM50 

Studiegroep voor Postmechanisotie 
1 Automotische verwerking van de post lu 
minescerende zegels en postwoordestukken, 
sorteerkenmerken/coderingen op brief 
2 Bijeenkomsten met veiling 
3 P de Vries (wnd),Ri|ksboom 32,3071 
AX Rotterdam telefoon 010 4840699 
4 f 25, 

Londelijke Vereniging van 
Aontekenstrookjesverzomeloars 
1 Aantekenstrookies inz van Nederlond 
2 Beurzen eigen nlod schrifteli|ke veilin 
gen, uitgifte kantorenli|St 
3 LL Louwerse, Postbus 151 2810 AD 
Reeuwi|k telefoon 0182 395)03 
4 f 25, 

Contoctgroep Velrondbijzonderheden 
1 Ploot/etsingnummers knippen/ponsen 
poskruizen registerblokken 
2 Bi|eenkomsten, ruilverkeer veilingen, 
publikatie Randverschinselen 
3 A C C van Kruiselbergen, Postbus 522 
1000 AM Amsterdam, telefoon 075 
6844013 
4 f 20 

Postzegelvereniging Posloutomoot 
1 Postoutomatisering 
2 Bi|eenkomsten, eigen orgaan, rondzend 
verkeer, veilingen, nieuwt|esdienst 
3 B Oostheim, Salomonszegel 50,7322 EX 
Apeldoorn telefoon 055 3668093 
4 f 30, 

Studiegroep Vooralstempelingen 
1 Voorofgestempelde postwoorden gehele 
wereld 
2 Bi|eenkomsten, eigen orgaan, rondzend 
verkeer, veilingen 
3 P A Leemans, Korenbloem 13,5684 JB 
Best telefoon 0499 396090 
4 f 30 

Nederlandse Postzegelverenigin 
'De Ploatlout' 
1 Studie plaotfouten op postzegels 
2 Bi|eenkomsten, eigen orgaan veiling 
3 A Bakker, Postbus 380 1970AJIJmui 
den, telefoon 0255 522531 
4 f 30, 

Nederlandse Vereniging voor Fiscale 
Filatelie 
1 Fiscale filatelie 
2 Onbekend 
3 W J Jonsse Postbus 124 2860ACBer 
gombacht, telefoon 0182 351822 
4 Onbekend 

AANBIEDINGEN VAN DE 
SERVICE-AFDELING 

De volgende boeken, studies en overige publikaties zi|n bi| de Service-afdeling 
van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen verkrijgbaar. 

N r A u t e u r e n titel 
106 Arts Briefpostwezen te 's-Hertogenboscfi 
109 Bakker Catalogus postagentstempels van Nederlandse scftepen 
040 Benders PostarHistory Qiraipao 
009 Blonn Postinnchtingen 1850 1906 
079 Bondsreeks deel 1 Stempelrubriek NMPh 1 922-1939 
080 Bondsreeks deel 2 Stempelrubriek 'De Pfiilatelist' 1927-1939 
084 Bondsreeks deel 3 Franssen - Postgescfiiedenis Weert 
085 Bondsreeks deel 4 Sleeuw Nederlands Indie, emissies 

1870, '83 en '92 (herziene druk] 
086 Bondsreeks deel 5 Steiner Spork Nederland, portzegel 5 cent type B van 1870 
088 Bondsreeks deel 6 Heuvel, van den Binnenlandse posttarieven naar afstand, 

1 september 1850 tot 1 |anuari 1871 
091 Bondsreeks deel 7 Heuvel, van den Emissie Juliana Regina 1969 1986 
105 Bondsreeks nummer 8 Siem Moderne tfiematiscfie filatelie 
107 Bondsreeks deel 9 Heuvel, van den Alfabetisch register op de 

circulaire aanschrijvingen (enz ) van het Hoofdbestuur der Posteri|en 1870-1895 
110 Bondsreeks deel 10 Goldhoorn De lange en korte breukstreep port 188 

van Nederland 
052 Bordewi|k Zemstwo zegels Rusland 
083 Buitenkamp Pakketposttarieven 
013 Bulterman Stempels Nederlands-Indie 
082 Bulterman Nederlands Indie, Langstempels hulpkantoren en 

bestelhuizen 1864 1913(incl kantorenschema} 
014 'Club'Rotterdam 12 Filatelistische essays 
060 Contactgroep Frankri|kverzamelaars Marianne, een bundel opstelle 

over de filatelie m Frankri|k 
035 Costa, Da Aantekenen en aangegeven waarde sinds 1850 
074 Costa, Da Binnenlandse en internationale posttarieven van Nederland 1850 1990 
051 Dai Nippon, Vereniging Catalogus Republiek Indonesië 17 8 -1945 /27 12 1949 
103 Dai Nippon, Vereniging Weense druk 
073 Delbeke De Post vanuit de Nederlanden 1813 1853 
065 Dieten, van Proevenboek 
015 Doorn, van Nederlandse Oorlogspost deel 2 
066 Doorn, van Postale problemen 
056 Enschede List of Dutch Perftns (vierde ed ) 
078 Filer, van der Basisboek Filatelie 
096 Flier, van der Filatelie van A tot Z 
101 Goede, de Postkantoorin een Biltsche Herbergh 
092 Hammink Geschiedenis van de Pokomachme 
026 Horn Postzegelboekies Handboek 
095 Horn Nederlandse Stadsposten 1865 1967 
108 Ickenroth Riikspost in Limburg 
002 Jeugd, Stichting ABC deel 1 
003 Jeugd, Stichting ABC deel 2 
004 Jeugd, Stichting Ongewenste uitgiften en maakwerk in de filatelie 
005 Jeugd, Stichting Woordenlijst Frans-Nederlands + 

Duits-Nederlands + Engels Nederlands 
097 Jonkers Nieuwe Republiek 
102 Kooi|, van der Rotterdamse plaatsnaamcode 
043 Korteweg 300 |aar Postmerken Nederland (herdruk) 
011 Loo, van de Vervalsingen deel 1 
01 2 Loo, van de Vervalsingen deel 2 
069 Maandblad 'Philatelie'^ Cumulatieve index 1922-1950 
070 Maandblad'Philatelie' Cumulatieve index 1922-1980 
048 Maandblad 'Philatelie' Cumulatieve index 1950 1980 
090 Petersen Postale perikelen in Hilversum tot 1944 
054 Po & Po Postmerken '86 
029 Riddell Suriname 
027 Rooy/Hali , de Handboek Automaatboek|es 
100 Ri|swi|k Persbrieven 
098 Sandberg Enveloppen 
099 Sondberg PTT in bevrijd Zuid Nederland 
068 Stapel Spoorwegbriefkaarten 
022 Stockboeken 32 bladen 
111 Storm van Leeuwen Poststempelcatalogus Nederlands Indie 1864 1942 
021 Tandingmeter 
076 TSchroots Luchtvaart en luchtpostencyclopedie 
075 LJSA Filatelie Lexicon tot beqin 1990 
030 Vellinga Poststempels van Nederland (herdruk) 
093 Verhoeven Catalogus Perfins N O G 
081 Videoband TV cursus 'De wereld op een postzegel' 
0 8 7 Voorafstempelmg Nederland deel I t /m IV in ringband 
087a Voorafstempelmg Nederland deel III 
087b Voorafstempelmg Nederland deel IV 
058 Vries de Postale etiketten 
018 Wart , van der Machinestempels 6e druk tot |uli 1991 
047 Wart , van der Reclame en gelegenheidsstempels Nederland, 6e druk 1986 
094 Weeber Kortekaas en Bakhuizen van den Brinx Rondom Beatrix 

EMISSIE 1852 

Auteurs G C van Balen 
Blanken/B Buurman, J 
Poulie, F L Reed 

Scent 
Plaat I 
Plaat II 
Plaat III 
Plaat IV 
Plaat V 
Plaat VI 

Weent 
Plaat I 
Plaat II 
Plaat III 

uitv 
uitv 

40 00 
40 00 
45 00 
30 00 

40 00 
40 00 
40 00 

Plaat IV 
Plaat V 
Plaat VI 
Plaat VII 
Plaat VIII 
Plaat IX 
Plaat X 

15 cent 
Plaat I 

10 cent plaat IA 
Supplement 2 
Supplement 3 

40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 

60 00 

38 50 
58 50 

Bestellingen van boeken 
e d worden uitgevoerd 
na overschrijving van het 
verschuldigde bedrag op 
gironummer 2015960 
ten name van de Service
afdeling van de NBFV, 
Postbus 4034, 3502 HA 
Utrecht. 

Buitenlandse bestel
lers moeten reke
ning houden met 
extra porto- en 
(Post)bankkosten! 



OUDE NUMMERS 
THILATELIE' 

Oude nummers en volledige 
jaargangen van het maandblad 
Philatelie' kunnen worden be 

steld bi | de Service afdeling van 
de Bond De volgende pn|zen 
per laargang worden gehan
teerd 
1964 heden f 5 00 
1950 1963 f 1 0 0 0 

Exemplaren van 'Philatelie' uit 
de laarganqen voor 1950 kos 
ten drie gulden per stuk, losse 
exemplaren van 1950 tot en 
met 1963 twee gulden per stuk 
en losse nummers van 1964 en 
later eén gulden per stuk Exem 
plaren van 1965 en vroeger 
zi|n weer redeli|k voorradig Be 
langstellenden wordt aangera 
den een li|st|e met verlangde 
nummers op te sturen 

Jubileumnummers 
1972 f 6 00 
1982 f 6 0 0 
De genoemde pri|zen zi|n in 
alle gevallen exclusief porto' 
Bestellingen kunnen uitsluitend 
telefonisch of schriftelijk worden 
gedaan Informatie wordt ver 
strekt door de heer H H van 
Megen, Rigterskamp 8, 1 261 
TN Blaricum, telefoon 035 
5314399 

INFORMATIE OVER 
EXPOSITIES 

N o g geregeld bereiken 
de commissaris evene
menten verzoeken om 
een regionale, districts-
of Rang 3-tentoonstell ing 
te organiseren. Met het 
in werk ing treden van 
het herziene tentoonstel
l ingsreglement word t 
echter alleen gesproken 
over p ropaganda - en 
wedstri jdtentoonstel l in
gen De laatste soort is 
verdeeld in dr ie catego
r ieën, te weten 1 , 2 en 3. 
ledere verzamelaar , l id 
van een bi j de Bond a a n 
gesloten verenig ing, 
m a g zonder voorwaar 
den deelnemen aan een 
propagandatentoonstel -
l ing oFaan een wed 
stri jdtentoonstell ing in 
categor ie 3. De condi 
ties, d ie vroeger van 
kracht waren (alleen 
aanmelden in het district 
w a a r men woont ] z i jn 
vervallen Raadpleeg de 
lijst van tentoonstellingen 
d ie geregeld in het 
maandb lad 'Philatelie' 
wo rd t opgenomen. 
Voo r deelname aan ten
toonstell ingen in de cate
gor ie 2 en 1 z i jn voor
waa rden gesteld. We lke 
da t z i jn kunt u te weten 
komen bi j de secretaris 
van uw verenig ing; d ie 
heeft nameli jk een 
Bondsvademecum, 
waar i n het tentoonstel
l ingsreglement en de 
voorwaarden z i jn opge
nomen 

OVERZICHT VAN POSTZEGELTENTOONSTELLINGEN IN NEDERLAND 
(TWEEDE HALFJAAR 1996/EERSTE HALFJAAR 1997) 

Tweede halfjaar 1996 

Datum 
foon 

30 /31 -08 
01-09 

Cat Soort Kaders 
Bijzonderheden 

W 

0 6 / 0 8 - 0 9 

450 
250 

600 

Plaats/Organisatie/Contoctpersoon/Lokatie Tele-

Ferphilex 96 Utrecht 033-4723402 
Ned Ver v Spoorweg Philatelisten+Intern Spoorwegmotiefgroep 
M van der Filer, Rigolettostraat 4 , 3 8 1 6 TR Amersfoort 
Jaarbeursgebouw, Beatrixzool 

A m s t e r d a m 0 2 3 - 5 3 5 0 1 7 8 
Nederlandse Vereniging van Poststukken en Poststempelverzamelaars 
J M van Putten, Zomervaort 166 zw, 2033 DD Haarlem 
Oude Kerk, Oude Kerksplem 1 

0 4 / 0 6 - 1 0 2 W 2 7 0 A p p i n g e d o m {regio 
Postzegelvereniging Appingedam, 'De Fivel' en Akzo Nobel 
Mevr A H Kli|nstra, G Edzardstraat 5 1 , 9 9 0 2 fHR Appingendan 
Sporthal Eelwerd, Opwierderweg 23 

0596-622496 

10/12-10 3 

11/13-10 3 

W 
P 

250 
80 

V/ 300 

0318-416160 

072-5157889 

12/13-10 2 W 250 

1 1 / 1 3 - 1 0 

1 2 / 1 3 - 1 0 

0 8 / 1 0 - 1 1 

W 

2 0 0 

2 5 0 

150 

2 7 / 2 9 - 1 2 3 W 3 0 0 

Eerste half jaar 1997 

Ede (regio 101 
'De Globe' afdeling Ede 
J C Mak, Pr Bernhardloon 8, 6721 DR Bennekom 
NIMAC, Galvanistroot 13 

A l k m a a r (regio 3) 
NVPV afdeling Alkmaar 
C Th Klaver, Postbus 3 2 1 , 1800 AH Alkmaar 
Sporthal Hoornse Vaart, Hertog Aalbrechtweg 4 

A m s t e r d a m 
HJ Ni|mei|er, Postbus 6 7 2 6 , 1 005 ES Amsterdam 
Gebouw Euretco, Delfflandlaan 4 

R o t t e r d a m 
H J Polhuys, Vincent van Goghstroot 19, 2941 G W Lekkerkerk 

M e e r s s e n Iregio 9) 0 4 3 - 4 5 9 2 0 3 7 
't Fakteurke Mergelland 
J van den Bosch, Termaar 19, 6343 CL Klimmen 
Stella Mans College, Veeweg 2 

D e n H a a g 
'De Vliegende Hollander' 
J D H van As, Dintel 22 , 2991 RC Barendrecht 
PTT museum. Zeestraat 82 

N o o r d w i j k (regio 5N) 0 7 1 - 3 6 4 9 5 1 6 
Vereniging van Postzegelverzamelaars Noordwi|k 
A Brederode, Sondouwhof 1 8, 2203 EK Noordwi|k 
Sporthal "Northgohal" , Jan van Hoornstraat 4 

5 0 |aar vereniging 
Postmerken 96 

Drie lubilea 
Eemsmond 96 

50 [oor vereniging 
Dog von de Postzegel 
Fila Ede 96 
Thematische Dag 

6 0 |aar vereniging 
Dag van de Postzegel 
Pozeta 96 

0 2 0 - 6 1 2 0 4 3 2 Oog van de Postzegel 

0 1 8 0 - 6 6 1 5 5 0 Dag van de Postzegel 

21 |aar vereniging 
Dag van de Postzegel 
Limphilex XXVII 

0 1 8 0 - 6 1 4 4 3 0 6 0 loor vereniging 

50 |aar vereniging 
Noordwi|k en 4 0 p a r 
RFC Nederland 
Northgopost 96 

Datum 
foon 

Cat SoortKaders 
Bijzonderheden 

14 /16-02 2 of 3 

28-2/2-3 55 

14/16-3 J W 300 

21 /23 -3 

2 8 / 3 0 - 3 

28/30-3 

29/30-3 

03/05-4 

05/06-4 

19/20-4 

Verklaring afkortingen 
I = Internationaal J = 

125 

6 0 

Ti lburg (regio 8] 
Vereniging van Postzegelverzamelaars Tilburg 
W Tukker, Postbus 10020, 5 0 0 0 JK Tilburg 

Halfweg 
Postzegelvereniging SPA 
J C van der Bi|l, Houtri|kstraat 9 1165 LI Halfweg 
De Ontmoetingsruimte 

Beun ingen 
'De Globe' afdeling Beuningen/Ewi|k 
J. Kremers, De Ververt 15 6 2 , 6605 A M \Ni\chen 
Sporthal Tinnegieter, Leigraog 2 

D e n H o o g 
Filatelistenverenigmg Zuidelijk Afrika 
J Verzontvoort, Postbus 59 , 4 6 6 0 AB Halsteren 
PTT museum, Zeestraat 82 

P l a a t s / O r g a n i s a t i e / C o n t a c t p e r s o o n / L o k a t i e Tele-

55 |aar vereniging 

0 2 0 - 4 9 7 4 0 2 4 5 0 |aar vereniging 

024-6417892 

0164-683179 

070-3279626 

Eeuwfeest De Globe 
Dag vd Jeugdhiatelie 

D e n H a a g 
Perfin Club Nederland 
D Scheper, Hogelond 1 ,2264JX Leidschendam 
PTT museum. Zeestraat 82 

3 W 3 3 0 A a l s m e e r (regio 5N) 
een kader|urering Postzegelvereniging Aalsmeer 

Verenigde Bloemenveiling, Legmeerdi|k 313 

P Echt 
Gelre-Gulick 

3 W 2 5 0 H e i n k e s z a n d (regio 7) 0 1 1 3 - 2 2 7 9 4 5 
Filatelistenverenigmg De Bevelanden 
J A Grimmmck, Vogelzangsweg 4 2 , 4461 NH Goes 
Stichting Ontmoetingscentrum De Stenge, Stengeplein 1 

3 W 150 Eist (regio 10) 
'De Globe' afdeling Eist 
F van Leeuwen, Van Rooyenstraat 38 , 6 6 6 6 G G Driel 
Hotel-restouront 'Het Wapen van Eist', Dorpsstraat 28 

3 W 2 0 0 H e n g e l o (regio 2| 0 7 4 - 2 4 3 0 5 0 2 
Vereniging van Postzegelverzamelaars Twente en de 
Contactgroep Oost Europa 
H Clever VVingerdstraat 7, 7552 SG Hengelo 
De Woarbeek, Twekkelerweg 3 2 7 

Jeugd N = Nationaal P = Propaganda W = Wedstri jd * = Jury-advies 

10 loar vereniamq 
Perkilex97 

50 |aar vereniging 

70 laar vereniqmq 
Betilex97 

0 2 6 - 4 7 2 3 3 9 5 35 |aar vereniging 

30 joor VvPV Twente en 
15 |aar Contactgroep 
Oost Europa 
Oostphila 97 

file:///Ni/chen


28e INTERNATIONALE POSTZEGELVEILING 
• 6 t/m 9 november 1996 • 

ONZE KENNIS EN KUNDE 
... zetten wij graag voor u in, wanneer u afstand wilt doen van 
(een deel van) uw zegeis. Als een van de meest toonaange
vende veilingtiuizen voor postzegels ter wereld bieden wij uw 
Objekten aan een grote, Internationale klantenkring aan, zodat 
we u een optimale opbrengst In tiet voorultzictit kunnen stellen. 

ONZE VEILINGEN 
... tiouden wij tweemaal per jaar: in de lente en in de herfst. 
Uit de gehele wereld nemen gemiddeld 3000 bieders door 
schriftelijke koopopdrachten hieraan deel en op elk van de 
vier veilingsdagen zijn tot 1000 verzamelaars, handelaren en 
commissionairs persoonlijk in de vellingzaal aanwezig. 

ONZE HERFSTVEIUNG IN 1996 
... vindt plaats van 6 t/m 9 november. Mocht u aan deze veiling 
willen deelnemen of ons een inzending doen toekomen, dan 
zien wij uw aanbod met genoegen tegemoet. De gebroeders 
Ehrengut zijn uw deskundige en betrouwbare partners in alle 
afwikkelingskwesties. 

Inzenden tot uiterlijk: 31 au0usfus 1996 

ONZE CATALOGUS 
... komt 3-4 weken voor het begin van de veiling uit. U kunt 
een gratis exemplaar reserveren - per brief, telefoon of fax. 

BESTELBON voor; 
-X-

Q Veilingcotaiogus herfst 1996 
ü Informatiebrochure 
ü inzendformulieren 

11̂  
Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG 
GEBRÜDER EHRENGUT 

Postbus 10 30 07 • 20020 Hamburg • Duitsland 
Tel. -1-49-40-23 34 35-36 • Fax 4-49-40-23 04 45 

1 

I N D O N E S I Ë 
Blokken INDONESIA 96 l-ll-lll (zie tekst op de pagina rechts) abonnementspnis 3 st Hfl 62,50 
Voor NIET-abonnees, voor zover nog leverbaar 3 st Hfl 95,-
Idem in kpl tentoonstellingsgarnituur bestaand uit 3 blokken, FDC Indonesia 96, serie zegels 
(2x) van de tentoonstelling + beeldpostkaan van de tentoonstelling met 1e dag stempel voor 
abonnees Hfl 70,-anders Hfl 105,-

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 
1995 

75,— 
22!— 
65,— 
75,— 
38,— 
20.— 
10,— 
5,— 
6,— 

55,— 
25,— 
16,— 
7,— 
12,— 
22,— 
65,— 
75,— 
25,— 
155,— 
155,— 
108,— 
95,— 
185,— 
110,— 
196,— 
195,— 
65,— 
68,— 
178,— 
175,— 
d pr 

129,— 
145,— 
48,— 
39,— 
66,— 
210,— 

d pr. 
104,— 
60,— 
98,— 

M.l.v. 15/4 2l{n alle voorgaande pri|slljsten vervallen 

blokken (Souvenir slieets) d.pr. = dagprijs 
1/4 
5 
6 
7 

Toerisme 
Flora 
Scheepv 
Toerisme 
R Saleh 

1961 
61 
67 
67 
67 

9 
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 
46 
46/47 
48 
49 
50/51 
52 
53/54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63/64 

Rampenfonds 
Borobudur 
Toerisme 
Olymp sp 
Vruchten 
Toerisme 
Toerisme 
Toensme 
Jakarta 
Flora 
Kuituur 
Jakarta 
Amphilex 
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 
Telecomm. 
Fauna 
Bosbouv^ 
Filacento 

67 
6b 
68 
68 
68 
69 
70 
71 
71 
76 
76 
77 
77 
77 
77 
78 
78 
79 
79 
79 
80 
80 
80 
8U 
80 
80 
80 
81 
81 
81 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
83 
83 
83 
83 
83 
84 
84 

19,— 
3,50 
9,50 
4,— 
5,— 

40,— 
45,— 
5,50 
5,— 
7.50 
5.--
6,— 

65,— 
2 9 , -
75,— 
40,— 
37,50 
70,— 
22,50 
9,50 

16,— 
6,— 
5,— 

10 , -
6,50 
7,— 
8,— 
6,— 
6,— 

14,— 
35,— 
22,— 

6— 
25,— 
32,— 

7,— 
d.pr. 
9,— 
d.pr 

20,— 
27,— 
17,50 
7,— 
7,— 
7,— 

20,— 
14,— 
69,— 

65 
66 
67/68 
69/72 
73/76 
77/78 
79/80 
81 
82/83 
84 
85 
86/87 

90 
91 
92 
93 
94 
95 

84 

88 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

Ausipex 19 
Philkorea 
Brisbane 
Olymp sp 
Filacept 
Toerisme 
Fauna 
Flora 
Orang Utan 
Toerisme 
Washington 
Kuituur 
Toerisme 
Flora 
Londen 
World cup 
Kuituur 
Onafh.heid 
VI Y. 
Toerisme 
Fauna 
Flora 
Toerisme 
Oiymp.sp. 
Fauna 
Kuituur 
Indopex 
Milieu 
Vlinders 
Sport 
Bangkok 
Toerisme 
Kuituur 
Vissen 
World cup 
Thomas cup 
Philakorea 
Museum 
Fl/Fauna 
Kuituur 
501 Onafh 
Samudra 
Jakarta '95 
(7 stuks) 
Singapore '95 95 
Primera 95 
Fauna 95 
Kuituur 95 

20,— 
25,— 
45,— 
55,— 
35,— 
25,— 
35,— 
45,— 

d pr 
15,— 
17,50 
25,— 
12,50 
20,— 
17,50 
12,— 
12,— 
10,— 
2 0 , -
7,50 

14,— 
10,— 
10,— 
17,50 
12,— 
11,— 
7,50 
9,— 
9 , -
8.— 
9,— 
8,— 
7,50 

d pr 

17,50 
12,— 
6,~ 
6,— 

Tijdens de komende maanden zullen wij gezien de enorme hoeveelheid orders uitslui
tend complete jaarsets en losse blokjes kunnen leveren 

De jaren 1948 t/m 1950 kunnen wèl per zegel of serie besteld worden. 

Orders boven ƒ 300,- geen porto Levering aan nieuvwe klanten na betaling proforma 
factuur Nog gemakkelijkeri U stuurt ons (een) open (getekende) cheque(s) of giro

betaalkaart samen met uw order 

INTERACTION implicit BV 
Matthijs Jostmeijer - Donau 5 - 1186 KL Amstelveen 

tel. 020-6405332 - fax 020-6435789 
Bank ABN/AMRO 447940260 - giro v.d. bank 2391 

INTERACTION is exclusief agent/importeur voor de gehele wereld 
(buiten Indonesië) van de specialized KATALOG PRANGKO INDONESIA 

WEST-EUROPA POSTFRIS 
WU VERZORGEN AL UW MANCO'S TEGEN REDELIJKE PRIJZEN. VRIJBLIJVEND 

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

POSTZEGKLHANDEL ALEXANDER C V . 
VREDEM. DE \ HlESSÏRAAT 96 - 3067 ZL ROTTERDAM 

TEL. 010-4203044 - FAX 010-4.';67104 Geen filialen. 

VOOR DE VERZAMELAAR(STER), GROOT OF KLEIN, JONG EN OUD 
VOOR IEDEREEN DIE VAN POSTZEGELS HOUDT: 

heeft 't Poszegelhoës in Venlo 
□ Op aanvraag: gratis prijslijsten van Nederland en Overzee. 
□ Gunstige voorwaarden voor levering in abonnement van nieuwe uitgiften 

van vrijwel elke gewenst verzamelgebied. 
□ Regelmatig partijtjes, verzamelingen en/of restanten tegen zeer gunstige 

prijzen. 
□ Alle nieuwe catalogi uit voorraad leverbaar. 
□ Levering van alle gangbare merkartikelen voor deze boeiende hobby. 
□ Inkoopverkooptaxatie. 
□ Vertrouwde en deskundige bediening. (Winkel op maandag gesloten.) 
□ Lid N.VP.H. 

'T POSZEGELHOËS (eig.H. Mans) WIJNGAARDSTRAAT 2 591 IHM VENLO 
TEL; 07735 12 698 FAX: 077 ■ 35 47 242 TEL PRIVÉ: 077  46 53 764 



(advertentie) 

one of THE GREHTEST 
Phi latel ic 

: ^ , « i « ^ i ^ ; ^ 

SHOLUS ON EHRTH 
Matth. Jostmeijer De Stand van Interaction B. V. en de P. T. T. opgefleurd met tulpen 

en kindertekeningen (het was tevens een jeugdtentoonsteüing 

„INDONESIA 9 6 " TE BANDUNG 
Zo mag men deze grote internatio
nale tentoonstelling, die van 21-30 
maar t j .1 . werd g e h o u d e n in he t 
nieuwe hoofdkantoor van Pos Indo
nesia, beslist wel beti telen. Totaal 
aantal bezoekers méér dan 
500.000!! En hiervan was zeker 70 ä 
80% jeugd . 
De filatelie gaat gouden tijden tege
m o e t in Indonesië. En dus h e b b e n 
Indonesische zegels ook in de rest 
van de wereld een grote toekomst. 
De tentoonstelling „INDONESIA 
96" heeft zich, met dit bezoekers
aantal, in één klap geschaard bij he t 
kleine aantal, n u reeds bijna legen
darische mega-tentoonstell ingen 
van deze eeuw, zoals Bangkok, 
Hongkong en Seoul. Wat een eufo
rie, wat een overweldigende belang
stelling. 

EEN ADVIES AAN WIM KOK 
De tentoonstelling werd g e o p e n d 
door Zijne Excellentie mr. Try Sut-
risno, met een toespraak waarin de 
betrokkenheid van het hoogste ge
zag met de filatelie een grote priori
teit had. Misschien is he t een idee 
o m onze minister-president Wim 
Kok te vragen ook eens in he t open
baar iets te doen voor onze fantasti
sche hobby. Ook de minister van 
Post en Toerisme, de hee r J o o p Ave 
was, zoals we inmiddels van h e m ge
wend zijn, weer een vlot en geestig 
spreker tijdens de open ing en ook 
zéér betrokken bij de filatelie. 
O p een zo eno rme belangstel
ling voor de tentoonstelling, 
van de zijde van het publiek, 
had n iemand gerekend, bedui
dend meer dan een half miljoen 
bezoekers. Wat een geluk dat he t 
zo perfect georganiseerd was. Al
les was van begin tot eind onder 
controle. En wat er niet allemaal 
voor de jeugd gedaan werd! 
Workshops - quizzes - karaoke -
compute r cursussen. Aan deze niet 
bepaald oer-nederlandse t e rmen 
kunt u echter wèl zien dat de filate
lie niet achter loopt bij de t rends in 
d e maatschappij. Het is aktueel en 
het lééft. 

PHILATELY - THE KING OF HOBBY'S 
HOBBY OF THE KINGS. 
Pos Indonesia werft met deze slag
zin voor he t postzegelverzamelen. 
Waarom heeft de filatelie zo een 
succes in Indonesië? 
Allereerst door he t „PROJEK 
SATU JUTA FILATELIS" ofwel 
Project één miljoen filatelisten" dat 
me t alle mogelijke middelen doo r 
d e overheid wordt gepropageerd en 
onders te imd o.a. via de scholen, 
padvinderij en de journalistiek. Dan 
is er he t serieuze, weloverwogen uit-
giftebeleid van. Pos Indones ia" . 
Mooie zegels, kleine oplagen en 
lage nominale waarden. 
De President-direkteur van ,,Pos In
dones ia" de heer Cahyana Ahmad-
jayadi (wat een dynamische man!) 
stond mij een interview toe waarin 
het huidige uitgiftebeleid en zijn vi
sie op de toekomst ui tgebreid aan 
d e orde kwamen. 
Ik zal dit interview t.z.t. via de vak
bladen bekend maken. Onze firma 

latelie (onze vaderlandse PTT) . 
Tien dagen lang van 9.00 's mor
gens tot 20.00 u u r hielpen we met 4 
mensen elf u ren per dag tiendui
zenden bezoekers, vooral j eugd . 
Wat een happen ing . Filatelie op 
kookpun t zowel letterlijk als figimr-
lijk. Maar he t was in één woord: ge
weldig! 

WEER UITGIFTEN MET EEN MINI OPLAGE 
O m het een beetje spannend te 
h o u d e n , wilde ,,Pos Indones ia" ook 
ditmaal een kleine traditie niet 
doorbreken , n.1. een uitgifte met 
een kleine oplage en daa rmee ga
rantie voor toekomstig avontuur. 
Voor „INDONESIA 96" werden 3 
blokjes (Souvenir sheets) uitgegeven 

I he t reguliere s/s. INDONESIA 
96" nominaal Rp 2.,500,- oplage 
40.000 St. 

II hetzelfde blokje als zgn. 
„ P R O O F ' sheet (met eenvou
dig Carnet) ongetand . Prijs Rp. 
20.000, oplage 20.000 st. 

en rechts: 
„Proof sheet" 
ofilagen i 

10.000/40.000/20.000 stuks 

Interaction B.V. was op deze ten
toonstelling tevens de officiële ver
tegenwoordiger van de PTT Post Fi-

Zijne Excellentie de heer Try Sutrisno, vice-president van Indonesië (midden) de heer 
Cahyana Ahmadjayadi, president-directeur van „Pos Indonesia" en Matthijs Jost
meijer van Interaction B.V. tijdens de opening van de tentoonstelling. ,,Indonesia 
96" te Bandung van 21-30 maart j . l. 

vol
die 

III he t zgn. „SPECIAL" sheet (met 
eenvoudig carne t ) . Prijs Rp. 
20.000,-oplage 10.000 stü 

(II en III zijn gen imimerd) 
Alle dr ie frankeergeldig, dus 
waardige officiële uitgiften, 
straks hoofdnrs. krijgen in de cata
logus. 
Ze worden alledrie in a b o n n e m e n t 
geleverd (dus niet als de ,Jakarta 
9 5 " blokjes die uitsluitend aan be
zoekers verkocht werden) . 

EN TOCH GAAT HET VOOR VEEL 
ABONNEES WEER MIS! 
Door een inschattingsfout van de 
Europese agent (dus ook hier treft 
de Neder landse vakhandel GEEN 
schuld) , hij stelde zijn aanvraag 
VEEL TE LAAG, zal he t in de prak
tijk er als volgt uitzien. 
Blokken I en III zijn in Indonesië 
geheel uitverkocht. 
Voor Europa is ± 70% van het nor
male q u o t u m van Blok I beschik
baar en slechts 50% van Blok III. 
Van Blok II komt voorlopig slechts 
± 15% naar Europa maar dit was 

nog niet ui tverkocht op het mo
m e n t da t ik dit schrijf 
Ik verwacht dat m e n zal p roberen 
e.e.a. te on tzenuwen door te stellen 
dat II en III Semi-officieel zijn. Dat 
te toeslag te h o o g is etc. etc. 
Dit is rondu i t nonsens 
O m de tentoonstel l ing te k u n n e n fi
nancieren had Pos Indonesia fond
sen nodig. Gezien de bezoekers 
aantal len e n d e aktiviteiten voor d e 
j e u g d is m e n erg goed bezig. Men 
moe t vooral in Neder l and niet me
n e n dat wij hier nog voor Indonesië 
bepalen wat een officiële uitgifte is 
en wat niet. U beslist wèl natuurlijk 
als verzamelaar zélf wat u wil kopen 
of niet. Maar ik raad U dr ingend 
aan o m U daarbij te laten leiden 
doo r d e Indonesische markt en wat 
m e n daar beslist e n niet wat U doo r 
mensen o p de mouw gespeld krijgt 
die daa rmee eigen fouten willen 
\ 'erdoezelen. Zonde r deze drie blok; 
ken is Uw verzameling INDONESIË 
NIET KOMPLEET. Nogmaals ze 
zijn OFFICIEEL en FRANKEER
GELDIG. 

INTERAaiON LEVERT DE BLOKJES HEEL 
VOORDELIG 
voor 100% aan al zijn abonnee ' s . 
Met ons eigen kantoor in Bandung 
zijn we onafliankelijk van fouten 
van de rden . 
Blok Ikost Hfl. 3.50 
Blok II kost Hfl. 29,50 
Blok III kost Hfl. 29,50 
Samen als Set Hfl. 62,50 

(Wat heeft U betaald? als U ze 
daadwerkelijk hebt gekre
gen?) 
Heeft U geen a b o n n e m e n t bij 
INTERACTION? 
Wanneer U zich nu aanmeldt , 
krijgt U de blokjes ook voor bo
vengenoemde prijzen. Schrijf, 
bel of fax voor d e abonnements -
voorwaarden, maar reageer snel! 
Als a b o n n e e krijgt U ook perio
diek mijn rondschrijven m.b.t. d e 
Indonesische filatelie, informatie 

over prijsontwikkelingen, speciale 
aanbied ingen etc. 
Ditmaal tevens m e t een geweldige 
aanbieding S/sheets in samenwer
king met he t Franse blad „TIM-
BROSCOPIÉ". 
Her inne r t U zich nog mijn aktie en 
mijn advies m.b.t. de „Jakarta 9 5 " 
blokjes in dit maandblad vorig jaa r 
september . lEDBJlEEN kon ze ko
pen voor Hfl. 69,- in PRESENTA
TION PACK voor 85,- en op FDC 
98,- marktprijzen zijn nu resp. Hfl. 
200/360/360,- ! ! 
Ik ga randeer U m e t deze blokken 
ook een spectaculaire waardestij
ging b innen de kortst mogelijke 
tijd. 

INTERACTION impUcit B.V. 
Matth. Jostmeijer 
Donau 5 - 1 1 8 6 KL Amstelveen 
Tel. 020-6405332 fax 020-6435789 

(Interaction is exclusief agent voor de 
gehele wereld (buiten Indonesië) voor 
de „Specialized" KATALOG FRANKO 
INDONESIA) 
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HILLEGOM 

POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

HOOGEWERFSTRAAT18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP G/7>1 T/S PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9 18 UUR ZA TERDAG 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 
JAARGANGEN 1995 ** 

ALAND 
AMERIKA 
ANDORRA FR 
ANDORRA SP 
AUSTRALIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
FINLAND 
GIBRALTAR 
GROENLAND 
IERLAND 
ISRAEL 

3 1 
2 2 6 

27,
6 

1 4 7 
1 1 6 
1 1 3 
1 4 5 
92
99 

1 0 4 
73

ITALIE 
MALTA 
MONACO 
NW ZEELAND 
NOORWEGEN 
PALESTINA 
SAN MARINO 
SPANJE 
VATICAAN 
IJSLAND 
ZWEDEN 
= BOEKJES 

95
36

248
167
164

56
75

120
83

69
142
178

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

1992 
2 8 

1 3 5 

619
3

85
23
63,
5,

29,
19

1993 
6 9 

5 9 

2 4 

1 8 

1 9 

9 0 

61 

3 6 

3 8 

1 9 

2 0 

1994 TOTAAL 
180

2 9 

11 
3 8 

7 8 

188

3 8 

5 3 

7 

18,

155

276

223

35,

675

100

363

122

152

50
66

194

NIEUWE OOSTEUROPESE REPUBLIEKEN f 

MOTIEFPAKKEnEN 
lOOOOversch GEHELE WERELD 249,

1 000 versch DIEREN grootform 58
300 versch WALT DISNEYgrooHorm 58,

B E S T E L P R E M I E 
Bij bestelling van tenminste 6 0 

WATERMERKZOEKER 
MORLEYBRIGHT 

INSTATECTOR 
van 5 9  voor slechts 39,50 

POSTWAARDESTUKKEN SOVJETUNIE 
Kollektie van 100 verschillende postwaarde 
stukken van de voormalige Soviet Unie 49,

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

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

ESTLAND LETLAND LITAUEN 

30,
33,
29,
23,
19,

48,
48,
63,
60,
3 2 

251,

11,
58,
23
54,
33
2 1 

LITAUEN1991 MINIATUURVELLEN 
Uitgifte 22/12/1991 4 vellen = 16 series 49,

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 , 

29,

30,

3 1 , 

28,

Kompleet 300,

FDC i 

46,

29,

35 , 

35 , 

39,

37,

38 , 

38 , 

38 , 

35 , 

360,

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 
1995 

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 
1661 

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 
510 
510 
510 
6 75 
6 75 
6 75 
7 50 
715 
7 50 
7 50 
8 65 
10 25 
9 40 
10 25 
9 — 
9 75 

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 
9 75 

KINDERVELLETJES 
KOLLEKTIE 31 STUKS 

POSTFRIS 365, GESTEMPELD 305

POSTFRIS 
JOEGOSLAVIË 
KROATIË 
MACEDONIË 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
TJECHIE 

1991/92 
1 6 9 

5 9 
51 
5 7 

OOSTEUROPA vanaf 3 0 % 

1993 
98

56

70,

46

37

34

1994 
85

59

45

52

38

35

1995 
89

119

50

45

36

36

Totaal 
441 
293

216

200

111 
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 

POSTZEGELMAPJES 
Komplete jaargangen 

I Jaar 

Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus echter geen 
zegels uit blokken en velletjes Wij leveren ook 
oudere jaargangen en losse series en zegels 
Stuur ons Uw mankolijsten' Tevens leveren wij 
van de Oost europese landen alle nieuwtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

• * 
6 4 
7 4 
7 8 
9 0 
8 4 
81 
6 6 
91 
8 4 
7 8 

© 
5 4 
61 
6 0 
7 3 
6 5 
6 6 
5 0 
7 3 
6 9 
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,

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

6 7 
224 

91 
7 9 
7 9 
4 9 

51 
224

9 1 
79
79
49

KOLLEKTIE 
1970 t /m 1995 
postfris 2025 , 

gestempeld 1700, 

RUSLAND 

POLEN 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

83
111 

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
64
63

4 9 
4 6 
46
55
38
38
45
60
58

80/89 849, 519,

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

100
3 5 
9 7 
9 3 
4 5 
8 9 

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

KOLLEKTIE 
1970 t /m 1995 
postfris 2275 , 

gestempeld 1350, 

1960 
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
99

17
25
24
30
35
18
15
12
19
79

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

43
47
74
47
49
35
80
71 
64
42

14
21 
39
24
19
15
37
50
43
44

80/89 539,-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

34
44
59
72 
48
51 

19
26
39
52
29
37

KOLLEKTIE 
1960 t /m 1995 
postfris 2190 , 

gestempeld 1285, 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

137
322

82 
104
92 

200
120
113
74

© 
2 9 
6 7 

275
31 
4 8 
4 6 

120
6 3 
6 3 
3 5 

60/69 1295, 759,

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

65
75

102
75
72

217
82

128
317
166

35
32
55
54
49

195
47
94

274
132

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Aantal prijs 

9 
7 
9 
8 
9 

10 
10 
9 
9 

10 
14 
15 
15 
14 

42,
33,
42,
38,
42,
47,
47,
42,
42,
47,
73,
81,
84 
75

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 

1 4 8 s t u k s / 7 2 0 , 

AUTOMAATBOEKJES 
15 — 
22 50 
6

7 50 
6

5 25 
15

6b 210
6c 65

65

12

5 26 
7 50 

6fO 85
7a 7 50 
7b 7 50 
7bF 13 25 
8a 1750 
8b 1750 
Bc 67 50 
8aF 22 50 
8bF 37 50 
8cF 93 75 
9a 33 75 
9b 210 — 
9d 175 — 
9e 125
9f 175 — 
9g 49 — 
9h 30 — 
9aF 21 — 
9cF 86 25 

9dF115 — 
9eF155 — 
9fF 195 — 
9gF 50 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
10aF24 50 
10bF36 — 
11aF34 — 
11bF37 50 
12a 4 2 
13a 60 — 
14a 19 — 
14b 19
15a 1150 
16a 3 75 
16b 4 50 
17a 5 25 
17b 7 50 
18a 
18b 

3 75 
3 75 

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

5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 

26a 5 75 
27a 6 25 
27b 6 
28 
29 
30 
31 
32 
33a 
33b 
34a 
35 
36 

5 25 
9 40 
9 40 

13 25 
12 75 
5 25 
5 25 
5 25 

14 50 
11 25 

37 30 — 
38 13 25 
39 11 25 
40 1125 
41 1125 
42a 15 — 
43a 5 25 
43b 
43c 
43d 
44a 
44b 
45 
46 
47a 
47b 

5 25 
5 25 
5 — 
6 — 
6 — 

11 25 
11 25 
5 25 
5 — 

11 25 
11 25 

TELBLOKJES  PRIJS OP AANVRAAG 
KOLLEKTIE BOEKJES 

95 ST. 2875,

KERSTBOEKJE en 
KERSTVELLETJE 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

boekje 37 
vel 1419 
vel 1439 
veil 461 
vel 1487 
vel 1542/3 
vel 1579/0 
vel 1628/29 
vel 1662/63 

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

KOLLEKTIE 
9 stuks 198,

AUTOMAATSTROKEN 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
11 st 
2st 
3st 

49,25 
22,25 

3,25 
7,50 

KOMPLEET 82 , 

2% KORTING BIJ VOORUITBETALING! 

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

211 
132
205
130
193
149
285
107
220

39

181
102
149
99

164
124
256

92
210

32

80/89 1625, 1375,

1990 
1991 
1992 

29
29
34

23
19
24

VATICAAN postfns 

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

10

4

10

5

14

9

19

11 
30

22

27

54

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

76
60
99

148
98
85

100
85
76,
78,
89
83

KOLLEKTIE postfris 
1972/1995 1245,

ISRAEL postfns/fulltab 

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

57

46

11

15

20

29

32

24

40

44

74

106

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

85
121 
133
129
123
171
131
105
105
95
83
73

KOLLEKTIE postfns 
1972/1995 1825,

KOLLEKTIE 
1960 t /m 1992 
postfris 4175, 

gestempeld 3250, 

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 senes tegen dezelfde lage prijzen 
Vraag onze prijslijsten en speciale aanbiedingen. 

<2üi 

II 
P UI 
Q . O 

II ■■ 

: © 
Cat 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
61/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
61/95 

3 
CO U I 

: ö 
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 
1995 

Totaal 

OVERZEE 
UJ ^ 

•< _, 
oc — 
UJ 1— 
o — 
UJ ^ 

NVPH 
• • 

3,
9,
7 
4,
5,
4,
5,
5,
7 
9 

56,

10
10,
49,
14
16,

13,
47,
22,
41,
49

265

56
99 
80,

108,
79,

64
79
70
94,
80,

795,

107
99
77

109
59,

1535,

in 
z 
te 
111 

a 
Yvert 

** 
2 6 9 

1 2 7 

389,

9 5 
3 2 
1 8 
1 4 
2 5 
1 6 
1 2 
1 2 
21 
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 

6 3 

1485,

U I 
E 
< ï 

c c 

tn 

■UJ 

c o 
UJ 

o 
a 

Zonnebloem 
• • 

14,
8 
5,
6,

11,
10,
7,
9,
8 

14

89,

17,
13
16
15,

152,

82,
50 
41,
38,
76,

490,

99,
105
107
110,
183,

98,
118
131,
108
109

1145,

122,
122,
180,
186,
182

2450,

>
111 

cc 

Yvert 
• • 

8 

6 3 

9 2 

2 1 

4 5 

11 

1 0 

245,

1 0 

7 

8 

1 9 

2 5 

315,

• • 

42,
26,
13,
7,

12,

22,
39,
5 0 
2 0 

162

385,

171,
117,
9 8 

200,
102,

164,
215,

69,
72,

211 
1390,

196,
292,
151,
137,
47,

3 6 
65,

223
325,
104

1470,

6 0 
89,

112,
122,
113

3725,

1 
U I 

Yvert 
* • 

2 2 0 

8 5 

295, 

1 3 3 
5 9 
1 6 
1 4 
1 6 
2 9 
2 5 
1 4 
1 9 
1 9 

335, 

4 3 
3 6 
6 3 
5 2 
4 9 
5 5 
4 8 
5 0 
5 3 
5 1 

495

5 2 
5 4 
6 5 
7 8 

1 0 4 

1439,

EUROPA 1 

cc 
z 
<t. 
oc 
u 

Yvert 
• • 

108,
90,
56,

117,
40,

42,
26,
29,
47,
68,

610,

6 2 
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,
195,

4125,

u . 
O 

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 

5 5 

4 7 

6 5 

510, 

5 2 
8 9 
51 
9 7 
7 9 

1039,

UJ 

<3 

UJ 
ca 

Yvert 
• • 

99,
90 
60,
60,
37,

950,
32,
32,
64,
90,

1475,

5 0 
35,
57,
40,
59,

90,
51,
48,
56,
61,

530,

89,
119,
62,
99,
92,

117,
65,
80,
7 7 

185

975,

6 9 
8 8 
82,

117
124

3375,

CE 

ë 
OC 

2 
Yvert 

** 

4 5 

1 3 

3 2 

2 0 

1 9 

1 4 

139,

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

405, 

4 0 

5 5 

4 8 

5 0 

6 4 

785,

< 3 
OC 
=> 
CQ 

l U 
X 

—1 

Yvert 
• • 

22,
11,
17,
18,
15,

12,
11,
16
2 1 
9 

145,

25,
20,
2 1 
36,
64,

23,
37,
37,
37,
2 4 

319,

45,
31,
3 7 
57,
56,

56,
48,
57,
32,
4 6 

455,

4 5 
47,
46,
53,
65 

1150,

tl 

UJ 
o 
UJ 

Yvert 
• • 

2 0 
6 

56 
40,
47,

32,
61,

103,
16,
43,

419,

73,
45,
47,
38,
25,

53,
70,
33,
42,
62,

465,

70 
95,
95,

112,
103,

85,
71,

192,
162,
153,

1125,

110
129,
165,
157,
93 

2595,

z 
UJ 
■— 
<n 
o 
o 

Michel 
• • 

14,
20,
15,
17,
16,

15,
17
17,
20 
19

166,

18
18
21,
24,
29,

29,
29,
28,
30,
36 

256,

35,
37,
38,
40,
41, 

43,
43,
46,
45,
46,

405,

49,
52,
49,
65,
74

1095,

U J 

Michel 
* • 

27,
25,
19,
17,
22,

12,
23,
13,
18,
19,

191,

2 2 
24,
27,
32,
39,

38,
29,
36,
47,
3 0 

318,

34 
34,
39,
44,
44,

4 0 
41,
48,
44,
56,

415,

53 
52,
64,
65,
95,

1225,

VERENIGDE NATIES 

z 
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 
3 8 

625,

Yvert 

** 
4 5 

45 , 

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

239, 

1 6 

1 8 

2 1 

2 1 

2 8 

3 6 

3 0 

3 6 

2 1 

41 

265,

3 5 

3 8 

3 5 

3 2 

4 8 

725,

111 

z 

Yvert 
• • 

7 

2 7 

34 , 

1 4 

11 

2 6 

2 6 

2 6 

3 6 

2 7 

3 4 

1 8 

3 1 

245, 

3 2 

3 5 

3 8 

3 5 

5 0 

450,

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk / 6 4 bladzijden 

BIJ grotere aantallen lagere prijzen' 
Prijs per stuk 1x 5/9x 10/24x +25x 
W i t t e b l a d z 2 9 . 5 0 ? f t  ? 7  2 6 . 

1 Zwart 3 bladz 39,50 38 , 37, 56, J 

o 
t. 
oc 
UJ 
«o 
1 — 

■SI 

Michel 
• • 

87,
30,
83,
19,
17,

17,
25,
20,
20,
18

329,

2 2 
23,
31,
44,

159,

21, 
45,
37,
32,
36,

440,

38 
46,
43,
52,
42,

52,
60,
48,
54,
5 2 

477,

45,
58,
62,
75,

105

1550,

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

D U I T S L A N D 
BUNDESPOST 

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

50, 21,
9, 11,

20, 22
28, 19,
43, 25,

234, 194,

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

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

659, 415,

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

100, 58,
107, 62,

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

1125, 619,

217, 143,
213, 146,
152, 129,
149, 145,
151 145

2825, 1875,

BERLIJN 

Michel 
*♦ © 

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

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

20, 22,
26, 24,

142, 166,

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

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

450, 398,

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

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

895, 910,

1459, 1435,

DDR 

Michel 
♦* © 
78, 80,

102, 151,
70, 80,

152, 139,
64, 42,

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

770, 739,

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

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

599, 525,

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

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

105, 96,

925, 785,

2239, 1995,

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

RUIM UW RESTANTEN OP 
Prijs op basis van frankeerwaarde, 

(=zonaer toeslag), V 
NEDERLAND ƒ 0 72 p gulden 
BELGIË ƒ 3,50 p 100 Fr 
FRANKRIJK /019p Franc 
BUND ƒ 0,80 p Mark 
PRIJS ANDERE LANDEN OP AA 

MEE NATUURLIJK OOK UV 

rijDiijvenae prijzen. 
£NGEU\ND /1,80p£ 
VERSTATEN / 1 , - p $ 
ARUBA ƒ 0 60 p gid 
ZWITSERL ƒ 0,85 p Franc 

NVRAAG TIP: U KUNT HIER-
V BESTELLING BETALEN! 

CREDITCARDS 
Geef bij bestelling uw nummer en datum op 
VOLKSREPUBLIEK CHINA, postfrisveriaagdepnyzen ] 
1980 598,-
1981 294,-
1982 179-
1983 186-

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

1988 8 4 -
1989 71 , -
1990 95,-
1991 54,-

1992 36,-
1993 29,-
1994 27,-
1995 3 2 -

K O L L E K T I E 1 9 8 0 t / m 1 9 9 5 f 1 9 9 9 , -

VERENIGD 
EUROPA 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 1 
ZONNEBLOEM-MICHEL-EUROCATI 

Jaar 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

56/60 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

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

"TÏAÖ 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

61/95 

CEPT 

• • 

6 1 1 -
1 6 5 -

1 7 -
1 8 -

3 0 4 -

1095,-
3 4 -
5 9 -
6 8 -
6 0 -
5 8 -
4 5 -
5 5 -
5 8 -
9 8 -
8 2 -

605,-
8 5 -

3 5 8 -
1 0 5 -
1 5 6 -
1 4 9 -
1 2 5 -
1 6 2 -
1 4 7 -
1 1 2 -
1 0 7 -

1475,-
1 3 2 -
1 9 6 -
2 8 3 -
2 3 2 -
2 7 6 -
2 8 7 -
2 5 9 -
2 8 5 -
3 1 6 -
2 4 5 -

2460,-
2 7 3 -
5 0 1 -
2 9 1 -
2 7 6 -
1 9 9 -

6995,-

© 
9 6 -
8 0 -
1 2 -
1 0 -

2 1 4 -

405,-

33,-
4 3 -
5 0 -
4 2 -
4 2 -
3 5 -
4 0 -
4 5 -
7 8 -
6 0 -

459,-
6 0 -

2 6 5 -
7 3 -

1 0 8 -
1 1 5 -
9 4 -

1 4 5 -
1 2 7 -
9 2 -
8 8 -

1145,-
1 1 1 -
1 5 9 -
2 0 7 -
1 7 6 -
2 0 9 -
2 2 4 -
2 1 3 -
2 2 9 -
2 5 4 -
2 0 8 -

1950,-
2 3 7 -
4 7 2 -
2 6 5 -
2 5 3 -
1 9 5 -

5250,-

MEELOPERS | 

5 7 -

1 0 -
5 6 -
1 4 -

134,-

6 -
8,-

1 3 -
1 4 -
6 -

1 3 -
3 6 -
1 5 -
4 7 -
9 5 -

248,-

1 5 -
2 3 -
3 2 -
1 4 -

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

405,-
4 0 -
4 8 -

1 1 4 -
4 3 -
9 0 -

1 0 9 -
9 6 -

1 6 2 -
1 0 5 -
9 6 -

885,-

3 2 0 -
1 8 2 -

4 1 -
4 6 -

1 7 0 -

2375,-

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

• • 
240-
3 9 -
2 5 -

450-
165-
9 6 -

165-
1250-

149-
3 9 -

575 -
350-
240-

1 8 -
165-
4 5 -
9 -

1 3 -
245-

4 1 -
6 5 -
1 8 -
9 5 -
9 -

© 
3 4 -

1 0 -
5 2 -
11 -

105,-
3 -
5 -

1 3 -
1 3 -
6 -
8 -

2 9 -
1 3 -
3 5 -
7 5 -

196,-
1 0 -
1 6 -
2 2 -

8 -
8 1 -
2 2 -
4 0 -
3 1 -
4 6 -
3 8 -

308,-
3 0 -
4 3 -
8 4 -
3 3 -
7 0 -
7 8 -
6 8 -

1 2 8 -
7 1 -
8 2 -

675,-
2 6 4 -
1 4 4 -
3 3 -
4 0 -

1 7 0 -

895,-

IS 
© 
6 3 -
3 8 -
1 9 -

445 -
129-
7 9 -
6 0 -

1250-
2 2 -
3 6 -
1 1 -

195-
3 3 -
1 0 -

110-
6 -
8 -
8 -

1 8 -
3 5 -
5 5 -
3 -

4 5 -
9 -

AANBIEDING VOORLOPERS 1 
Nr 1/86 kompleet 4395- 2625- | 

BESTELLEN PER POST: HOLLANDS GLORIE TELEFOON 0252 524352 
Hoogewerfstraat 18 of 0252 516510 
2181 EJ HILLEGOM FAX 0252 515422 

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

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

incasso, s v p bij bestelling bank of gironummer opgeven 
VOORUITBETALING: Bij vooruitbetaling altijd 2% korting, bij de bestelling girobetaalkaart of 

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

CREDITCARDS: bij bestelling s v p vermelden uw kaartnummer, de vervaldatum en uw 
handtekening 

VRIJBLIJVENDE AANBIEDING 



in 1997 - en dat is dan veertien jaar nadat een eerste besluit daartoe werd genomen - zal 

in Tel Aviv (Israël) het nationaal Postmuseum worden geopend. De collecties die zich nu nog 

in het vroegere postkantoor aan de Poststraat in Tel Aviv bevinden kunnen dan eindelijk 

aan het publiek worden getoond. 

G G C O H E N , A M S T E R D A M 

i'osiniuseimi Tiel Avjv 

«ipen 
Muimi worden ändelijk ontsloten 
In augustus 1983 verscheen in 
Jeruzalem een ofFicièle be
kendmaking, ondertekend 
door de toenmalige Israeli
sche minister van Verbindin
gen, Mordechai Zipori, en 
door de burgemeester van Tel 
Aviv, Schlomo Lahat. In het 
stuk werd meegedeeld dat 
voor het permanent tentoon
stellen van postgeschiedkun-
dig en filatelistisch materiaal 
van het Heilig Land een speci
aal paviljoen zou worden ge
bouwd op het terrein van het 
Ha'Aretz Museum in Noord 
Tel Aviv (aßeelding 1). 
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O p dit enorme museumter
rein in de wijk Ramat Aviv, 
vlak bij de universiteit, staat 
al een groot aantal andere 
paviljoens. Ze bieden indruk
wekkende overzichtscollec
ties, onder meer van de ge
schiedenis van het glas, van 
keramiek en over de geschie
denis van het schrift. Ook is 
er een numismatisch en een 
ethnografisch museum. 
Daarnaast vindt men op het 
terrein nog een planetarium 
en zijn de bekende opgravin
gen van Tel Quasile er te vin
den. 

SCHIÜEREND PAVIUOEN 
In de noordoostelijke hoek 
van het terrein is een werkelijk 
schitterend paviljoen verrezen 
{aßeelding 2), waarvan de eer
ste steen werd gelegd op 26 
september 1983 {aflieelding 3). 
In dit gebouw worden momen
teel nog tijdelijke exposities ge
houden op allerlei gebied 
maar, zoals de directeur van 
het Postmuseum, mevrouw 
Sara Turel ons onlangs vertel
de, het ligt in de bedoeling dat 
het Israelisch Postmuseum in 
de zomer van 1997 officieel als 
zodanig in gebruik zal worden 

1 Het terrein van het Ha'Aretz Museum in Noord Tel Aviv, linksonder de lokotie waar het nieuwe Postmuseum is verrezen 

2 Zo ziet het nieuwe Postmuseum van Is 
rael ervan buiten uit 

genomen. De directeur ver
wachtte elk moment van het 
ministerie de voorlopig toege
zegde subsidie te ontvangen, 
die nodig is om het museum 
doelmatig in te richten. 
Als de financiële kant een
maal is geregeld, zullen de 
collecties van het museum op 
een passende wijze kunnen 
worden geëxposeerd. De be
wuste verzamelingen bevin
den zich nu nog m de specia
le, geklimatiseerde kluizen 
van het vroegere hoofdpost
kantoor aan de Rehov Doar 
(Poststraat) in Tel Aviv. 

NADRUK LIGT OP 
VOORLICHTING 
Alle perioden uit de rijke post-
geschiedenis van het Heilig 
Land zullen in het nieuwe mu
seum worden belicht. Dit wor
den de belangrijkste afdelin
gen van het museum: 

1. Eofilatelie tot omstreeks 
1850 

2. De consulaire kantoren 
(1850-1914) 

3. De Turkse postdienst 
(1860-1918) 

4. De Brits-mandaatperiode, 
inclusief de EEF-zegels 
(1918-1948) 



5. De interim {Minhelet 
Haam) periode in 1948 

6. De staat Israël (1948-he-
den) 

Het bestuur van het PTT-mu-
seum heeft verder besloten 
dat de nadruk op voorlichting 
zal liggen, niet alleen ten be
hoeve van filatelisten, maar 
ook gericht op het algemene 
publiek. Daarnaast zal het mu
seum een instructieve functie 
krijgen, gericht op de Israëli
sche jeugd. 
Er zal een nauw contact zijn 
met de Filatelistische Dienst 
van de Israëlische PTT en er 
/al met name veel aandacht 
worden besteed aan de educa
tieve waarde van het verzame
len en bestuderen van de post
zegels van het eigen land. Ook 
zullen er speciale seminars 
worden gehouden voor onder
wijzend personeel, waarin 
wordt gewezen op de mogelijk
heden die er zijn om met be
hulp van postzegels de meest 
uiteenlopende onderwerpen 
op school te behandelen. 
Voorbeelden daarvan in Israël 
zijn discriininatie en jodenver-

3. A l in 1983 werd de eerste steen gelegd van het qebouw dat onderdak zal bieden 
aan Israel Postmuseum; ter gelegenneidvon die gebeurtenis werd dit gelegenheids-
stempel gebruikt 

volging, een schoon milieu, 
vrede, Jeruzalem, enzovoorts. 
Over deze en vele andere on
derwerpen zullen interessante 

brochures worden uitgegeven, 
met veel informatie, gekleurde 
inlegvellen en met vragenlijs
ten voor de leerlingen. 

VEEL HULP NODIG 
Als beginnend museum heeft 
'Tel Aviv' uiteraard nog aan 
veel zaken behoefte en hulp 
van welke zijde dan ook wordt 
dankbaar aanvaard. In een 
daartoe bestemde - helaas wat 
beperkte - ruimte wordt een 
bibliotheek opgebouwd die 
plaats zal bieden aan filatelisti
sche standaardliteratuur in 
het Engels, Frans en Duits. Bij
zondere zegels, stukken en 
collecties die betrekking heb
ben op het Heilig Land, voor
lichtingsfilms, videoproduk-
ties en dergelijke zijn uiter
aard hoogst welkom. En geld, 
want het gehele interieur met 
zijn vitrines, verlichting en zo 
meer enzovoort moet nog 
worden aangeschaft. 
Als u het Postmuseuin in Is
raël op enigerlei wijze wilt 
steunen kunt u contact opne
men met de vereniging Ne-
derland-Israël Philatelie, p / a 
G.G. Cohen, Assumburg 66, 
1081 GC Amsterdam, telefoon 
020-6420837 

FIIATEUSTENWEIXOMOPSPEC^ 
PHHAJEÜE-DAG 
Respons op Mahkjmjmmginspireerde tot opmawlijk evmenmt 
Het komt niet zo vaak voor dat 
een tentoonstelling over een 
werk van een componist sterk 
wordt bepaald door aflaeeldin-
gen op postzegels. De Mahler-
tentoonstelling die van 19 mei 
tot en met 5 juni in Arnhem 
wordt gehouden is zo'n bij
zondere expositie. 
Op zaterdag 1 juni is er zelfs 
een Philatelie-dag, een dag 
waarop in Concertgebouw 
Musis Sacrum aan de Velper-
buitensingel in Arnhem een 
korte filatelistische rondlei
ding wordt gegegeven. Voor 
inzenders van de Mahlerprijs-
vraag die 'Philatelie' vorigjaar 
organiseerde is er nog een bij
zondere verrassing. 

Mahlerprijsvraag 
Even terug naar april 1995: 
toen verzorgde de heer 
A.T.M. Poos uit Nijmegen een 
Mahler-prijsvraag in het 
maandblad 'Philatelie'. De 
respons daarop was groot en 

Het aprilnummer 1995 van 'Philatelie' stond in het teken 
van de Mahler-postzegel, Mahler zelf en de Mahler
prijsvraag 

dat stimuleerde de 
samensteller van de 
prijsvraag tot een 
speciale filateliedag 
op de tentoonstel
ling. Iedereen die 
belangstelling heeft 
voor de filatelie is 
op deze Philatelie-
dag van harte wel
kom. 

Ochtendgedeelte 
De dag wordt gehou
den op zaterdag 1 
juni. Om 10 uur is er 
een kop koffie als 
welkom. Om 11 uur 
wordt aan de hand 
van een korte filate
listische routebe
schrijving een beeld 
geschetst van het 
ontstaan van Mah
ler's tweede sympho 
nie Auferstehung. Bij 
elk van de vijf delen 
wordt speciale aan

dacht gegeven aan de relatie 
religieuze traditie, literatuur 
en muziek. 

Middaggedeelte 
Om 12 uur is er gelegenheid 
tot het verzorgen van 'eigen 
post' door die te frankeren 
met de nieuwste Mahlerzegel 
uit Israël. Op deze zegel staat 
een fragment uit het vierde 
deel van Mahler's tweede 
Symphonie afgebeeld. 
Na een pauze, waarin gebruik 
kan worden gemaakt van het 
restaurant, is er om 14 uur 
een filatelistische lezing met 
beelden en muzikale illustra
ties van postzegels die met 
Mahler te maken hebben. 
Deze staan op een foto-C^D. 
Om 15 uur begint de Mahler
quiz 'Het licht op Mahler's 
tweede Symphonie'. De ant
woorden voor de quiz zijn te 
vinden op de afbeeldingen in 
de tentoonstelling. 
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ROELF BOEKEMA, 'SGRAVENHAGE 

OOK EEN ' M ENVELOP 
KAN VEEL VERTELLEN 
Cmsuurbmcht mgk voorspanmnde speurtocht 

Postale kenmerken op poststukken kunnen het hart van een 

verzamelaar sneller doen kloppen. Dat wil niet zeggen dat er 

aan een 'kale' envelop niets te beleven valt. Een envelop die 

tijdens de Japanse bezetting van NederlandsIndië van 

Zweden via Medan in Sumatra terechtkwam, zorgde dankzij 

een onbekend Japans censuurbericht voor een spannende 

filatelistische speurtocht. 

U. ̂  ~ ' "■ '' " Ca«!''"'"' ■' •".Cvw»«̂ "/. 

/_• ' '̂ , (Br 

T^lnja tidak aän nelang.jar 
peratoeran aensoer. 

Aon EXu Kakari, 

/. /; 

Een  helaas niet zo duidelijke  reproduktie van de 'kale brief' van de Gripsholm 
Links boven het midden, net onder het Zweedse rolstempel, is het strookje met de tekst 
/s/n/o tidak ada melonggar peratoeron sensoer Ken Etu Kofean'zichtbaar 

Na de Tweede Wereldoorlog 
kreeg ik een 'doodgewone' en
velop aangeboden door de 
echtgenoot van degene aan 

^ wie de brief was geachesseerd. 
° Hij was niet de af/ender van 
 het stuk. Zelf had de/e man 
— aan zijn \TOUW in Medan uit 
s Burma een krijgsge\angenen
ïï kaart gestuurd. De envelop 
^ kwam uit Z\veden en was ge
2 frankeerd met een /egel \an 
5 30 öre met de beeltenis \an ko

ning (kistax \', die de machina

,„,, Ie afstempeling Norrköping 2 
•JtiV februari 194.3 droeg. De enve

lop was geadresseerd aan me
vrouw C JansenKroe/e, Klein 
Soimgei Ivirang bij Medan Su
matra, Nederlandvindië. 

DOODGEWOON... OF TOCH 
NIET? 
Zoals gezegd gaat het op het 
eerste ge/icht dus om een 
'doodgewone' brief van de 
ene particulier aan een ande
re. Alleen werd deze brief in 
1943, midden in de Tweede 
Wereldoorlog, gepost. Op\al
lend was dat er geen enkel 
transitstempel op het couvert 
stond, tenvijl de envelop toch 
de lange leis \an Norrk<')ping 
naar Medan had gemaakt. 
Het hield mij bezig dat een ge
wone gefrankeerde briefin cie 
oorlog /onder censurering 
het eiland Sumatra kon berei
ken. Normale post\erbinclin
gen waren er immers niet. 

JAPANS CENSUURSTEMPEL 
Jarenlang hebben deskundi
gen /ich afgevraagd welke ge
schiedenis er achter de enve
lop /at, maar het poststuk gaf 
/ijn geheimen niet /omaar 
prijs. Het enige dat vaststond 
was dat de brief Medan had 
bereikt. Dat blijkt uit een rood 
Japans censuurstempel dat in 
1943 in het cen.suurkantoor in 
Medan werd gebruikt. Met 
één enkele toevoeging, niet 
eens van de posterijen, maar 
van het Japanse censuiirbu
reau. Dat strookje in het Ma
leis be/orgde mij heel wat 
hoofdbrekens. 
In mijn laatste post/egelvei
ling had ik het stuk aangebo
den, maar er kwam geen en
kele respons op. Ik besloot 
/elf verder te /oeken. 

UITWISSEUNGSSCHEPEN 
Enige tijd geleden stuitte ik 
op het naslagwerk Postal Histo
ty van de /awilit' Slidi uil Van
cmnw) (Caiiarla) uit 1991. In dit 
boek stond niet alleen een 

xenoer \an post aan en \an 
krijgsgevangenen, en bij de 
\'er/ending \an RodeKruis
pakketten, medicijnen en der
gelijke goederen. 
Het Zweedse MS Gripsholm was 
zo'n .schip, in dienst van het 
Amerikaanse Rode Kruis. 
Thuishaven was (iöteborg in 
het neutrale Zweden. Dit uit
wisselingsschip, gecharterd 
door het Atiifritaii Red (joss, 
maakte drie reizen, waan an 
de laatste voor dit onderzoek 
van belang is. 

DE ROUTE VAN DE GRIPSHOLM 
Voor deze laatste reis vertrok 
het schip in september 1943 
uit New York, \vaarna het de 
ha\ens van Rio de Janeiro 
(Brazilië) en Montevideo 
(Uruguay) aandeed. Vandaar 
stak liet schip de Atlantische 
Oceaan over en voer het \ia 
K;iap de Goede Hoop naar 
Port Elizabeth (Ziiick\frika), 
Louren^o Marques (in de Por
tugese provincie Mozambi
que), om daarna over de Indi

Het M.S Gripsholm neemt in de haven van New York hulpgoederen aan boord [ar

chieffoto The American Red Cross] 

verklaring, maar was ook de 
kaart aan me\rouw Jansen
Kioeze in Medan afge
beeld (1). 
In de oorlog waren er 'uitwis
selingsschepen' die in 1942 en 
1943 onder andere ambassa
deurs en hun personeel, con
suls en familieleden samen 
met hun huisraad venoerden. 
Van deze schepen was tot voor 
kort weinig of niets bekend. 
En dat tenvijl ze ook een grote 
rol hebben gespeeld bij het 

sehe Oceaan Mormugao (Poi
tiigeesIndia) te bereiken. In 
Mormugao gingen de passa
giers uit het westen met alle 
post en andere goederen \an 
boord om zich in te schepen 
op de Teia Mam, een .schip uit 
Tok\o. De Iria Mam was de 
\o()rnialige Franse Arnmies. 
De route van de Gripsholm en 
de Teia Mam stond al maan
den van te voren vast. In een 
aantal landen, waaronder de 
Verenigde Staten, Canada en 

file:///touw
file:///vaarna


Engeland en (heel bepeikt) 
in be/et Nedeiland, weiden 
de aanloophaxens bekend ge
maakt en weid meegedeeld 
dat ei \ia deze havens post 
kon wolden ge/onden naai 
het dooi de Japanneis be/ette 
gebied 
De lilt \ o i i koping afkomstige 
af/endei \AU de buef moet dit 
ook hebben geweten, want hi] 
heeft \an de/e niogelijkheid 
gebi nik gemaakt 

De Zweedse posferiien gaven in 1 93ó de 
serie 300 |aar post uit de van 60 o uit 
die reeks toont net M S Gripsholm (ofge 
beeld is de herdruk van deze zegel uit 
1972) 

ONBEANTWOORDE VRAAG 
Is de (itipsholm tussen /ijn 
tweede en dei de leis nog m 
Zweden geweest-' De enxelop 
is m geen enkel andei land 
dooi de censiiui gestempeld 
en al evenmin eigens ge
opend De blief bleef, een
maal aan booid, tot de eind
bestemming Moimiigao on-
dei Zweeds beheei De leia 
Mtitü, die de post m Moi mu-
gao oxeinam, voei lecht-
stieeks naai Smgapoie, waai 
de bi lef dooi de [apanse pos
tel i|en weid dooi ge/onden 
naai Medan (Siimatia) 
De blief weid \ ei zonden op 2 
febiiiaii 1943 De (jup'.holm 
veitiok op 2 septembei \an 
dat |aai uit \ew Yoi k en kwam 
op I "i oktobei in Moimiigao 
aan De bi iel weid m Medan -
/o bli)kt tut de |apanse cen-

si i iulabel-op 4 noxembei be
handeld Dat maakt het heel 
duidelijk dat de biief iiidei-
daad aan booid \an de diips-
holm IS geweest 
Het lijkt ei op dat het eeiste 
laadsel \an de/e kale envelop 
daaimee bijna opgelost is 
Maai hoe kwam de biief \an 
Noiikopmg naai New Yoik'̂  
Die VI aag is nog steeds met be-
antwooid, ook niet na inten
sieve coiiespondentie met 
Zweedse autoiiteiten en in
stellingen 

'GESCHRIEBEN AUF 
HOLLANDISCH' 
El was nog iiieei dat mij mtn-
geeide De envelop is ojjval
lend kaal, in schul conti ast 
met alle andere poststukken 
die ik m de loop dei jaien in 
handen heb gehad Ei ont-
biak lets aan en dat was de le
den waai om de envelop dooi 
niemand weid 'ontdekt' 
In Medan weid de biief dooi 
de censiuu aan de linkei/ijde 
opengesneden Op de linkei-
boven/ijde had de af/ender 
duidelijk aangegeven in welke 
taal de buef was geschieven 
Cjesdiricben nuf Hollaiitlisdi 
Nota bene de taal die de Ja
panners ten sti engste hadden 
verboden' Dit vei bod was 
waai schijnlijk maai bij weinig 
mensen binten Nedeilands-
Indie bekend Vei klaai baai, 
want de beuchtgeving iiit Ja-
]3an naai neutiaal Eiiiopawas 
minimaal 

MEDEDELING IN HET MALEIS 
Omdat de bi lef uit een neii-
tiaal land kwam, konden de 
|apanneis de/e niel /omaai la
ten veidwijnin Teiiig/enden 
op de/elfde wij/e was onmoge
lijk Een nieuwe uitwisseling 
pei boot was inmiddels dooi 
de [ajDanneis veiboden De 
enige 'oplossing' was de buef 
in beslag te nemen, maai ook 

\an dat besluit moest de ge-
adresseeide beucht kiijgen 
De censiuu loste du dooi een 
mededeling in het Maleis, ge
plaatst op /ee i dun maai steik 
Japans papiei, aan de envelop 
toe te V oegen 
hiDja liddk ndd ttiehiiit^tn paa-
loeian scmoci hoi I lii Kaliaii 
luidde het beticht, met daai-
ondei de datum (4-11-03) en 
een handtekening In eeiste 
instantie was dit vooi mij een 
/eei crvptisch en met te Ie/en 
beucht, ook al omdat ik in Ne
derland geen Maleis wooiden-
boek te pakken kon kt ijgen 

MALEIS ÈN JAPANS 
Uiteindelijk kieeg ik de be
schikking ovei een heidiuk 
dakaila,' 1975) Maai daai
mee kon de oplossing met 
meteen woiden gevonden \ a 
lang /oeken kwam ik et achtel 
dat de tekst /owel Maleise als 
|aj3anse wooiden bevatte Dit 
leidde tot de - vitje - vei-
taling Inhoud n upiifzig oiiuhil 
deze III sliijd /s iiwl di (ensuui-
voondinpeu Het laatste ge
deelte van de mededeling, 
Ken Uu Kahan, betekent 'in 
opdtacht van de censuur' 
De geadiesseeide was inmid
dels al gei mme tijd gemtei-
neeid in het viouwenkamjj 
Biastagi De enveloji heeft 
haai 111 dat kamp ook daad
wei kclijk beieikt Je moet ei 
met aan denken wat een emo
ties /o 'n lege enveloji ondei 
die omstandigheden moet 
hebben opgeioepen 

GEEN CENSUURSTROOK 
De/e geschiedenis maakt dui
delijk waai om de envelojD /o 
kaal IS gebleven De inhoud 
was ei dooi de Japanse cen
suur al uitgehaalcf vooi de 
blief weer in het 'noimale' 
pioces kwam - vooi /cjvei je 
althans tn die dagen al van 
'noimaal ' kon spieken Ook 

bleef het gebi uikelijke dicht-
plakken van de buef met een 
censiuu sti ook achtei-wege. 
Dat was ook met nodig, want 
ei was immeis geen inhoud 
meei De iiiteist sti enge Ja
panse censiuu liet echtei wel 
liaai spoten achtel ' Dankzij 
dit /eei ongebiuikelijke han
delen gaf de envelop een 
tweede geheim pujs, dat /oig-
de vooi een vmgei-wij/ing 
naai de oplossing van het 
I aadsel 
Hoewel ik veel exemplai en van 
blieven die dooi de Japanse 
censuui weiden geopend on
dei ogen heb gehacl, ben ik 
nog nooit een envelop tegen
gekomen die /(') weid behan-
tleld Een dei gelijk beucht 
komt in geen enkel geschied
kundig weik ovei de Japanse 
censuui vooi Het is met kw aai-
dig dat dit nooit eeidei ie
mand IS opgevallen Of gaat 
hethiei misschien om het enig 
oveigebleven exemplaai met 
een dei gelijke mededeling? 

DERDE OPMERKELIJK FEIT 
Ondanks/ijn 'kaalheid' leveit 
de envelop nog een dei de ()[> 
meikelijk feit op de notitie / 
47 dn eet ondei de /egel, met 
daai ondei Dupliknat (Snlniaii) 
4/9/43 (het woord Salman is 
Maleis VOOI 'diiplikaat') 
Wat heelt et m die blieven ge
staan en van wie /ijn die noti
ties-' Dat blijft een ojjen viaag 
Wie weet, leidt mijn ondei-
/oek ook nog naai een ant-
wooi d daai op 
Al met al blijkt uit dit lelaas 
dat /ells een 'kale' envelojj in 
fllatelisttsch oogpunt intei es-
sant kan /ijn Hij kan /ich /elfs 
- /oals m dit geval - tot een 
bij/ondei /elcl/aam ooi logs-
document ontjjoppen 
Roelf Boekema, 
's-Giavcnhage 
Lid van vei dienste van de 
vei einging Dai Xippon 

Postzegelhandel Alexander 
kooi sti aat 14 
1811 GPAlkmaai 
tel 072-5119982 

Gedempte Tm fhaven 4 
1621 HE Hooi n 
tel. 0229-232278 

Gespecialiseerd in Nederland O.G., 
Indonesië en West-Europa 

Filatelistische benodigdheden 

Onze xuinkeh zijn dagelijks geopend van 9 30-18 00 uur, 
maandag van 13 00-1800 uur, donderdag koofMvond. 

GRATIS P R I J S L I J S T 
BELGIË-ENGELAND-FRANKRIJK-
LIECHTENSTEIN-LUXEMBURG-
OOSTENRIJK 

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

L. D E HOUV\^ER 
FRUITHOFLAAN 13 - 2600 BERCHEM - BELGIË 



KATWUK: GESIAAGDE DAG 
VAN DE JEU6DH1AÏÏUE 
Burprimter ontsté murtoreuEcht 

l. VAN DUIJN, KATWIJK 

De Dag van de Jeugdfilatelie, die 22 en 23 maart jl. in Katwijk werd gehouden, is • zoals ook 

werd verwacht  bijzonder geslaagd verlopen. Sporthal Cleijn Duin in de kustplaats barstte 

gedurende de twee dagen bijna uit zijn voegen. Niet alleen filatelistisch gezien, maar ook op 

het punt van de randevenementen was het een groot succes. 
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Dag van de Jeugdfilatelie in Katwi|k gezellige drukte en veel belangstelling voor de collecties Foto TJ Buursema 

Op de twee Katwijkse dagen 
22 en 23 maart  bezochten 
zo'n drieduizend mensen de 
tentoonstelling; een bijzonder 
hoog aantal voor een derge
lijk evenement. De organisato
ren hadden er dan ook alles 
aan gedaan om van de Dag 

van de Jeugdfilatelie iets bij
zonders te maken. Alleen al 
de opening op zaterdag, die 
heel toepasselijk op het strand 
werd gehouden, was bijzon
der: de Katwijkse KNRM, de 
reddingsboot Annie Poulisse 
uit Zandvoort en de bootwa

w 
De bekendmaking van de mooiste postzegel van 1 995 (gekozen door de lezers van de 
leugdpostzegelbladen De Posthoorn en Stampie] Foto TJ Buursema 

gen van Noordwijk gaven een 
opmerkelijke demonstratie, 
die veel belangstelling trok. 
De schepen van het Zeekadet
korps, naar Katwijk gehaald 
door een Katwijkse sponsor, 
konden de bezoekers bijna 
niet verwerken. Het waren 
juist deze programmaonder
delen die een extra dimensie 
gaven aan het thema van de 
tentoonstelling: De Noordzee. 

BASISSCHOLEN OP BEZOEK 
De drukte begon al op vrijdag 
22 maart, toen bijna zeven
honderd basisschoolleerlin
gen uit Katwijk en Rijnsburg 
cle sfeervol ingerichte ten
toonstellingshal bezochten. 
Ze kregen daar een rondlei
ding van deskundige jeugdlei
ders. Blijkbaar waren veel van 
de leerlingen daardoor /ó en
thousiast geworden, dat ze na 
schooltijd meteen weer terug
kwamen. De jeugdige bezoe
kers zagen in de hal ook hun 
eigen post/egelontwerpen 

hangen, die in de aan de ex
positie voorafgaande weken 
waren gemaakt. Een deskun
dige jury selecteerde de zes 
beste ontwerpen. Niels van 
Egmond van de Rijnsburgse 
Julianaschool ging uiteinde
lijk met de eerste prijs strijken. 
's Avonds kon comitévoorzit
ter P. Mens een goedgevulde 
zaal met genodigden verwel
komen. Nadat de heer A. van 
Duijn, directeur van het IJ

Nationale Jeugdpostzegeltentoonsteümg 
en 

12e Dag van de Jeugdfilatelie 

Thtma 0£ A/OOfiDZff 

CATALOGUS 

Sp«ci«kr »nvc^opp« 

De tentoonstellingscatalogus van de Dog 
van de Jeugdfilatelie 1996 m Kalwi|k 

mondcollege, had uitgelegd 
waarom de zee voor Katwijk 
sinds de Gouden Eeuw zo be
langrijk is, verrichtte de Rijns
burgse burgemeester Jonk
man de officiële opening van 
deze nationale jeugdpostze
geltentoonstelling. Hij deed 
dat door in een schaalmodel 
van een vuurtoren het licht te 
ontsteken. 

OPENING MET REDDINGSBOOT 
Op zaterdag 23 maart werd 
onder ruime belangstelling 
op het Noordzeestrand door 
de KNRMreddingsboot een 
vergroting van de mooiste 
postzegel van 199.5 aan land 
gebracht. JFN voorzitter J. de 
Lange maakte bekend dat het 
miniatuurvelletje met be
dreigde roofvogels door de le
zers van de postzegeljeugdbla
den De Posthoorn en Stampie 
was gekozen tot de mooiste 
emissie van 1995. Daarmee 
was de Dag van de Jeugdfilate
lie geopend. 
In Sporthal Cleijn Duin kon 
jong en oud vervolgens genie
ten van de 330 kaders met 
mooie verzamelingen. Het 
speciale PTTPostkantoor kon 
de vraag naar het bijzondere 



Stempel (met een afbeelding 
van de Katwijkse vuurtoren) 
bijna niet aan. Ook de stands 
van Greenpeace en de directie 
Noordzee van het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat be
leefden drukke tijden. 
In de stand van de postzegel-
jeugdclubs van Katwijk en 
Rijnsburg was het de gehele 
dag 'spitsuur', onder meer 
dankzij de verkoop van een 
bijzondere tentoonstelling
senvelop met het speciale 
PTT-stempel. Voor wie tot 
dusver achter het net viste: er 
zijn nog enkele enveloppen 
verkrijgbaar bij ondergeteken
de (Z. van Duijn, telefoon 071-
4073167); de couverts kosten 
f 2.50 per stuk. 
De zeekadetten op de sche
pen in het uitwateringskanaal 
wisten niet wat hen overkwam 
toen 's middags elk half uur 
een bus vol belangstellenden 
de schepen kwamen bekijken. 

PRIJSWINNAARS 
Een ander hoogtepunt van de 
Dag van dejeugdfilatelie 1996 
was de uitreiking van het Di
ploma Jeugdfilatelist C aan 
Sjoerd Nijmeijer uit Rijnsburg 
en aan Arnoud Scheer en Bas 
Sikking uit Den Haag. Er is 
een geweldige prestatie voor 
nodig om als jongere dit 
hoogste niveau op gebied van 
de jeugdfilatelie te bereiken. 
Ook de ereprijzen voor de ver
zamelingen kregen een (nieu
we) eigenaar. Juryvoorzitter 
Jeffrey Groeneveld sprak over 
een tentoonstelling van bij
zonder hoog gehalte en daar 
mag het comité best trots op 
zijn! De verdeling van de be-

MevrouwA Havinga van PTT Post Verzamelservtce verkocht met alleen, maar gaf de jeugd ook teksten uitleg fo^o TJ Buursema 

kroningen over de 173 verza
melingen was als volgt: 

Bekroning Klasse Klasse 
2.1 2.2 

groot verguld zilver 2 O 
verguld zilver 2 O 
groot zilver 8 2 
zilver 10 7 
verzilverd brons 7 18 
brons 5 21 
diploma 1 4 

UITSLAG VERLOTING 
Tijdens de Dag van dejeugdfi
latelie 1996 werden ook de 
prijzen getrokken van de lote
rij die ten bate van het evene
ment werd georganiseerd. De 

hoofdprijs, een personal com
puter, viel op lotnummer 
3344, de reischeque voor 
Euro-Disney op nummer 
5564, de CDi-speler op num
mer 4078 en de kinderfiets op 
nummer 6380. De overige 
winnende lotnummers zijn: 
0181, 0208, 0661, 1036, 2103, 
2680, 3076, 3311, 3560, 3999, 
4692, 4875, 5644, 5692, 6985 
en 7043. 

VEEL HULP, VEEL SPONSORS 
Toen de deuren in Katwijk op 
zaterdag om vijf uur 's mid
dags dichtgingen, kon de or
ganisatie worden gelukge
wenst met een drukbezochte. 

sfeerrijke en bijzonder ge
slaagde tentoonstelling, an
ders gezegd: een ware filatelis-
tische feestdag voor de jeugd. 
Het evenement werd mogelijk 
gemaakt door de persoonlijke 
inzet van veel filatelisten, 
maar ook door de steun van 
een groot aantal lokale, regio
nale en landelijke sponsors. 
Met name de 'filatelistische' 
sponsors Phila Post Berkel en 
Rodenrijs, PTT-Post Filatelie 
Groningen, Van derMeij Veilin
gen Den Haag, Visser Postzegel
groothandel Dordrecht en de 
Wassenaarse Postzegelhandel mo
gen daarbij best even ge
noemdworden! 
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SAMENSTELLING: W DEKKER, 
POSTBUS 7 4 3 5 , 
2 7 0 1 AK ZOETERMEER 

First scheduled flight 
Almaty - Amsterdam 
26-9-95 KLM KL 282 

V . H . 

ALMATY-AMSTERDAM 
Op de retourvlucht van 
Afmaty naar Amsterdam 
op 26 september 1995 
werd post vervoerd die 
achteraf nog werd voor
zien van een stempel in 
violette kleur. De initialen 
V.H. (Vliegende Hollan
der) geven aan dat het 
om een verenigingsstem-
pel gaat. Verzamelaars 
die post met deze retour-
vlucnt hebben ontvan

gen, kunnen alsnog dit 
stempel bemachtigen 
door deze post - verge
zeld van een geadres
seerde en gefrankeerde 
envelop - te zenden 
naar Postbus 7435, 
2701 AK Zoetermeer. 

BOEKAREST 
Al in het februarinummer 
van 'Philatelie' werd ver
meld dat er op 9 april 
1996 weer een liin naar 

Boekarest is geopend. 
Nederland reageerde 
niet op deze gebeurtenis, 
maar Boekarest gaf er 
een filotelistisch tintje 
aan. De Roman Philatelie 
Federation liet vijfhon
derd enveloppen druk
ken die - voorzien van 
een speciaal stempel -
met de retourvlucht zijn 
verzonden. 

AMSTERDAM-SURABAYA 
De post voor de eerste 
KLM-vlucht (KL833) naar 
Surabaya werd voorzien 
van een speciaal stempel 
(zie afbeelding). Op de 
trajecten die in het febru
arinummer werden ge
noemd, kon geen post 
worden vervoerd. Of dit 
wél het geval was op de 

a p n 
eerste retourvlucht uit Su
rabaya leest u in het vol
gende nummer. 

DAG VAN DE 
AEROFILATELIE 
Op 20 april werd in Dor
drecht - iets vroeger dan 
andere jaren - de vijfen
dertigste Dag van de 
Aerorilatelie gehouden. 
Speciale enveloppen 
(fdc-formaat en klein for

maat) kosten vijf gulden 
per set van twee. Ze kun
nen worden besteld bij 
de heer J.D.H, van As, 
Dintel 22, 2991 RC Ba-
rendrecht. 
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Dag van de 
Aerofilatelie 
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VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling. Groot of klein, 
het maakt niets uit. 

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam) 
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POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 

Ierland 
Postfrls 
55/57 
58 
59 
60/61 
62/63 
64 
71/72 
73/74 
75/76 
77 
93/94 
95/96 
97/98 
99/00 
101 
102/03 
104/05 
106/07 
110/11 
112 
113/15 
116/17 
118/19 
120/21 
122/23 
124/25 
126/27 
128/29 
132/33 
138/39 
140/41 
142/43 
144/45 
146/47 
148/49 
150/52 
153/54 
155/56 
157/58 
159/60 
161/62 
163/64 
165/66 
167/68 
169/70 
171/72 
173/74 

Inlic 

26,50 
1,50 
1,50 
9,50 
8,— 
1,75 
6,75 
9,75 

11,50 
1.25 

50,— 
2,25 
5,25 
1,75 
1,50 

10,— 
6,— 
7.75 
9.— 
4,75 

26,50 
5.25 

2 5 . -
57.50 
11,75 
23.50 
11,75 
14.50 
42.50 
1925 

8,50 
21,50 

2 25 
19,25 

6,50 
7,25 
6 50 
3,— 
3,50 
6,— 
2,— 
7,25 
6,50 
7,25 
3,50 
6,50 
6,50 

i t ing 

S.J.C. 

175/76 
177/84 
in paren 
185/86 
187/88 
189/90 
191/92 
193/94 
195/96 
197/98 
211/26 
227/28 
236/31 
232/33 
241/43 
246/49 
in paren 
252/66 
267/68 
276/77 
278/79 
291/92 
294/95 
300/02 
304/05 
306/07 
309/10 
313/14 
317/18 

N u m m e n n g vo lgens Yvert et Tellier 

6,50 
8,50 

18,— 
1,75 
2,— 
1,25 
2,— 
3,25 
1,50 
1,25 

57,50 
1 , — 

42^50 
3,— 
3,25 
7 25 

14,50 
53,50 

3,50 
3,50 
6,50 
3,50 
2,25 
9,75 
4,75 
3,— 
3,50 
3.— 
4.25 

318/V23 25,— 
324/25 
329/32 
333/34 
335/37 
338/39 
340/41 
342/45 
348/51 
353/54 
360/62 
363/64 
366/67 
378/81 
400/03 
420/23 
424/27 
442/45 
446/49 
453/57 

3,25 
3.50 
2,— 
2 — 
2.— 
2 — 
3.50 
8.50 
2.25 
3,50 
2,25 
2,25 
3,50 
3,50 
3,— 
3 , -
5,— 
3,25 
5.— 

en verkrijg 

den Ou 

465/66 
467/68 
471/74 
475/78 
479/82 
487/92 
495/01 
506/10 
518/22 
525/28 
531/34 
535/38 
541/42 
562/65 
566/67 
568/70 
571/74 
583/85 
589/91 
592/93 
594/96 
599/01 
604/05 
653/54 
657/59 
660 
661/64 
668/70 
674/77 
678/81 
682/83 
693/96 
LP1/7 
Bloks 
1 
2 
3 
4 
5 
15 
Port 
15/21 
22/24 
25/31 
32/34 
35/45 

4,75 
2,75 
4,75 
4,50 
5,— 

27,50 
5,— 
6,50 
6,50 
5,— 
6,— 
5 25 
3,50 
7,25 
4,50 
4,25 
6,— 
3,— 
4,50 
5,— 
6,50 
4,25 
3 , -
3,— 
3,50 
6,50 
5,— 
3,25 
5,25 
5,25 
3,— 
5,75 

30.— 

21.50 
11,50 

5.50 
7,75 
7,25 
2,50 

6.25 
11.50 

2,25 
8,50 
7.50 

Velletjes 
1986 
1988 

baar 

dst€ 

13,25 
13,25 

Dij : 
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Kerst 1989 

715/16 
12,50 
12,50 

Kerst 1990 
10,75 

Kerst 1991 
10,75 

Kerst 1992 
10,75 

Kerst 1993 

1994 
10,75 
3 . -

Noorwegen 
postfrls 
84/87 
88/90 
92/96 
97/00 
101/07 
108/11 

18,75 
27.50 

192.50 
148.50 
76,50 
45.— 

112/23 330,— 
128/31 
132/40 
141/44 
154 
155/58 
164/67 
183/86 
193/94 
195/98 
199/02 
203/06 
207 
208/11 
213/18 
220/35 
237/40 
246/48 
249/52 
254/56 
257/59 
261/68 
273/75 
279 
280/83 
285/88 
289/92 
293/03 
309/10 

42.50 
42,50 
18,50 
23,50 
27,50 
32.50 
10 75 
22.50 
3.— 

10.75 
15 — 

2 75 
10.— 
6.— 

27 50 
7,75 
4,75 
2 — 
4 50 
3,50 
6,— 
2,25 
2,25 
4,25 

65,— 
73,50 
23,50 

3,50 

311/13 
320/21 
322/31 
332/34 
337/39 
344 
345/47 
349/51 
352/54 
358/60 
361/66 
369/70 
371/72 
373/75 
376/78 

6,— 
9,— 

90,— 
7,25 

20,— 
3,— 

39,50 
3,50 
3,50 

45,— 
32,50 

7,25 
2 25 

18,— 
3,50 

381/90 120,— 
392/93 
394/95 
396/97 
398/99 
400/01 
402/06 
409/12 
419/20 
426/27 
428/32 
435/49 

3,50 
3,— 

11,50 
3,— 

16,50 
11,50 
6,— 
3,— 
8,50 

30,— 
57,50 

435ay49a12,50 
450/51 
452/55 
456/57 
458/59 
460/61 
462/64 
471/72 
475/76 
477 
478/79 
484/85 
491/94 
503/04 
505/06 
515/17 
520/25 
540/41 
545/50 
551/53 
558/61 
567/68 

Kwa 

2.25 
3,50 
4,75 
1.75 
3.25 
2 50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
4,75 
6,— 
4.25 
2,75 
3,50 
4,75 
3,50 

11,50 
18,— 
7,25 
5,— 
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571/72 
585 
589/93 
602/03 
606/08 
609/10 
616/17 
618/19 
632/36 
641/42 
643/46 
665/67 
674 
703/06 
731/38 
Boekjes 
C682 
C683 
C698 
C699 
731/38 
C769 
C767 
C783 
C785 
C751 
C752 
C924 
C946 
Bloks 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

3,— 
4,25 
3.50 
3.50 
5,— 
7,75 
4.75 
3 — 
5,— 
3,75 
3.50 
4.75 
3,— 
4,75 
9.50 

7,75 
12 50 
15.— 
1150 
10 75 

6 — 
4.75 
5 50 
6,— 
7,75 

11,50 
12,50 
12,50 

6,— 
7,75 
6,— 
9,50 
6 , -
2,— 
6 , -
4,25 
6 , -
7 75 
7,25 
5,75 
7,75 
6,50 
7,75 
7,75 
7,— 
6,50 
6,25 
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- grote sortering - kwaliteit - lage prijzen' 

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

* Nederland en overzeese gebiedsdelen 
België 
West-Dui ts land/Ber l i jn 
D.D.R. 
Denemarken/Faroër/Groenland 
Engeland/Ierland 
Frankr i jk /Monaco 
Hongari je 
Indonesië 
Kanaaleilanden 
Noorwegen 
Oostenri jk/V.N. Wenen 
Rep. Sur iname 
Vaticaan 
Verenigd Europa 
Zwitser landA/.N. Geneve 
Part i jen/verzamelingen 
Auto 's / f ie tsen/motoren 
Bekende personen 
Bloemen 
Dieren 
Gezondheidszorg 

O 
(D 
0) 
O 

3 
(Q 

I 
TT 

t 
fi) 

Honden/katten 
Kerstmis/Pasen 
Klederdrachten/uni formen 
IVIuziek/dans 
Paarden 
Paddestoelen 
Postzegel op postzegel 
Religie/Rode Kruis g 
Ruimtevaart / te lecommunicat ie O 
Schepen ^ 
Schi lderi jen/kunst — 
Scouting 5 
Sport (5 
Tremen - n 
U.RU. 5 . 
Vissen/schelpen/zeedieren N " 
Vlaggen/heraldiek ® 
Vliegtuigen/bal lonnen/zeppel ins , 
Vl inders/vogels 
Voetbal 
Walt Disney 

Prijsli jsten van vele met genoemde landen zijn mogeli jk. 

Enorme sortering motief. 

de venrayse 
postzegelhandel 

(Q 

3 
(D 
0) 
O 

i 
5' 

(Q 
I 

Q) 

^ Julianasingel 1 - 5802 AS Venray <S. 
tel./fax: 0478-531717 prijslijsten/bestellingen ** 

O- tel. 0478 - 586391 winkel ' 
6) . ;!3}||eyw>| • 6u!J3)Jos a)OJ6 • uezfiJd 3 6 ^ 



(lOERA^Q JAAIl 
FRANICPOST B.V. 

VIERT FEEST 
I.v.m. ons 10-jarig jubileum geven wij gedurende de gehele maand MEI 5% KORTING 
op alle artikelen uit ons uitgebreide assortiment. Bovendien ontvangt u bij besteding van 

elke vijftig gulden een GRATIS LOT voor de verloting van een: 

S U P E R P R I J S ter waarde van lOOO gulden 
een tvi^eede prijs t.w.v. 500 gulden 
e n drie prijzen t.^w.v. lOO gulden. 

De trekking van deze prijzen - door één van de klanten - zal plaatsvinden op: 

Z A T E R D A G 25 IVIEI 
Op deze dag vieren wij van 9.30 - 15.30 uur ons 10-JARIG jubileum 

d.m.v. een instuif voor al onze klanten, met een nog grandiozer 
INDISCH BUFFET dan u van ons al gewend bent! 

V R A A G G R A T I S O N Z E L U S T IVIET 
JUBILEUIVI-AANBIEDINGEN 

Wilt u ons bezoeken en komt u met de trein, één telefoontje en wij halen u op van station 
Zwijndrecht! 

EXTRA AANBIEDING IM A AND IVIEI: 
Bij aankoop van 100 gulden een GRATIS insteekboek van 8 bladen, bij 200 gulden een 

GRATIS insteekboek van 16 bladen, bij 300 gulden een GRATIS insteekboek van 24 bladen, bij 
400 gulden een GRATIS insteekboek van 32 bladen, bij 500 gulden een GRATIS insteekboek 

van 32 bladen zwart. 

ALLE KLANTEN DIE REGELMATIG IETS BIJ ONS KOPEN, HEBBEN INMIDDELS 
ONZE 32 PAGINA'S DIKKE BROCHURE MET DUIZENDEN ARTIKELEN 

- DIE ONLANGS VERSCHENEN IS - REEDS GRATIS ONTVANGEN! 
HEBT U OOK INTERESSE OM DEZE BROCHURE TE ONTVANGEN? 

ÉÉN KAARTJE OF TELEFOONTJE IS VOLDOENDE! 

VEERSEDUK 59 3341LL H.I.AMBACHT tel. 07868-18074/21385 fax. 07868-15756 



UITGIFTEiy 
SAMENSTELLING: MEVR A C VAN DER HAAR-
AMPTMEIJER, POSTBUS 1 3 2 , 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

Noten: 
Als in deze rubriek wordl gesproken 
van afbeelding melding 3/223 dan 
wil dat zeggen dat de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in Philatelie van maart (31 
op bladzi|de 223 
AIS bi| een zegel geen omschrijving 
wordt gegeven dan is de zegel of de 
oms(hri|Ving ervan (nogi 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 
echter met automatisch in dat derge 
li|ke emissies in tentoonstellingscollec 
ties mogen worden opgenomen 

EUROPA 

ALAND 
6 -5 - '96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen', portretten. 
2.80,2.90 Fm. Resp. schrijfster 
SallySalmmen (1906-19761,'de 
ongekroonde koningin van Aland' 
FannySundstrbm (1883-1944, ac
tief op velerlei gebied: huisvlijt, 
landbouw, schapen fokken, parle
mentslid e.a.). 
7-6 - '96 . 'Aland 96' zang- en 
muziekfestival. 
2.40 Fm Koor met dirigent en 
tekst 'Song och glödje'. 
7-6 - '96 . Honderdvijftigste ge
boortedag van schilder Karl Ema
nuel Janssen (1846-1874). 
18 - Fm. Schilderij 'haren knippen' 
(1867). 

ALBANIË 
Afbeelding melding 3/234. 
20-8- '95.300ste sterfdag van 
Jean de la Fontaine (1621-1695) 
2 ,3 ,251. Illustraties van fobeldle-
ren uit boeken van 1668,1678, 
1693; blok van 60 L Portret. 
17-10 - '95 . Folklorefestival, Be-
rat. 
5,501. Resp mannenkoor, to
neelspeelster. 
17-11 - '95 . Honderd jaar film. 
10,851. Gebroeders Lumière 
(Louis. 1864-1948, Auguste: 
1862-1954) 
20-11 - '95.60ste geboortedag 
van Elvis Presley (1935-1977). 
3,601 Portret. 

2 5 - 1 1 - ' 9 5 . Zeventigste verjaar
dag van de nationale bank. 
10,25 L Resp bankbiljetten uit 
1925, uil 1995. 
2 7 - H - ' 9 5 . Vijfde verjaardag 
van de democratische beweging. 
5,501. Resp. getal 5, meisje plant 
stekje. 

ANDORRA FRANS 
Afbeelding melding 3/234. 
19 -2 - ' 96 . Vijfentwintigste ver
jaardag van de bijzondere school 
'Nostra Senyora ae Meritxell'. 
2.80 F. Twee kinderen. 
25 -3 - ' 96 . Vogels. 
3.-, 3.80 F. Resp. Pit roig (rood
borstje), Mallarenga carbonera. 
2 2 - 4 - ' 9 6 . Kruis van StJaume 
d'Engordany. 
3-F. 
2 2 - 4 - ' 9 6 . Wierookvat van Santa 
Eulalio d'Encamp. 
3 80 F. 
April ' 9 6 . Frankeerzegels. 
2.70,3.- F. Eerste wapenschild 
van Andorra. 
6-5 - '96 . Europa 1996; bekende 
vrouwen. 
3.-F. 
10-6 - '96 . Schaken. 
4.50 F. Schaakbord met stukken. 

ANDORRA SPAANS 
8 -11 - '95 . Kerstmis 1995. 
30 P. De vlucht naar Egypte (ol-
laarbeeld uil de kerk van St Mar
cus en Maria, Encamp. 
10 -11 - ' 95 . Toetreding tot de 
Rood van Europa. 
30 P. Paleis van Europa, Straats
burg. 

BELGIË 
Afbeelding melding 4/306 
l - 4 - ' 9 6 . Dag van de postzegel; 
kunst en filatelie, eerbetoon aan 
Oscar Bonnevolle (1920-1993). 
16 F. Portret met op achtergrond 
schilderij 'Gelatenheid'. 
l - 4 - ' 9 6 . Natuur; insecten". 
16 F. Zesmaal. Resp. Sympetrum 
sanguineum. Bombus lerrestris, 
Lucanus cervus, Melolontha melo-
lontha, Gryllus compestris, Cocci-
neila seplempunctala. 

BOSNIE-HERZEGOWINA 
12 -10 - '95 . Week van het kind. 
100 din. Tekening van A.Softic 
(zes jaar). 
12-10-'95.100ste verjaardag 
elektrische tram in Sarajevo 
200 din. Tram uit 1895. 

CYPRUS 
Afbeelding melding 3/234. 
10-6 - '96 . Zesentwintigste Olym
pische spelen, Atlanta. 
10,20,25,30 c. Resp. hoogsprin
gen, speerwerpen, worstelen. 

CYPRUS TURKS 
28 -12 - ' 95 . Honderd jaar graf
schriften in Turkse taal, gevonden 
in het stroomgebied van de Orhon 
en Jenisey (Mongolië). 
5.000,10.000 TL. Resp. gebeeld
houwde kop met inscriptie, graf
steen met inscriptie. 
3 1 - l - ' 9 6 . Herdenkingsemissie 
Bosnië en Herzegowina. 
10.000 TL. Sculptuur 

DENEMARKEN 
9-5-'96.Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
3.75,5.- kr. Resp. Karen Blixen 
(1885-1962, film over haar leven 
'Out of Africa'), Asto Nielsen 
(1881-1972, ster uit de periode 
van de stomme film). 
9 -5 - ' 96 . Honderdste verjaardag 
van de Deense werkgeversbond 
3.75 kr. Symbolische voorstelling 
met getal 100. 

DUITSLAND 
l l - 4 - ' 9 6 . Serie'steden/land
schappen von Duitsland'. 
100 Pf. Viermaal. Resp. notuur-
park Holstelnische Schweiz, land
schap bij de rivier de Saaie, het 
Spreewald (binnendeito), de Eifel. 
l l - 4 - ' 9 6 . ' F u r uns Kinder', 
Blok met zegel van 100 Pf. Zegel 
met bontgekleurde hardlopende 
postbode, blok met bontgekleurd 
paard. 
3-5 - ' 96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
80,100 Pf. Resp. schilder Paula 

Modersohn-Becker (1876-1907), 
graficus en beeldhouwer Kothe 
Kollwitz (1867-1945) 
3-5 - '96 . Duizend jaar markl-
rechl voor de stad Freising. 
100 Pf. Stadsgezicht naar een gra
vure van Mattnoeus Merian 
(1642), beginregel van de keizer
lijke oorkonde van 22 mei 996. 
3-5-'96.150sle verjaardag van 
de Duitse toneelvereniging (Ol
denburg 1846). 
200 Pf. Uit toneelgordijnen ste
kend toegangskaartje 
3-5 - '96 . Vijfenzeventigste ge
boortedag van schrijver Wolfgang 
Borchert (1921-1947) 
lOOPf Portret en aankondiging 
toneelstuk 'Draussen vor der Tur'. 
3-5- '96 . Vijftig jaar 'Ruhrfest
spiele' in Recklinghausen (ont
staan in 1946 als dank voorhet le
veren van brandstof, sinds 1990 
een Europees festival) 
100 Pf. Vignet. 

ESTLAND 
26 -3 - '96 . Folklore; kleding van 
hel eiland Hiiumao 
2.50 kr. Tweemaal. Resp. bruid en 
moeder van de bruid uil Emmaste, 
getrouwde jonge vrouw en meisje 
in rouwkleding uit Reigi. 

FAERÖER 
15-4- '96 . Europa 1996, thema 
'bekende vrouwen' (opgedragen 
aan alle zeemansvrouwen van de 
Faeröer). 
4.50,7.50 kr. Resp. gestileerde 
afbeelding van over zee kijkende 
jonge vrouw, de oudere vrouw. 
15-4-'96.Vogels 
4 50 kr Tweemaal. Resp. Loxia 
curvirostro, Bombycillo gorrulus. 

FINLAND 
l - 4 - ' 96 . Honderd jaar film. 
Posizegelboekje met acht zegels 
van 2.80 Fm. Resp. 'Loveato tietö' 
('The wide rood') uil 1931 van re
gisseur Valentin Voala met acteurs 
Theodor Tugai en Alli Riks; 'Kaikki 
rakastavol' ('Everyone's in love') 
uil 1935 van Valentin Voala met 
Ansa Ikonen en Touno Polo; 'Juha' 

uit 1937 van Nyrki Tapiovoora 
met Walle Saikko en Irma Seikku-
la, 'Tuntematon sotiios' ('The un
known soldier'] uit 1955 van Ed-
vin Laine met Ake Lindmon; 'Vol-
koinenpeura'('The white rein
deer') uit 1952 van Erik Blomberg 
met Mirjomi Kuosmanen, 'Janik-
sen vuosi' ('The year of the hare') 
uit 1977 van Rislo Jorvo met Anili 
Litja; 'Varjojo parotiisisso' ('Sha
dows in Paradise') uil 1990 van 
Aki Kourismöki mei Matii Pel-
lonpdd; oudst bekende foto van 
filmvoorstelling met circusleider 
J.A.W. Gronroos. 
2 5 - 4 - ' 9 6 . Honderd jaar radio 
4.30 Fm. Grafische ofoeelding van 
radiogolven/bebost mereniand-
schop 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 3/234. 
Aanvulling melding 3/234 'notio-
nole parken'' derde waarde met 
afbeelding van 'Porc des Céven-
nes' bedraagt 3 - F. 
Aanvulling melding 3/234 'vijftig 
joor elektriciteit en gas'' waarde 
van 3.- F 
Maart ' 9 6 . Voorafslempelin-
gen.; bomen. 
1.87,218,4.66,7.1 lF.Resp.es, 
beuk, noot, iep 
6-5 - '96 . Vijftigste verjaardag 
van hel nationaal instituut voor 
landbouwkundig onderzoek. 
3.70 F. Determinatie van bloem, 
groeiwijze. 
13-5 - '96 . Huis van Jeanne d'Arc 
in Domrémy La Pucelle, Vosges. 
4.50 F. Jeanne d'Arc bij woning. 
15-5 - '96 . Twintig |aor 'Accord 
Romoge'. 
2.80 F. Stad aan rivier mei vis, re
gen. 
28-5-'96.69ste congres van de 
Franse bond van postzegelvereni
gingen, Clermont-Ferrand. 
2.80 F. Stadsgezicht. 
28 -5 - ' 96 . 'Bitche-Moselle' 
2.80 F. Stadsgezicht. 
3-6-'96.Wereldvoetbalbeker 
1998. 
3.- F. Viermaal. Spelmomenten in 
resp. Lens Montpellier, Sainie-

http://lF.Resp.es


Étienne, Toulouse; beeldmerk. 
36  '96 . De 'lies Sanguinaires', 
Ajaccio, Corsica. 
3.F. 
106  '96 . Kathedraal van 
Chcmbéry. 
4.50 F. 
106  '96 . Bronzen kunstschat 
(paard) von NeuvyenSaullias, 
Loiret. 
6.70 F. 
176 '96 . Herdenking Jacques 
Marette (19221984). 
4.40 F. Portret. 
176  '96 . Honderd jaar moder

ne Olympische spelen 
3. F. Atleet uit beginperiode mo

derne Olympische spelen. 
Zonder datum. Frankeerzegels; 
type 'Marianne du Bicentenoire'. 
2.70,3 80,4.50 F. 

GIBRALTAR 
2 4  l  ' 9 6 . Honden, puppies. 
5,21, 24, 25, 34,35 p. Resp. Shih 
Tzu, Dolmotiër, Cocker Sponiel, 
West Highland White Terrier, La

brador, Boxer. 
92  '96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouv^en'. 
24,34 p. Beide tv»eemaal. Resp. 
Princess Royal (prinses Anne) be

zoekt Bangladesh, prinses van 
Wales (Diana) bezoekt Centre

point in Londen, koningin Eliza

beth II bezoekt 'All Souls Commu

nity Centre', verjaardag koningin

moeder in 'Clarence House'. 

GRIEKENLAND 
25 3  ' 96 . Honderd jonr moder

ne Olympische spelen, wereldten

toonstelling van olympische zegels 
en documenten; zegel op zegel"". 
Drie velletjes met vier zegels van 
30,120,150,650Dr.Yvertnrs 
101,102,103,104; 106,108, 
109,112; 105,107,110,111. 

GROENLAND 
25 4  ' 96 . Serie 'v^alvissen', I. 
0.25,0.50,1., 4.50, 6.50, 
9.50 kr.; velletje met de zes waar

den. Resp. Orcinus orca, Megopte

ra novaeangliae, Delphinopterus 
leucos, Physeter catodon, Boloeno 
mysticcelus, Balaenoptero ocuto

rostroto. 

GROOTBRITTANNIË 
164  '96 . Honderd jaar 'Going 

to the Pictures'. 
19, 25,30,35,41 p. Resp. bio

scoop Odeon in Harrogate (1930), 
omhelzing von Laurence Olivier en 
Vivien Leigh uit de film 'That Ha

milton Woman', bioscoopkaartje 
oude stijl 'one and three' (verlicht 
door ouvreuselomp) voor 'The Pic

ture House', honderdste verjaar

dag von 'Pothe' (haan van 'Paihe 
Nevïs': nieuwsfilms), bioscoop met 
op gevel 'Big Screen Showing'. 

GUERNSEY 
24l'96.Frankeerzegel. 
£ 3.. Flora. 
2 1  4  ' 9 6 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
25,30 p. Resp. portret van prinses 
Anne (voorzitter van 'Saving the 
Children', opgericht in 1970) met 
kinderen van verschillend ros, por

tret koningin Elizabeth II (zeven

tigste verjaardag) met volwasse

nen van verschillend ros. 
2 5  4  ' 9 6 . Europees kampioen

schap voetbal. 
16,24,35,41 p. Alle tweemaal in 
samenhang met doorlopend 
beeld. Resp. EngelandÜSSR in 
1968, llaliëBelgië in 1972, ler

iondNederlond in 1988, Dene

markenDuitsiond in 1992. 

HONGARIJE 
143  '96 . Kunstschatten uit de 
tijd van de londname (vondsten 
uit Karos). 
24 Ft. Tweemaal, beide met sa

menhangend vignet. Resp. leren 
tasje met zilverbeslag, vignet met 
sabel; sabel met zilverbeslap, vig

net met ronde hoarsierspelcl met 
afbeelding van mythisch dier. 
21  3  ' 9 6 . Pannonholmo dui

zend jaar geleden gesticht. 
Blok met zeael van 100 Ft. Ge

zicht op het Klooster op de Mons 
Sacer Ponnoniae (orde der beni

diclijnen). 

IERLAND 
Afbeelding melding 4/306. 

ITALIË 
Afbeelding melding 4/306. 
53  '96 . Serie 'artistiek en cultu

reel erfgoed'. 
1000 L. Schilderij 'Sara en de en

gel' vom Giambottisto Tiepolo 
(16961770). 

2 0  3  ' 9 5 . Serie 'Italiaans voed

sel'; dronk. 
500,7501 Resp. witte wijn (drui

ven en fles met glos), rode wijn 
(idem). 
22 3  ' 96 . Zevenhonderdste ver

jaardag van de terugkeer van 
Marco Polo no de reis door Azië 
naar het hof van de GrootChon 
van Kotoi (gezamenlijke emissie 
met San Marino)"'; 'China 96'in

ternotionaie postzegeltentoonstel

ling in mei 1996, Peking. 
1250 L. Morco Polo, draak, Chine

se tempel, beeldmerk tentoonstel

ling. 
2 3  3  ' 9 6 . Wereldpostzegelten

toonstelling 'Italia 98'. 
750 L. Tweemaal, in samenhang 
met doorlopend beeld. Dom van 
Milaan. 
2 3  3  ' 9 6 . Internationale postze

geltentoonstelling 'China 96'. 
1250L. 
34  '96 . Honderdste verjaardag 
van 'La Gazzetto dello Sport'. 
750 L. Wereldbol, jaartallen, getal 
100. 
34  '96 . Vijftigste verjaardag 
van de nationale postzegelbond. 
750 L Symbolische voorstelling. 
134  '96 . Honderdste verjaar

dag van de academie voor 
douaniers. 
750 L Drie douaniers in verschil

lend uniform. 

JOEGOSLAVIË 
2 4  1 0  ' 9 5 . Vijftig jaar Verenig

de Naties. 
1.10 Ndin. 'Golden Gote'brug in 
San Francisco; beeldmerk 
3 1  1 0  ' 9 5 . Dog von de postze

gel. 
1.10 Ndin. Eerste postkantoor, 
brief met zegel van 2551840 
13 12  ' 95 . Nationale postzegel

tentoonstelling Jufiz VIII, Budva. 
Blok met 'zegel op zegel'. 
2 6  l 2  ' 9 5 . Museumvoorwer

pen, vliegtuigen. 
1.10,2.20 Ndin. Beide tweemaal. 
Resp. Saric nr 1, Douglas DC3, Fi

zir FN, Corovelle. 
26 12  ' 95 . Kunst; schilderijen. 
1.10,2.20 Ndin. Beide tweemaal. 
Resp. Geboorte van Christus 
(D. Milojevic), de vlucht uil Egypte 
(Z. Halupova), zondag (M. Rosic), 
traditioneel kerstfeest (M. Brosic). 

KROATIË 
28 2  ' 96 . Kroatische | 
1.20,1.40,2.20,3.60 kn. Resp. 
125ste herdenking van de 'Rako

vica'opstand geleid door Eugene 
Kvoternika (18251871), hon

derdste sterfdag van Ante Storce

vico (18231896), vijfenzeventig

ste verjaardag van de neutrale 
boerenrepubliek Kroatië/hon

derdvijfentwintigste geboortedag 
vonStjepona Radica(1871

1928), vijfenzeventigste verjaar

dag van de 'Lobin'republiek. 
2 3  3  ' 9 6 . Honderdste verjaar

dag van het instituut voor far

maceutische biologie aan de uni

versiteit van Zagreb. 
6.50 kn. Portret van apotheker 
professor dr. Julije Domac achter 
microscoop. 
2 8  3  ' 9 6 . Geschiedenis van de 
Kroatische muziek. 
Strook met vier zegels van 2.20 
kn. Resp. vierhonderdste geboor

tedag van VinkoJelic( 1596

1636, notenschrift), honderdvijf

tigste verjaardag van de eerste 
opvoering van de opera 'Ljubov i 
Zloba': liefde en boosheid van 
componist Vatroslov Lisinski 
(18191854, tekst afgebeeld in 
ring), honderdste geboortedag 
van componist Josip Stoker Slo

venski (18961955, portret), hon

derdvijftigste verjaardag van het 
volkslied 'Lijepa noso domovino': 
ons mooie vaderland (symbolische 
voorstelling) van tekstdichter An

tun Mihonovic (geboren in 1796) 
en componist Josip Runjonin (ge

boren in 1821). 

LIECHTENSTEIN 
36  '96 . Honderd jaar moderne 
Olympische spelen"". 
70, 90r., l.lOF.Resp.brugoefe

ning, hordenloop, wielrennen (op 
achtergrond atleten van vroeger). 
36  '96 . Schilderkunst; honderd

ste geboortedag van Ferdinand 
Gebr. 
70,90 r., 1.10,1.80 F. Schilderij

en met flora. Resp. primula's, ma

deliefjes, klaprozen, boterbloe

men. 

LITOUWEN 
l l  3  ' 9 5 . Vijfde onafhankelijk

heidsdag (11 maart 1990); zie 
melding 4/287/ '95). 

Blok met vier zegels van 1 Lt. Li

touwse ruiter. 

MACEDONIË 
6 10  ' 95 . Honderd jaar film. 
10 den. Tweemaal, in samenhang 
(doorlopend beeld). Resp. gebroe

ders Lumière (fototechniek), Mil

ton en Jonoki Monaki (filmers). 
2 4  1 0  ' 9 5 . Vijftig jaar Verenig

de Naties. 
20, 50 den. Gestapelde steenblok

ken, wereldbol in nest; steenblok

ken en zon. 

MALTA 
2 9  2  ' 9 6 . Welfare voor het kind 
en de opgroeiende jeugd. 
5,14, 20,25 c. Resp. vijfendertig

ste verjaardag van de onderschei

dinq van de president (presiden

tieel paleis in San Anton, onder

scheiding), negentigste geboorte

dag van Fr Nozzareno Camilleri 
S.D.B. (19061973, StPotrick

school van de Solesianen), twee

honderdste geboortedag van St 
Mary Euphrasia Pelletier (geboren 
in 1796, portret von deze'Good 
Shepherd'zuster), vijftigste ver

jaardag van de Unicef* (in ge

raamte van wereldbol spelende 
kinderen, kinderen bij vijver). 

MOLDAVIË 
2 8  1 2  ' 9 5 . Honderd jaar film, 
0.10,0.40,2.401 Resp.'de laat

ste herfstmoord', 'geocnt en ge

liefd', 'Dmitrie Contemir'. 

MONACO 
101  ' 9 6 . Twintigste internatio

naal circusfestival, Monte Carlo. 
2.40 F. Clown, getal 20. 
1 0  l  ' 9 6 . Grote prijs goochel

kunst. 
2.70 F. Illusionist met 'zwevende 
dame'. 
183  '96 . Frankeerzegels. 
2.70 F. Beeltenis van Prins Rainier 

OOSTENRIJK 
2 6  4  ' 9 6 . Honderdste sterfdag 
van componist Anton Bruckner 
(18241896). 
5.50 Sb. Het Brucknerorgel in St 
Florian, deel compositie. 
2 6  4  ' 9 6 . Driehonderdste sterf

dag van Georg Matthäus Vischer. 
lO.Sh. Gravure van de burcht 

IKl 
^.iM»«««»™«!»!»»»». 

® 

f  ; 

Rcpublika Hi\iUska 

Z . ■:' ■'■'i"*«'—» 

\ inko IcIiL ! S % ^16"6 

Kepublika l lnatska Rc[Hibhka Hi\ alska ; Rcpubhka Hixalska 

V j2'^ 

>. . ; 

i " ^ ^ ^ • 1 
• • : 



Kollmitz. 
3-5 - '96 . Stad Klagenfurt acht
honderd jaar geleden gesticht. 
6.- Sh. 'Alter Platz' in Klogeniurt. 

POLEN 
2 7 - 1 1 - ' 9 5 . Kerstmis 1995 
35,45 gr. In samenhang, met 
doorlopend beeld Resp. de Heilige 
Familie, de drie koningen. 
15-12- '95 . Zangvogels. 
Blok met 35,45,60,80 gr. Resp. 
Parus caeruleus, Aegitholos couda-
tus, Lonius exubilor, C. cocco-
throustes. 

PORTUGAL 
2 9 - 2 - ' 9 6 . Zevenhonderdste ver
jaardag van Portugees als tooi. 
200 e. Schrijvende hond. 
29 -2 - ' 96 .200 ste verjaardag 
van de nationale bibliotheek/eer
betoon aan de Portugese tooi. 
80 e. Rij oude boeken. 
2 0 - 3 - ' 9 6 . Serie 'beroepen en 
personen in de 19e eeuw'. 
3,47,78,100,250 e Resp.geld-
wisseloor, kastanjeverkoopster, 
stoffenverkoper, mosselenver
koopster, «faterverkoper. 

RUSLAND 
2 1 - 3 - ' 9 6 . Huisdieren; katten. 
1000 R. Vijfmaal. Resp. Europese 
tijgerkot, Russische blauwe, witte 
Pers, Siamees, Siberische. 

SAN MARINO 
2 2 - 3 - ' 9 6 . Zevenhonderdste ver
jaardag van de terugkeer van 
Marco Polo na de reis door Azié 
naar het hof van de Groot-Chan 
van Katai (gezamenlijke emissie 
met Italië)"; 'China 96'-internatio-
nale postzegeltentoonslelling in 
mei 1996, Peking. 
1250 L Marco Polo, draak, Chine
se tempel, beeldmerk expositie. 
2 2 - 3 - ' 9 6 . 'Wereld van de na
tuur' (tentoonstelling in september 
1996, Rimini, Italië)". 
50,100,150,1000,30001. 
Resp. dolfijn, kikker, pinguïns, 
vlinder, eenden. 
2 2 - 3 - ' 9 6 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
750 L. Moeder Teresa van Calcutta 
(foto uit door Gino Lollobrigida sa
mengesteld en aan moeder Teresa 
opgedragen boek), handtekening 
Gina Lollobrigida. 

SLOVENIË 
22 -3 - ' 96 . Posen; beschilderde 
paaseieren uit Belo Krajina. 
55 Sit. 
2 2 - 3 - ' 9 6 . Schoenmakerslamp 
uitTrzic. 
65 Sit. 
2 2 - 3 - ' 9 6 . Smeedijzeren tralie
werk voor room. 
75 Sit. 

SLOWAKIJE 
30 -11 - ' 95 . Kunstwerken uit hel 
nationaal museum, Pressburg 
(Bratislava); schilderijen. 
8,16Sk.Resp.de geboorte van 
Hlohovec (vijftiende eeuw), twee 
vrouwen van M. Gollondo (1931). 

SPANJE 
2 4 - l l - ' 9 5 . Fronkeerzegel; 
twintig jaar regentschap van ko
ning Juan Carlos I (geboren in 
1938, regerend sinds 1975). 
1000 P. Portret. 

TSJECHIË 
2-1 - ' 9 6 . Honderd jaar filharmo
nisch orkest. 
3.60 Kc. Symbolische voorstelling 
van de muziek. 
2 0 - 1 - ' 9 6 . Traditie Tsjechische 
poslzegeltentoonstelling 
3.60 Kc. Niet uitgevoerd ontwerp 
'duif met brief'van J. Bendo 
(1920). 
14-12 - '96 . Negentigste geboor
tedag van Vera Mencikovó (1906-
1944), eerste vrouwelijke wereld
meester schaken. 

VATICAAN 
15 -3 - '96 . Zevenhonderdste ver
jaardag van de terugkeer van 
Marco Polo uit Chino (zie ook on
der San Marino)". 
350,850,1250,25001 Resp. 
Marco Polo ontvongt het gouden 
boek van de Groot-Chan, de 
Groot-Chan deelt aalmoezen uit in 
Comboluc, Marco Polo overhandigt 
brief van paus Gregorius X, Morco 
Polo in Perzië (luisterend naar het 
bijbelverhaal van de drie konin
gen); alle zegels met pauselijk wa
pen. 
Blok met zegel van 2000 L. Zegel 
met afbeelding van Marco Polo 
(ontleend aan de eerste druk van 
'Il Milione'), blok met twee halve 
globes en route Chino-Venetië. 

15 -3 - ' 96 . Vierhonderdste ver
jaardag van de unie van Brest-Li-
tovsk, driehonderdvijftigste ver
jaardag van de unie van Uzhorod; 
'Ut unum sint' (opdat zij één zijn). 
1250,20001. Resp. twee kruisen 
(oosterse en westerse kerk) dra
gende engel boven wereldbol; 
kruis met bladeren (levensboom) 
en twee mijters, tekst 'crux fidelis 
arbor una nobilis' (oecumene). 

WITRUSLAND 
2 7 - 1 2 - ' 9 5 . Honderdste geboor
tedag van vliegtuigbouwer P.W. 
Suchoi (1895-1975). 
600 R. Portret. 
27-12-'95.Honderdtwintigste 
geboortedag van Ferdinand 
Ruschitsch. 
300 R. 
2 9 - 1 2 - ' 9 5 . Natuurbescherming. 
Blok van 10.000 R.Cervuselo-
phus (op zegel), blok met natuur
lijke omgeving. 
3 0 - 1 2 - ' 9 5 . Bekende personen. 
600,1200,1800 R. Resp. staats
man L Sapego (1557-1633), we
tenschapper op militair gebied K. 
Semenowitsch (1600-1651), dich
ters. Polotzki(1629-1680) 

IJSLAND 
I 8 - 4 - ' 9 6 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
35.-, 55.- kr. Resp. Halldóro Bjar-
nodóttir (1873-1981, pionier op 
het gebied von maatschappelijke 
erkenning van de vrouw); Olofio 
Jóhonnsdóttir (1863-1924,'White 
Ribbon humonitarion Women's 
Christian Temperance Union'). 

ZWEDEN 
29-3-'96.Postri j tuigenl862-
1996; einde van post sorteren aan 
boord von Zweedse treinen''. 
6 kr. Modern postrijtuig en werk
zaamheden aan boord, tekst 
'Postkupéer 1862-1996'. 
19-4 - '96 . Vijftigste verjaardag 
van koning Karel XVI Gustoof; ko
ning in diverse functies. 
Posizegelboekje met als inhoud 
velletje met drie zegels van 10 kr. 
en een zegel van 20 kr. Resp. ope
ning van nationaal park Tyresto 
(september 1993); de koning met 
op achtergrond de Bernadotte-go-
lerij in koninklijk slot van Stock
holm met schilderij van Karel XIV 

Johon, in 1818 koning van Zwe
den en Noorweaen (schilder 
Francois Gérord); rijtoer met ko
ning Albert van België in mei 
1994, (Albert: zoon van de overle
den koningin Astrid); familiepor
tret uit juli 1995 (kroonprinses 
Victoria meerderjarig). 
19-4 - '96 . Serie 'Zweedse hui
zen'; 'tot nut en vermaak'. 
Postzegelboekje met zes zegels 
van 3.85 kr. Resp. post- en spoor-
weqstation in Hblsinglond (1896), 
'Folkets Hus' in Motalo (Jugend
stil), gemeentesilo in Smólond 
(1801), achthoekige rondschuur 
in Vasterbotten (1840-1850), 
'lombgiften' (schaapskooien be
dekt met helmgras) uit Gottlond, 
oude raadhuis van Lidköping 
(1670, oorspronkelijk jachtslot). 

ZWITSERLAND 
14 -5 - '96 . Pro Potria 1996; cul
tuurgoed en landschappen" 
70-f35 (tweemaal), 90-1-40, 
110-1-50 c. Resp. Mogdolenokapel 
in Wolfenschiessen (1700), onder
grondse molen van Col-des-Roches 
bij Le Locle (ca 1549), borokbod 
(geneeskrachtig bad) van het be
nedictijnenklooster Pföfers (1704-
l 716), historische Romeinse weg 
bij de Grote St Bernhard. 
14-5 - '96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen' (schrijvers). 
70,110 c. Resp. schrijver Corinna 
Bille (geboren in 1912), schrijver, 
schilder en advocaat Iris von Ro-
ten-Meyer (1917-1990). 
14-5 - '96 . Honderd jaar moder
ne Olympische spelen. 
180 c. Symbolische voorstelling 
met ringen. 

26 -11 - ' 96 . Juiste emissiedatum 
melding 2/155 'bekroonde ont
werpen Pïï-wedstrijd'. 

BUITEN EUROPA 

ARGENTINIË 
3 0 - 3 - ' 9 6 . Honderd jaar moder
ne Olympische spelen. 
S 0.75,1.-. Resp. voos met alleten 
tijdens wedstrijd, discuswerper van 
Myro; atleet uit moderne tijd op 
achtergrond en beeldmerk. 

ARUBA 
25-3- '96.Upaep* 1996; exo

tische donscostuums. 
65,70,100 c. Resp. vrouw met 
schort, man met hoed, danspaar 
onder'divi-divi'(watapana)-boom, 
embleem. 

ASCENSION 
10 -1 - '96 . Weekdieren. 
Strook met 12,25, 30,65 p. met 
doorlopend beeld. Resp. Cypraea 
lurido oceanico, Cypraea spurco 
sonclohelenae, Harpa doris, Um-
braculum umbroculum. 

AUSTRALIË 
14-3 - '96 . Natuurgebieden we
relderfgoed. 
45,75,95 c., S I . - . Resp. de wil
dernis van Tosmanië, 'Willondro'-
meren, 'Norocoorte'-gebied (vind
plaats von fossiel zoogdier), 'Lord 
Howe'-eilondengroep. 
2 2 - 3 - ' 9 6 . Gezamenlijke emissie 
met Indonesië; fauna. 
45 c. Tweemaal, in samenhong; 
blok met beide woorden. Resp. 
Spilocuscus maculatus, Ailurops ur-
sinus. 
11 - 4 - ' 9 6 . Verjaordag koningin 
Elizabeth II. 
45 c. Portret. 
l l - 4 - ' 9 6 . Pakje met twintig 
kangoeroezegels van 45 c. 
23 -4 - ' 96 . Honderdste verjaar
dag van de AFL (Australian Foot
ball League). 
Vel met zestien zegels van 45 c. 
Spelers van resp. The Crows (Ade
laide), The Bears (Brisbane), The 
Blues (Carlton), The Magpies (Col-
lingwood). The Bombers (Essen-
don), The Lions (Fitzroy), The Bull
dogs (Footscray), The Dockers 
(Fremontle), The Cots (Geelong), 
The Hawks (Hawthorn), The De
mons (Melbourne), The Kangaroos 
(North Melbourne), The Tigers 
(Richmond), The Saints (St Kilda), 
The Swans (Sydney), The Eagles 
(West Coast). 
9-5 - '96 . Australische natuur". 
5,10c.,S2.-,5.-.Resp.Gymno-
belideus leadbeateri (fauna), Ni-
nox strenua (vogel). Acacia me-
lonoxylon (boom). Eucalyptus reg-
nans (boom) en Dicksonia onlorc-
tica (boomvoren). 

BAHAMAS 
2 -1 - '96 . Frankeerzegels; zee
schelpen, I. 
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5,10,15,20,25,30,40,45,50, 
55,60,70c,Sl .  ,2 .  ,5 .Resp. 
Teilina radiata, Strombus gigas, 
Cymatium femorole, Fasciolario 
tulipa, Cypraecassis testiculus, Leo

dia sexiesperforota, Murex brevi

frons, Clypeaster rosaceus, Critta

rium pico, Spondylus omericonus. 
Cassis tuberosa, Lyropecten nodo

sus, Conus regius, Tonna maculo

sa, Purpura potula. 

BAHRAIN 
2 3  3  ' 9 6 . Vijftigste verjaardag 
van de openbare bibliotheek. 
80,200,250 fils. Opengeslagen 
boek met boekensteiiing op ach

tergrond, portret van de emir. 

BARBADOS 
Afbeelding en aanvulling melding 
4/307'Philatelic Society': zegel 
op zegel resp. YverI nrs 49,83, 
125,166 

BRAZILIË 
193  '96 . Honderdste geboorte

dag van Francisco Prestes Maia 
(burgemeester van Sao Paulo van 
19381945 en van 19611965). 
RS 0.18. Portret. 

BRUNEI 
102  '96 . Diamanten jubileum 
(vijfenzestig jaar) van de 'Royal 
Brunei Police Force'. 
25,50,75 s. Politie (mannen en 
vrouvïen) en verschillende aspec

ten van politiewerkzaamheden. 

CHINA (Republiek, Talwan) 
Afbeelding melding 4/307. 
2 0  3  ' 9 6 . Honderd jaar Chinese 
posterijen. 

■)kmet5., 9., 12., 13.. Sym

bolische afbeeldingen met resp. 
brievenbussen, weegschalen, 
transport, computerapparatuur. 

CHRISTMASEILAND 
184  '96 . Vissen. 
20,30,45,90 c. Resp Melichthys 
vidua, Oxymonacanthus longi

rostris, Anthias smithvonizi, Ostra

cion meleagris. 

EGYPTE 
9 12  ' 95 . Kunstenaars, 
15P. Driemaal. Portretten van 
resp acteur YoussefWahbid 896

1982), bliispelspelerNaguibEIRi

hani(18911949),zangerAbdEl

HalimHafez(19291977). 
23 12  ' 95 . Honderd jaar film 
15 P. Getal 100, filmstrook. 
21  ' 9 6 . Dag van de posterijen. 
55, 80 P. In somenhong, met 
doorlopend beeld. IVIuurschildering 
met jachttafereel uit de periode 
der farao's. 

FALKLANDEILANDEN 
3 0  1  ' 9 6 . Bezoek van prinses 
Anne. 
9,19,30,73 p. Resp. gouverne

mentshuis, begraafplaats San Car

los, Christchurch kathedraal. Goo

se Green. 

FIJI 
113  '96 . Honderd jaar radio 
44,63,81c,, S3.. Resp. draag

bare bandrecorder L2B, gebouv» 
van 'Fiji Broadcasting', communi

catiesatelliet in baan, portret van 
Guglieimo Morconi. 

FILIPIJNEN 
81  '96 . Fronkeerzegels IV, met 
jaartal 1995; vlag met nationale 
symbolen. 
4. P. Veertienmaal. Resp. vlag 
(tweemaal), nationale held (Dr 
José P. Rizal), huis, kleding, dons, 
sport, voqel, dier, bloem, boom, 
vrucht, blad, vis 
Zonder datum. Herdruk fron

keerzegels IV, met jaartal 1996; 
vlag met nationale symbolen. 
1., 1.50, 3., 5 .  P ; 4  P Veer

tienmaal (melding 81 '96 met 
nieuwe afbeelding notionoal dier). 
53  '96 . Vijftigste verjaardag 
van het ziekenhuis van de 'Santo 
Tomos'universiteit. 
2. P. Ziekenhuis, beeldmerk (to

ren met hort), jaartallen. 
53  '96 . Vijftigste verjaardag 
van de 'Gregorio Aroneta'univer

siteit (landbouw en diergenees

kunde). 
2. P. Landkaart, universiteitsge

bouw met 'maronow'patroon. 

HONGKONG 
3 1  1  ' 9 6 . Jaar van de rot (Chi

nese maonkalender). 
$1.20,2.10, 2.60,5.; blok van 
de vier woorden. Vier verschillen

de geborduurde ratten. 
20 3  ' 96 . Olympische spelen At

lanta 1996. 

$1.20, 2.10,2.60,5,; blok. 
Resp. gymnastiek, schoonsprin

gen, atletiek, basketbal; geen ge

gevens. 

INDISCHE OCEAANGEBIED 
BRITS 
8 1  ' 96 . Schelpen. 
20,24,30,56p.Resp.Terebra 
crenulota, Büros bufonia, Nassa

rius popillosus, Lopho cristogalli. 

ISRAËL 
2 0  2  ' 9 6 . Fokken van melk

vee/zeventigste verjaardag van 
de vereniging van veefokkers. 
NIS. 4.65. Koe, beeldscherm met 
detailafbeelding. 
2 0  2  ' 9 6 . Fronkeerzegels; 
sport. 
NIS. 1.05,1.90,2,. Resp. moun

toinbiken, porogliding, volleybal. 
2 0  2  ' 9 6 . Duro Europus synago

ge in Syrië/drieduizend jaar Jeru

zalem, stad van David. 
Blok met zegels von NIS. 1.05, 
1.60,1.90 met een verkoopprijs 
van NIS. 5.. Resp. tempel en mu

ren van Jeruzalem, nis in de muur 
(plaats van de Heilige Arke), zal

ving van David tot koning door de 
proleet Samuel; op blok schilde

ringen die waren aangebracht op 
de westelijke muur. 

JAPAN 
162  '96 . Tweehonderdste ge

boortedag van Philipp Franz von 
Siebold (17961866). 
80 yen. Portret met rond klimop. 
4  7  ' 9 6 . Fronkeerzegel. 
700 yen. Flora en vogels van de 
vier seizoenen. 
2 5  4  ' 9 6 . Zegels voor felicitatie 
en condoleance. 
50,80 (beide tweemaal), 90 yen. 
Symbolische voorstellingen. Resp. 
gelukswolkje en nevel; geknakt 
riet en water; gelukbrengende 
wolk, nevel en diamontvormig pa

troon op dennenbosl; Nuphar ja

ponicum; Daphniphyllum macro

podum, nevel en diomantvormig 
patroon op dennenbast. 

KAMEROEN 
1995. Enige zegels ontvangen. 
125 F. Psittocus erithaces (vogel). 
200,250 F. Vijftig jaar Verenigde 
Naties. 
55,125 F. Tweede bezoek paus 

Johannes Paulus II aan Kameroen. 

KENIA 
Afbeelding melding 4/308. 

KIRIBATI 
Afbeelding melding 4/308. 

KOREA NOORD 
l  l  ' 96 .Het jaarvandera t ; 
Chinese maonkalender. 
Vel met tweemaal twee zegels van 
20 en vier van 30 ch. met centraal 
een vignet. Resp. eekhoorn. Cavia 
porcelfa, witte muis; vignet: land

schap met zon en jaartal 1996. 
171  ' 9 6 . Vijftigste verjaardag 
van de bond van werkende socia

listische jongeren. 
10 ch. Symbolische voorstelling 
met beeldmerk. 
162  '96 . Verjaardag 'grote lei

der'Kim Jong II. 
1 Och.; blok van 80 ch. Resp. 
'Jong II Peak' en roos (Kim|ongi

lio); Kim Jong II temidden van sol

daten van het volksleger. 
25  '96 . Folklore; kinderspelen. 
20,40,50 ch. Resp. steentje 
schoppen, spelen met pluimbal, 
sleeën. 

LIBERIA 
2 9  2  ' 9 6 . Treinen, III. 
ZesblokkenvonSl.. Resp.'Iron 
Horse' 440 locomotief nr 11 'The 
Reno'; station in Halwill, 'Southern 
Region' T9 klasse locomotief nr 
30719; GWR042T'1400'klasse 
locomotief nr 1408 (cricketwed

strijd naast baanvak); bij Kette

ring, LMS 'Jubilee' klasse 460 nr 
45684 'Jutland', bij Lustleigh, 
GWR 262'Prairie'locomotief nr 
4547; V/ainwright 'H'klosse 04

4T locomotief (in sneeuwland

schap). 

MAAGDEN (VIRGIN) 
EILANDEN 
142  '96 . Eilandgezichten. 
15,35,90 c., $1.50. Resp. aan 
land brengen van 'Seine'vis

vangst, gezicht op Sandy Spit (Jost 
Van Dyke), kaart van eiland Jost 
Van Dyke, regatta 'Foxy Vl/ooden'. 

MACAU 
Afbeelding melding 4/309. 
l 4 '96. 'Macau gezien door 
Herculono Estorninho'; schilderij

en. 
50 a., 1.50,3., 5.P. Resp. sche

pen, driemaal een stadsgezicht. 

MALAWI 
30 10  ' 95 . Verenigde Naties. 
40t., 1.40,1.80,2.K. Resp. mi

lieubescherming (Mount Mulonje), 
telecommunicatie en onderwijs, 
schoon water is van essentieel be

lang voor gezondheid, verzekerd 
zijn van voedsel; alle zegels met 
beeldmerken. 

MALEISIË 
4  1 2  ' 9 5 . Gouden jubileum van 
de radja van Perlis. 
30 c, 1 RM. Portret en gebouwen, 
jaartallen 19451995. 
131  ' 96 . Measot (Malaysia East 
Asia Satellite). 
30,50c. , lRM;blokvan5RM. 
Resp. Ariane 4, bereik van Meosat 
in OostAzië, controlecentrum in 
Longkowoi; lancering von Measot

1 (hologram). 

MAURITIUS 
l l  3  ' 9 6 . Slokken. 
60c.,4.,5., lOR.Pachystylo 
bicolor, Gonidomus pagodus, Hor

mogenonino implicoto, Tropido

phoro eugenioe. 
Maart ' 9 6 . Nieuwe waarden 
fronkeerzegels. 
20, 60 c. Resp. onderwoterbeel

den (koraalrif), 'Round Island'. 

NAURU 
24 10  ' 95 . Vijftig jaar Verenig

de Naties, II. 
75 c, S1 50. Resp. kustlijn, lucht

foto; beeldmerk 
712 '95 . Kerstmis 1995. 
60,70 c. en vignet. In samen

hang. Resp. 'zoeken noor de weg' 
(biddend meisje), 'de weg gevon

den' (biddende man); vignet met 
tekst 'peace, joy and goodwill 
from Nauru'. 
31 1  ' 9 6 . Vijftigste verjaardag 
von de Nouruoanse terugkeer 
vanuit Truk. 
75 c., $ 1.25; blok van beide 
waarden. Tweemaal dezelfde af

beelding. Terugkeer per boot en 
portret van Timothy Oetudomo. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
26 2  ' 96 . Vi|ftigste ver|aardag 
van de Lions Club. 



75,105,250 c. Resp. activiteiten
lijst, beeldmerk viering vijftig jaar, 
handdruk met tekst 'we serve'; 
alle zegels met beeldmerk 'Lions'. 

NEVIS 
14-2 - '96 . Vijf jaar'Four 
Seasons Resort' (hotelketen). 
25,50,80 c.,S 2.-; blok van S 4.-. 
Resp. gezicht op het vakantieoord 
met 'Nevis PeoK' op achtergrond, 
'Pinneys Beach' met zeilboten, 
'Robert Trent Jonses ll'-golfbaan, 
eerstesteenlegging op 21 april 
1989 door premier Simeon Da
niel; zonsondergang. 
2 8 - 3 - ' 9 6 . Hetiaarvanderat; 
Chinese maankalender. 
S I . - ; blok van S3.-. Viermaal. 
Vier verschillende afbeeldingen 
van een van planten uit de vier 
seizoenen etende rat; paartje rat
ten houdt feestmaal. 

NIEUW-CALEDONIË 
24 -2 - ' 96 . Fossiele fauna. 
125 F. 
2 1 - 3 - ' 9 6 . Aardewerk. 
3 60 F. 
18-4 - '96 . Flora. 
65,95 F. Resp. Captain cookia, 
Ixoro couiiflora. 

NIEUW-ZEELAND 
2 7 - 3 - ' 9 6 . Hulpverlening. 
40 ,80c. ,S l . - , 1.50,1.80. Resp. 
brandweer (ambulance), burger
verdediging, hulpverlening per 
vliegtuig (op zee), luchtambulance 
(helikopter), hulpdienst in de ber
gen (Rode Kruis). 
2 7 - 3 - ' 9 6 . Frankeerzegels; land
schappen. 
5,10,20,30,50,60,70,80, 
90 c. Resp. 'Mount Cook', 'Cham-
pogne Pool', 'Cape Reinga', 'Mac-
Kenzie Country', 'Mount Ngouru-
hoe', 'Lake Wanaka', 'Giant Kauri 
- Tone Mohuta', 'Doubtful Sound', 
'Vl/aitomo Limestone Cove'. 

NORFOLKEILAND 
6-2- '96.VWF*; fauna. 
Vellen met vier stroken van twee
maal 5 en tweemaal 45 c. Resp. 
Pseudemoio lichenigera (twee ver
schillende afbeeldingen), Christi
nas guentheri (twee verschillende 
afbeeldingen); beeldmerk. 
22 -4 - ' 96 . Vijfenzeventigste ver-
jaordag van de RAAF (Royal 

Australian Air Force). 
45 (tweemaal), 75,85 c. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
Afbeeldmg melding 4/310. 

PITCAIRNEILANDEN 
Afbeelding melding 4/310. 

POLYNESIË 
19 -2 - ' 96 . Chinese horoscoop, 
het jaar van de rat. 
51 F. Twee ratten in landschap. 
l - 3 - ' 9 6 . Frankeerzegels; 'La 
Reine Pomare IV'. 
Zegel zonder waarde-aanduiding 
met een verkoopprijs von 51 F. 
Postzegelboekje met tien zegels 
van 510 F. 
7-3 - '96 . Eerbetoon aan Paul-
Emile Victor (1907-1995). 
500 F. Portret, wereldkaart, tekst 
'Arctique, Antarctique, Bora Boro'. 
10-4 - '96 . Schelpen. 
10,15,25 F, Resp. Conus pertu-
sus, Cypracae alisonae, Vexillum 
roscotinctum. 

SALOMONSEILANDEN 
2 8 - 2 - ' 9 6 . Honderd jaar radio; 
Guglieimo Marconi (1874-1937). 
S 1.05,1.20,1.35,1.45. Resp. 
demonstratie von Marconi op 'Sa
lisbury Plain'(1896), radio op zee 
(ca 1900), eerste zendstation in 
Croydon (co 1920), bezoek van 
Marconi aan Japan (1933-1934). 

SAUDI ARABIË 
] 6 - 4 - ' 9 5 . Bescherming vluchte
lingen. 
75,150 h. Vluchtelingen en beeld
merk 'vluchtelingen Verenigde 
Naties'. 
3 -5 - ' 95 . Week van de doven. 
75,150 h. Resp. twee handen met 
uitgestoken duimen (gebaren
taal), oor. 
3 -5 - ' 95 . Pelgrimage 'Hajj 
1415'. 
75,150 h. Moskee'Mish'ar al Ha-
ram' in Muzdalefah. 

SRI LANKA 
Afbeelding melding 4/310. 
8 -12 - ' 95 . Tien jaar'Soorc*'. 
2.- R. Symbolische voorstelling 
met vlaggen lidstaten. 

ST HELENA 
Afbeelding melding 4/310. 

2 8 - 3 - ' 9 6 . Honderd jaar radio. 
60p., £ 1 . - . Resp. op SI Helena 
gevonden lelecommunicatieoppo-
rotuur, Marconi aan boord van 
jacht 'Elettra'. 

ST KITTS (ST CHRISTOFFEL) 
10 -1 - '96 . Zeeschelpen. 
Strook met vijf zegels van S1.50 
met doorlopend beeld. Resp. Cas
sis flammea, Choronio variegota. 
Cassis tuberosa, Fasciolaria gigas, 
Strombus gigas. 

ST LUCIA 
19 -2 - '96 . Carnaval 
20,65,95 c, S 3.-. Resp. 'Calypso 
King', carnavalsband, 'King of the 
Band' (gelijkend op kreeft), ko
ningin van het carnaval. 
5-3 - '96 . Stuwdam. 
20,65 c, S 5.-. Resp. eerste aan
zet tot aanleg, in water spelende 
kinderen, stuwdam; alle zegels 
met tekst 'water for life'. 

ST PIERRE ET MIQUELON 
2 5 - 3 - ' 9 6 . Frankeerzegels; over
drukken. 
2.70,3.80,4.50 F. 
15-4 - '96 . Beroepen; de smid en 
zijn werktuig. 
1.50,1.80 F. 

SURINAME 
2 9 - 2 - ' 9 6 . Flora; orchideeën, 
driehoekige zegels. 
S/. 10,75,135,250,300,750. 
Alle tweemaal, in samenhang. 
Resp. Epidendrum crislatum, Cyr-
topodium cristatum, Otostylis lepi-
da, Cochleanihes guianensis, Co-
taselum longifolium, Rudolfiella 
aurontioca, Encyclia gronitica, 
Moxillaria splendens, Brassia cau-
dolo, Catasetum macrocarpum, 
Moxillaria rufescens. Vanilla gran-
diflora. 

THAILAND 
Afbeelding melding 4/310. 

TOKELAU 
27-ll- '95.Zeeschildpadden. 
25,40 c., S I . - , 2.-, 3.-. Resp. 
Eretmochelys imbricata, Dermo-
chelys coriocea, Chelonio mydas, 
Coretlo caretta, Coretta caretto 
(andere afbeelding). 
19 -2 - ' 96 . Jaar van de rat (Chi
nese maankalender). 

Blok van S 3.-. Rat temidden van 
flora. 

VANUATU 
Afbeelding melding 3/239. 
l - 2 - ' 9 6 . Visserij. 
55,75,80,140 vl. Resp. werpnet, 
kano's, diepzeevissen, sportvissen 
op zee. 

VENEZUELA 
5-12-'95.Vierhonderdvijftigsle 
verjaardag van El Tocuyo, de stod 
Madre. 
Vel met zes zegels van 35, twee 
van 80, twee van 100 Bs. Resp. 
stadswapen, suikerriet snijden, 
kerk van Onze-Lieve-Vrouw van 
de onbevlekte ontvangenis, beeld 
van de Maagd, ruïnes van de tem
pel van Santo Domingo, het cul-
tuurhuis, plantengroei (cactussen, 
tweemaal), twee zegels met door
lopend beeld van dansfeest (de-
gendans) met muzikanten. 
13-12 - '95 . Twintig jaar PDVSA 
(Pétroles de Venezuela, S.A.)". 
Vel met zes zegels van 35, twee 
van 80, twee van 100 Bs. Verschil
lende werkzaamheden op en rond 
raffinaderij, twee zegels met 
beeldmerken. 

26-1 - ' 9 6 . Tweede bezoek von 
paus Johannes Paulus IP. 
Vel met 25,40,50,60,100 Bs. 
(alle woorden tweemaal). Resp. 
paus solidair met kinderen, jonge
ren, gezin, ouderen, armen, zie
ken, gevangenen, arbeiders, ho
ger opgeleiden, priesters en ande
re religieuzen. 
Blok met zegel van 200 Bs. Zegel: 
paus met crucifix; blok: het natio
naal heiligdom van Onze-Lieve-
Vrouw van Coromolo. 

VERENIGDE NATIES 
Afbeelding melding 4 /311. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
9 -3 - ' 96 . Luchtvaart; Jacqueline 
Cochran (eerste vrouw die door 
geluidsbarrière brak). 
50 c. Portret en vliegtuig. 
Juni ' 9 6 . Filmster James Dean 
(1931-1955, films'East of Eden', 
'Rebel Without a Cause', 'Giant') 

WALLIS ET FUTUNA 
2 4 - 4 - ' 9 6 . Wereldkampioen
schap 'pirogue' (prouw, kano), 
Noumea. 
240 F. 

WEST-SAMOA 
2 6 - 1 - ' 9 6 . Milieu (waterbron
nen). 
70,90s., S I . - , 4.-. Resp. symbo
lische voorstelling van 'water is 
life' (handen onder waterval), 
idem (meisje onder waterstraal), 
idem (landschap met waterval en 
vogels), 'beschermde waterkerin
gen'. 

ZAMBIA 
30 -12 - ' 95 . Vijftig jaar Verenig
de Naties. 
600 K. Beeldmerk met regenboog. 
2 1 - 2 - ' 9 6 . Monumenten. 
100,300,450,500 K. Resp. voor 
David Livingstone, von de Mbere-
shi missie, 'Von Lettow-Vorbeck'-
monument (met kanon), kerk van 
Niamkolo. 

ZUID-AFRIKA 
Afbeelding melding 4 /311. 

ZUIDP00LGE6IED AUSTRA
LISCH 
16-5 - '96 . Schilderijen uit 1991 
von de Zuidpool von Christian Cla
re Robertson. 
45 (tweemaal), S l . - , 1.20. Resp. 
'Rafting sea ice', 'Shadow on the 
plateau', 'Ice cove', 'Twelve Lake'. 

Vermelding 'TP' 
Bij vermeldingen, voorzien von de 
aanduiding"", wordt verwezen 
naar de ruoriek Thematisch Pano
rama elders in dit nummer van 
'Philatelie'. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Saarc South Asian Association 

for Regional Coopera
tion 

Unicef United Nations Interna
tional Children's Emer
gency Fund 

Upoep Union Postal de las 
Americas y Espaüa y 
Portugal 

WWF World Wildlife Fund 
(World Wide Fund for 
Nature). 
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OPGAAN, BLINKEN EN 
VERZINKEN 
De gang van zaken bij 
onze nationale vliegtuig
fabriek Fokker zou kun
nen v/orden omschreven 
met opgaan, blinken en 
verzinken; een uitdruk
king die volgens het 
Groot Woordenboek der 
Nederlandse Tool (ook 
wel de Dikke Van Dale) 
de onttakeling, de neer
gang van iets aangeeft 

ling op het thema Op
gaan, blinken en verzin
ken. Een goede aanzet 
voor een actueel onder
deel van zo'n verzame
ling geeft het artikel van 
de neer P Daverschot in 
'Philatelie' van april 
1994. In die bijdrage, 
getiteld De rijke lucnf
vaartgeschiedenis van de 
Vliegende Hollanders, 
kregen bekende bedrij
ven als Fokker en KLM 

NEDERLAND 
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■o YEARS IN t 

^ 
0 0  2 ^ 

C E N T 
PRE54I 

^":^F'".i^lü 

Vooral verzamelaars van 
het thema luchtvaart kun
nen de dramatische ont
wikkelingen bij de onfor
tuinlijke vliegtuigbouwer 
niet negeren Fokker is 
het zoveelste voorbeeld 
van een bedrijf in de top 
van de Nederlandse in
dustrie dat in ernstige 
problemen komt Neder
land mag dan een klein 
land zijn, betwist in be
paalde sectoren van het 
bedrijfsleven toch een 
grote naam op te bou
wen, maar na de fasen 
opgaan en blinken is het 
sinds de jaren tachtig 
toch steeds meer verzin
ken geworden. Soms ook 
krijgt een bedrijf dat (bij
na) verzinkt een opval
lend vervolg, zoals bij 
DAF het geval was 

002G>| 
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veel aandacht, ook wat 
de afbeeldingen betreft. 
Van Fokker is nog heel 
wat meer filatelistisch 
materiaal beschikbaar. 
De vele frankeerstempels 
bieden de mogelijkheid 
de verschillende vestigin
gen in beeld te brengen. 
Bij een jubileumstempel 

uit 1969 is zelfs sprake 
van een relatie met het 
hedendaagse Fokker 
Fokker Aviation is de 
'vervanger' van het oude 
Fokker. In het frankeer
stempel ter gelegenheid 
van het vijftigiarig be
staan  50 Years in 
Aviation  zijn een oud 
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Al deze maatschappelij
ke ontwikkelingen zou
den de basis kunnen vor
men voor een verzame

1 CENT f " 
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en een nieuw Fokker

vliegtuig afgebeeld, sa

men met het bekende 
Fokkerembleem 

Thematisch ook bruik
baar in deze context is 
het frankeerstempel uit 
Liechtenstein met de veel
zeggende tekst where 
there's a Will there's a 
Way Voor andere zijlij
nen kunnen de toeleve
ringsbedrijven van een 

bedrijf zorgen, en ook 
zoals bij Fokker  de di
verse wetenschappelijke 
instellingen die zich (in 
dit geval) met luchtvaart 
en vliegtuigbouw bezig 
houden. Zie hiervoor ook 
het artikel van de heer 
Daverschot 
Al met al zijn er dus heus 
wel mogelijkheden om 
dit thema uit te diepen 
Een handicap zal zijn 
dat er vaak op frankeer
stempels moet worden te
ruggevallen om de ont
wikkeling van een bedrijf 
te belichten In het artikel 
Honderd jaar Philips: 
triomf der techniek ('Phi
latelie', juli/augustus 
1991) hadden de fran
keerstempels bijvoor
beeld duidelijk de over
hand. 

NEDERLANDSE 
ZEESLEEPBOTEN 
Nederland is internatio
naal befaamd om de ma
nier waarop het 'iets met 
water heeft' Nederlandse 
sleepboten opereren in 
iedere uithoek van de we
reld, zoals wordt beschre
ven in Hollands Glorie 
van Jan de Hartog. 
Zweden nam in 1981 in 
de serie 'Zweden in de 
wereld' een zegel (Mi
chelnummer 11 63) op, 
waarop een booreiland 
door vier sleepboten 
naar de plaats van be
stemming wordt ge
sleept Volgens het blad 
De Beeldfilatelist (sep
tember 1982) zijn van 
rechtsboven naar mid
denonder de volgende 
sleepboten te zien. de 
Witte Zee, de Woton. de 
Rode Zee en de Pacific 
De Wotan en de Pacific 
voeren destijds voor de 
Hamburgse rederij Bug
sier, maar de Witte Zee 
en de Rode Zee waren 
van Smit Internationale 
uit Rotterdam. 

SCHOONHEID ALS OFFER 
Het volk der Magyaren, 
dat eerst in de Kaukasus 
en later in het gebied tus
sen Don en Dnjepr 

woonde, verhuisde pas 
tegen het eind van de ne
gende eeuw naar de 
Pannonische vlakte, het 
huidige Hongarije Die 
belangrijke gebeurtenis 
uit de jaren 895 en 896 
is vastgelegd op een zo
genaamd panorama in 
drie triptieken (stroken 
van drie zegels) die 
Hongarije uitgeeft. Het is 
de derde en laatste serie 
in de reeks 'De verove
ring van Hongarije'. 
De Magyaren bereikten 

voor de verzamelaars 
van het thema paarden is 
het wel een aanvulling 
voor het onderdeel 'het 
paard als offerdier'. 

HANDEN OMHOOG! 
Een man met een krom
zwaard is ook prominent 
aanwezig op ae zegel 
van 80 c in de serie die 
Ethiopië op 2 maart uit
gaf De zegel herdenkt 
riet feit dat nonderd jaar 
geleden het Ethiopisch 
leger onder leiding van 

ggylh^e^g Ethiopia H 

onder leiding van Arpad 
hun nieuwe vaderland. 
Op de zegels zi|n nogal 
krijgshaftige beelden te 
zien en dat maakt een wit 
paard op de triptiek van 
1 9 mei des te opvallen
der. Het paard lijkt door 
zijn 'mystieke uitstraling' 
nogal te contrasteren met 
de rest van de afbeeldin
gen. Maar schijn be
driegt Op deze zegels is 
de voorbereiding van 
een offerande uitgebeeld 
en het witte paard speelt 
daarbij de hoofdrol. Gru
welijke details als een 
brandstapel en de man 
met het kromzwaard, die 
klaar staat om het paard 
te doden, worden ons 
niet bespaard. Maar 

keizer Menelik II in de 
slag van Adwa een klin
kende overwinning op 
de Italiaanse kolonisten 
behaalde Met deze 
overwinning werd de ba
sis gelegd voor de onaf
har)Keli|kheid van het 
Ethiopisch keizerrijk 
Op de bewuste zegel zijn 
drie gevangen Italiaanse 
militairen te zien. De drie 
staan met de handen 
kaarsrecht omhoog 
(Hands up!) naast een 
krijgshaftig uitgedoste 
Ethiopische soldaat. 

DE WERELD VAN DE 
NATUUR 
San Marino besteedde 
op 22 maart aandacht 
aan het ecotoerisme 



met een serie van vijf 
zegels over 'de wereld 
van de natuur'. De ze
gels laten natuurbeel
aen zien die alleen bo
ven of onder op de ze
gel worden onderbro
ken door meldingen 
van de Icndsnaam en 
de waarde. De afge
beelde dieren komen 
op deze manier goed 
tot hun recht. 
Op de zeghel van 50 I. 
staat een dolfijn en op 
die van 100 I. kijkt een 
kikker over de rand van 
de stengel waaraan hij 
zich heeft vastgeklampt. 
Leuk is ook de zegel van 
150 I., waarop de foto
graaf drie pinguïns be
trapte in een grappige 
pose. Een foto van een 
vlinder siert de zegel van 
1000 I. Bloem en vlinder 
contrasteren tegen de 
diffuse kleuren van de 
achtergrond. De foto op 
de zegel van 3000 I. 
waarschijnlijk een nacht
opname  toont wilde 
eenden die tegen een 
donkere achtergrond uit 
het water opvliegen en 
wel zo duidelijk dat de 
vleugelslag zichtbaar is. 

DE NATUUR VAN 
AUSTRALIË 
Natuur en milieu staan 
volop in de belangstel
ling van thematische ver
zamelaars. Het thema 
kreeg van Australië al 
veel aandacht en daar 
komt nu de reeks Nature 
of Australia' bij. In de 
komende vier jaar wordt 
jaarlijks een serie van 
vier zegels uitgegeven, 
gekoppeld aan een be
paalde leefomgeving en 
de planten en dieren die 
daarin voorkomen. 
De eerste aflevering uit 

boom [Eucalyptus reg
nans) afgebeeld. Aon de 
onderkant is een boom
varen [Dicksonia antarc
tica) te zien, die wel zes 
meter hoog kan worden. 
Op de zegel van $ 2.
zien we de Blackwood 
Wattle, een Australische 
acaciasoort (Acacia me
lanoxylon). 
De zegel van 10 c. por
tretteert de grote stekel
pootuil [Ninox strenua), 
een dier dat we zouden 
kunnen omschrijven als 
de 'Australische oehoe', 
ware het niet dat de oe
hoe down under niet 
voorkomt. 
Op de zegel van 5 c. is 
de buideleekhoorn [Gym
nobelideus leadbeateri] 
afgebeeld, een zoölogi
scrie zeldzaamheid. Tot 
1960 waren er amper 
zes van deze dieren be
kend. De soort werd ei
genlijk al als uitgestorven 
beschouwd, totdat er in 
1961 weer een kleine 
groep werd ontdekt. Het 
gebied waarin deze 
groep leeft is onmiddellijk 
tot beschermd gebied 
verklaard. 
Op 22 maart werden sa
men met Indonesië twee 
doorlopende zegels uit
gegeven waarop twee 
Koeskoezen zijn te zien. 
Een koeskoes is een in de 
bomen levend buideldier 
met een grijpstaart. Op 
de linkerzegel is de Aus
tralische gevlekte koes
koes (SpiJocuscus macu
latus) afgebeeld. Deze 
soort leert op het schier
eiland Cape York, de 
noordoostelijke punt van 
Australië. Op de rechter
zegel zien we de Indone
sische beerkoeskoes [Ai
lurops ursinus); deze 
soort wordt alleen aan

^ de reeks kwam op 9 mei 
° uit. Australië koos hier

— voor het eucalyptuswoud 
 van het Centrale Hoog
s land van Victoria ten 
^ noordoosten van Mel
^ bourne, in het meest zui
2 delijke deel van de Great 
ï Dividinq Range (een ge
^ bergte tangs de oostkust 

3Q0 van dit werelddeel). 
W De aandacht voor flora 

en fauna is gelijkelijk 
verdeeld. Op de zegel 
van $ 5. is de Australi
sche eucalyptus of gom

getroffen op Sulawesi en 
nabij gelegen eilanden. 
De uitgifte gaat verge
zeld van een velletje 
waarin de twee zegels 
zijn ondergebracht en 
dat is voorzien van de 
tekst Australia Indonesia 
Joint Stamp Issue; de 
achtergrond wordt ge
vormd door het regen
woud met de Cigenter
rivier in het nationaal 
park Ujung Kuhn op 
Java. 

INSECTENSERIE IN 
BELGISCHE NATUURREEKS 
De jaarlijkse Natuur
reeks van België levert 
ons sinds 1989 elk jaar 
zegels op die goed zijn 
vormgegeven en een uit
stekende thematische 
bruikbaarheid hebben. 
De serie die op 1 april 
van dit jaar werd uitge
geven zet deze traditie 
voort. Op de zes zegels 
(alle van 16 f.) zijn de 

kaar in contact komen 
om snel informatie uit te 
wisselen. 
Bij de bekendmaking van 
zijn Computer Technolo
gyzegel kondigt United 
States Postal Service 
(USPS) aan dat het in de 
nabije toekomst zelfs mo
gelijk zal zijn om een E
mail te verzenden naar 
verzamelaars in de Ver
enigde Staten die niet 
over een computer be

volgende insecten afge
beeld: bloedrode heideli
bel [Sympetrum sangui
neumj, aardhommel 
[Bombus terrestris); het 
vliegend hert [Lucanus 
cervus), meikever [Melo
lontha melolontha), 
zwarte veldkrekel [Gryl
lus camprestris en het 
zevenstippelig ieve
heersbeestje [Coccinella 
septempunctata). 

EMAIL OM TE 
VERZAMELEN 
Internet een conglome
raat van aan elkaar ge
koppelde computers 
rukt op. Het kan niet an
ders of het bestaan van 
deze 'elektronische snel
weg' heeft ook gevolgen 
voor de filatelie. Een van 
de faciliteiten van Inter
net, het elektronisch be
richtenverkeer (ook wel 
Email genoemd), maakt 
het mogelijk dat gelijkge
stemde verzamelaars all 
over the world met el

schikken. Een afdruk van 
het elektronische bericht 
wordt de volgende dag 
al bezorgd; waarschijn
lijk zal daarvoor een 
speciale Emo;7envelop 
worden gebruikt. 
USPS werkt ook aan een 
oplossing om Email van 
de Verenigde Staten 
naar een aantal Europe
se landen te zenden. Het 
lijkt de moeite waard te 
zijner tijd een eerstedag
stuk van deze nieuwe 
communicatievorm te be
machtigen! 
De Amerikaanse Compu
ter Technologyzegel 
toont de hersenen van 
een mens, bedekt met 
printplaten en de beken
de binaire cijfers 1 en 0. 
De datum van uitgifte is 
nog niet bekend.^ 

HISTORISCHE POORTEN 
IN SCHOONHOVEN 
Stads en regiopostdien
sten besteden vaak aan
dacht aan de eigen stad 

of regio. Stadpost 
Schoonhoven (inderdaad, 
geen stadspost) gebruikt 
riiervoor tekeningen van 
oude stadspoorten. 
De zilverstad, zoals de 
gemeente zichzelf in een 
rrankeerstempel 
(FR19903) omschrijft, is 
volgens een tekst in een 
stempel van wat eerdere 
datum vrij oud: Schoon
hoven 700 12811981. 
Op de nieuwe Stadpost
zegels zijn de Lopiker
poort(1785), deVeer
poort (1750), de Kruis
poort (1770) ende Kat
poort (l 862) afgebeeld. 
De vier zegels hebben 
een royaalformaat: bijna 
vijf centimeter in het vier
kant. In het velletje gaan 
de vier zegels vergezeld 
van een tekstaanhangsel 
in bijna hetzelfde for
maat dat informatie ver
strekt over de plaats en 
de ontstaansgeschiedenis 
van de poorten. Het vel
letie bevat van vier ze
gels.' kost slechts twee 
gulden. Van de zegels 
zijn ook prentbriefkaar
ten op A5formaat ver
krijgbaar. Stadpost 
Schoonhoven is te berei
ken onder nummer 
0182381235. 

AMERIKAANSE 
TORENVALK OP 
HERHALING 
Al het velletjesgeweld dat 
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STADPOST SCHOONHOVEN 
Lange Weistraat 51 (0182) 38 12 35 

Post in Schoonhoven wordt uiterlijk 
"morgen" bezorgd! 

De LapIkenimH iitlgaande kwam 
men zoals de naam al zegt op weg 
naar Lopik 

Deze poort stond op de hoek 
Wal/Lopikerslraat o|> de ptaals waar 
nu het lioaoir vertreed s 
De pooit wofdl voor tiet eeral ge 
noemd in 1387 werd vernieuwd in 
1591 en al9ebroken!n1805 

D« Beckevaertspoort (1353) 
later Kru spoort [1470] geheten stond 
aanvankeli|k ter twogle van de pan 
den Koestraat 150/117 
ZB IS verplaatst m 1673 naar tiet einde 
van de legenv/oordige Kruispooil 
straat en algebfolien in 1862 
De poort dankte haar naam aan de 
n^igelegen Heilige Kruiskapel in de 
Koestraat 
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STADPOST SCHOO^ 

STADPOST SCHOO"̂  

De VesrsUlpoort {1396) later 
Veapoort (1480J ̂ tieten slond aan 
vankelijk voor de brug m de 
Veersiraai waar ook de oude stads 
muur lag In ISEB werden nieuwe wal 
len builen de Scheepmakeistiaven 
aangelegd in 1601 werd daarin de 
meuwe Veerpoort gebouwd 
Dat deze poort met ais verkeersslachl 
oder IS gevilen dankt zi| aan tiet (eit 
dat Z'i onderdeel uitmaak! van de 
t^erkenng 

STADPOST SCHOO'̂  

De Katpoort of Vlspoorl, eerst 
Vrouw^300rt geheten wordl voor het 
eerst vermeld in 1356 Ze werd ver 
rseuwd m 1573 m aigetxoken in 1662 

Ze slond op de plaats waar Haven 
straat en Voorhaven bij elkaar komen 
fiatM] de Kal en vormde een onderdeel 
vandevestingwerken 

Tarievenvan O tot 50 gram f 0,50 / tot 100 gram f 1,/ tot 250 gram f 1,50 / tot 500 gram f 2,50 / tot 1.000 gram f 5,
Druk Drukheni & uitgeverij Tellerllkker bv Winschoten Tel {0597J 42 41 25 



United States Postal Ser
vice op ons loslaat zou 
bijna doen vergeten dat 
er ook nog andere Ame
rikaanse postzegels v/or
den uitgegeven. Voor de 
verzamelaars van het 
thema roofvogels is er de 
(herhaalde) uitgifte op 
20 januari van de Ame
rikaanse torenvalk [Falco 
sparverius). 

Deze roofvogel was eer
der te zien op een in 
1991 uitgegeven zegel. 
De afbeelding op de 
nieuwe waarde is gelijk 
aan die op de zegel uit 
1991. De afbeelding is 
opvallend gedetailleerd; 
dat geldt ook voor de ze
gel van 2 februari met de 
roodkopspecht {Melaner-
pes erytiirocephalus). 

MARCO POLO 
PTT Post laat ons nog tot 
1 oktober wachten op de 
Nederlandse serie ont
dekkingsreizen, maar 
San Marino, Italië en het 
Vatikaan verrasten de 
verzamelaars van dit 
thema dit voorjaar al met 
emissies gewijd aan de 
bekende Italiaanse ont
dekkingsreiziger Marco 
Polo (1254-1324). Deze 
uitgiften ontlenen hun in
spiratie aan de interna
tionale postzegeltentoon
stelling China 96, die 
deze maand in Beijing 
(het vroegere Peking) 
wordt gehouden. San 
Marino en het Vatikaan 

koppelen deze uitgifte 
verder aan het feit dat 
Marco Polo zevenhon
derd jaar geleden (in 
1295) in Venetië van 
zijn reis naar China te
rugkeerde. Marco ver
trok in 1 271 als zeven
tienjarige met zijn vader 
Niccolo en zijn oom 
Matteo naar Peking. 
De zegel van 12501. die 

San Marino op 22 maart 
uitgaf, ademt dan ook 
een typisch Chinese sfeer. 
Italië gaf al eerder zegels 
ter ere van Marco Polo 
uit; ter gelegenheid van 
zijn zevenhonderdste ge
boortedag werden in 
1954 twee zegels met een 
portret van de ontdek
kingsreiziger uitgegeven. 
Van het Vatikaan zijn we 
stijlvolle zegels gewend. 
De Marco Polo-serie (15 
maart) vormt daarop geen 
uitzondering. De zegels 

thema 'Erfgoed en land
schappen'. De keuze 
voor dit thema lag voor 
de hand, want Pro Patria 
treedt al bijna dertig jaar 
op als beschermer van 
objecten die het cultureel 
erfgoed kunnen bewaren 
en van landschappen, 
steden en dorpen. 
De bedoelde zegel is die 
van 70+35 r., waarop de 
ondergrondse molens in 
de Cof-des-Roches (900 
meter boven de zeespie
gel) nabij Le Locle in 
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tonen belangrijke momen
ten uit Polo's verblijf in 
China en andere gebie
den. 
Op de zegel van 350 I. 
ontvangt Marco Polo het 
gouden boek van de 
Groot-Chan. Op die van 
850 I. deelt dezelfde 
Groot-Chan aalmoezen 
uit aan de armen in zijn 
winterresidentie, Chan-
balik. De belangrijkste 
zegel is die van 1250 I., 
waarop Marco Polo de 
brieven van paus Grego-
rius IX aan de Qoebilaai 
Chan (een andere bena
ming voor de Groot-
Chan) overhandigt. Deze 
daad was het eigenlijke 
doel van zijn reis. Op de 
zegel van 2500 I. luistert 
Marco Polo naar het ver
haal van de Drie Konin
gen, die naar Bethlehem 
gaan om Jezus te aan
bidden. Op het velletje 
van 2000 1. staat een ge
stileerd portret van Mar
co Polo; op de rechter
helft van het velletje is op 
een globe de route aan
gegeven die Marco Polo 
op de terugreis van Chi
na naar Venetië volgde. 

VERRASSING VAN PRO 
PATRIA 
Een enkele keer zit in de 
Pro Patria- en ProJuven-
/ute-series een zegel die 
je een echte thematische 
uitschieter mag noemen. 
Zo'n zegel ontdekte ik in 
de Pro Pa/r/o-serie die 
Zwitserland op 14 mei 
uitgeeft. De serie van dit 
jaar is de eerste van een 
vierjarige reeks op het 

beeld worden gebracht. 
Het vrije vervalop deze 
berg was - hoewel er vol
doende aanvoer van wa
ter was - ontoereikend 
om de waterkracht op de 
bekende manier commer
cieel te gebruiken. Een 
aantal vindingrijke lieden 
uit de streek kwam op het 
lumineuze idee het op
pervlaktewater naar verti
cale holen te leiden, 
waarna de waterkracht 
op verschillende niveaus 
kon worden benut. Van 
deze ondergrondse wa
termolens werd voor het 
eerst melding gemaakt in 
1549. Uit de stukken 
blijkt dat het vrij grote 
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complex tussen 1651 en 
1898 ook als zaagmolen 
fungeerde. In de loop van 
deze eeuw raakte het 
complex in verval en 
dreigden de bovengrond
se gebouwen in te storten. 
In de jaren zeventig wierp 
een groep mensen uit Le 
Locle zich op als redder 
van dit unieke erfgoed. 
Zij staken meer dan der
tigduizend mensuren in 
de restauratie, terwijl Pro 
Patria voor financiële 
steun zorgde. Het Natio-
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naai Molenmuseum van 
Zwitserland wordt nu elk 
jaar door duizenden 
Zwitsers en buitenlandse 
toeristen bezocht. 

POSTWAGONS IN 
ZWEDEN? 
Eind maart stopte Zwe
den na honderdvieren
dertig jaar met het sorte
ren van poststukken in de 
treinen. Voor het eerst 
sinds 1 862 worden alle 
poststukken nu op de 
postkantoren en bij de 
expeditieknooppunten 
gesorteerd. 
Reden genoeg voor een 
herdenkingszegel, die op 
29 maart verscheen on
der de titel 'Postrijtuigen 
1862-1996'. De eerste 
postwagon werd inge
richt toen het treinverkeer 
tussen Stockholm en Go
tenburg op gang kwam. 
Niet afleen werd onder
weg de post gesorteerd 
maar ook werden langs 
de spoorlijn poststukken 
aangenomen en afgege
ven. Het spoorwegnet 
groeide, net als het aan
tal postrijtuigen. Maar 
vanaf de jaren zestig 
verdwenen er steeds 
meer postwagons en dit 
jaar viel het doek voor 
deze wijze van postsor-
tering, een methode die 
ook in Nederland lang 
werd toegepast. Op de 
brede herdenkingszegel 
van 6 k. is een modern 
postrijtuig afgebeeld; in 
de linkerrioek zien we 
hoe in het rijtuig werd 
gewerkt. 

WIE JAAGT OP WIE? 
In het maartnummer was 
in de rubriek Boeken
plank te lezen dat de 
Sovjetunie in zijn eentje 
net zoveel postwaarde-

stukken heeft uitgegeven 
als alle andere landen 
van de wereld bij elkaar. 
Dat het Russische post-
waardestuk desondanks 
beslist geen massapro-
dukt is. kan slechts tot 
grote thematische tevre
denheid stemmen. 
Een goed voorbeeld is 
een Russische briefkaart 
uit 1995, die niet alleen 
voor een aantal themati
sche doelen bruikbaar is, 
maar ook nog volop 
ruimte laat voor diepzin
nige bespiegelingen over 
de betekenis van de intri
gerende afbeelding. De 
thema's 'jacht' en 'non-
den' springen er duide
lijk uit, maar wat te zeg
gen over de sensuele 
Russische schone die 
zich achter de boom ver
schuilt? Aan u de vraag 
wie op wie 'jaagt'! 

HET'GOUD'DER AARDE 
De velletjes van Vene
zuela die in februari in 
deze rubriek aan bod 
kwamen, kregen een nog 
interessanter thematisch 
vervolg. Op 1 3 decem
ber 1995 werd een velle
tje met tien verschillende 
zegels uitgegeven, ge-
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wijd aan het twintigjarig 
bestaan van de Petroleos 
de Venezuela, S.A. 
(PDVSA), de nationale 
aardoiiemaatschappi j . 
Twee zegels laten de 
beeldmerken van alle tot 
de PDVSA behorende 

den wordt als toelichting 
Alternativa energètica 
gegeven, 'Alternatieve 
energie' dus, maar op
merkelijk genoeg is deze 
zegel vooral bruikbaar 
voor verzamelaars van 
het thema 'telecommuni
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maatschappijen zien. de 
acht resterende zegels 
brengen het proces van 
de winning van aardolie 
tot aan het afleveren van 
het gerede produkt (ben
zine) in beeld. De tien 
velranddelen zijn benut 
voor thematisch relevan
te informatie. 
Bij de zegel rechtsmid

catie'. De man met de 
helm drinqt met zijn 
draagbar! telefoon door 
tot in alle hoeken van de 
samenleving. 

DE PAUS IN VENEZUELA 
Op 26 januari bracht de 
paus een bezoek aan 
Venezuela. Zo'n gebeur
tenis zorgt vaak voor fi

latelistisch materiaal, en 
Venezuela is wat dat be
treft geen uitzondering. 
Het land kwam met een 
uit tien zegels bestaande 
serie die tot de betere in 
zijn soort mag worden 
gerekend. Op de zegels 
zijn nu eens geen pontifi
cale toestanden te zien, 
maar beelden van ont
moetingen van de paus 
met mensen uit alle lagen 
van de bevolking. Op de 
velranden staan tien uit
spraken van Johannes 
Paulus II uit de periode 
19781995. 
Venezuela gaf overigens 
ook een velletje uit met 
een religieuze voorstel
ling; dit velletje heeft een 
wel zeer royaal formaat: 
120 bii 205 millimeter. 

IN KORT BESTEK 
In het Franse Metz werd 
onlangs een stempel ge

METZCONGRES 
23  24  25 
AVRIL 1996 

bruikt dat een welkome 
aanvulling voor milieu
verzamelingen kan zijn. 
In dit stempel wordt ver
wezen naar de Salon In
ternational des Ecoln
dustries die in Metz werd 
gehouden. 
Aansluitend op het voor
jaarsartikel ('f'hilatelie' 
van maart jl.) kan nog 
een leuk tuinstempel uit 

1993 worden gemeld. 
Het frankeerstempel 
(RN3270) uit Best toont 
een op grote voet leven
de figuur die mestkorrels 
uit de experimentele 
mestfabriek in Helmond 
strooit. Voor zover ik 
weet ging het om een ge
slaagd experiment, als 
was een economisch ver
antwoorde exploitatie 
niet haalbaar. Mogelijk 
viel het stempel dus ook 
onder het experiment. 

GRATIS PRIJSLIJST 

• Nederland p.fr. vanaf 20%, gebr. vanaf 25% 
• Bund p.fr. en gebr. vanaf 30% 
• Cept p.fr. en gebr. vanaf 25% 

• Zwitserland gebr. vanaf 25% 

Verder roltanding, rolzegels en combinaties. 

Kwaliteit gegarandeerd 

Postzegelhandel A.A. Lodder 
Qnnloop 73, 9401 VG Assen, tel. 0592  314588 

Geen winkel, bezoek op afspraak. 

SCHRIFTELIJKE VEILING POVEIA 
Onze 3maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten. 

Naast vele losse nummers en series binnen en buitenland 
w.o. zeer gezochte, hebben wij elke keer een groot aantal brie

ven en postwaardestukken. Overtuig Uzelf van dit schitterende 
aanbod!! 

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

Veilingscliema 
maart 
]uni 
september 
december 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

"POVEIA" 
Postbus 491 
9400 AL ASSEN 
tel. 0592350486 

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

A A A A l . m m Ä X A é 
Internationale 

POSTZEGELVEILING 
IN DE ZALEN VAN 

"MOTEL EINDHOVEN" 
AALSTERWEG 322  EINDHOVEN ■ TEL. 0402116033 

ZATERDAG 22 JUNI 
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 15 JUNI 

t/m 
DONDERDAG 20 JUNI 

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

POSTZEGEL 

TEGELEN 
DE POSTZEGEL VEILING LIMBURG 

Postbus 3071 5930 AB TegelenTel. 077373717! Fax. 0773736784 
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Wereldnieuws 

SBFE PER^otronlc 
De optisch-elektronische 
tandingmeter 
Meet zonder de zegel te beroeren - seconden-
snel - tot op één duizendste mm nauwkeurig! 

Ontdek de verborgen schat
ten in uw verzameling. 
Twee identieke postzegels, 
NVPH nr. 45C of 45 B **: Alleen 
ze kunnen verschillende tanding 
hebt)en. 
Tanding 11 of 1iy2? 
ƒ 7000- of ƒ 200,-? 
Bezit u deze kostbare rariteit? 
De PERFOTROW/C laat het u 
zien. 

U kunt het mis hebben, elek
tronica (van de Perfofron/c) 
niet! 
Kent u deze situatie? 
Men werkt vaak met tandings-
meters, vervaardigd uit karton, 
folie of metaal. Deze hulpmidde
len zijn echter al vaak geko
pieerd en kunnen zodoende on
nauwkeurig blijken. Ook het op
tisch vermogen en het gemis 
aan een vaste hand kan een 
juiste beoordeling in de weg 
staan. Zelfs indien u zeer goede 
ogen heeft en de postzegel niet 
beweegt, bestaat de kans dat u 
nog steeds onzeker bent om
trent de gevonden waarde. Het 
thema 'postzegeltanding' is zo 
voor velen een ergernis, zelfs 
voor professionals en handela
ren. In tegenstelling tot de SAFE 
PERFOTROW/C waar u met 
plezier mee zal werken. 

De start in een nieuw tijdperk! 
Met de PERFOmOW/C beho
ren moeilijkheden en onzeker
heden met betrekking tot het 
tandingmeten tot het verleden. 
Zegel in de PERFO TROA//C leg
gen, op het knopje drukken, de 

sensor tast optisch de tanden af 
en de speciaal vervaardigde 
microprocessor rekent de me
ting secondensnel tot op de 1/ 
1000 mm nauwkeurig uit. Uw 
postzegel ondervindt door het 
optisch met lichtsensoren aftas
ten van de tanding absoluut 
geen nadelige gevolgen en is 
zodoende zonder ieder gevaar. 

Deze waarde wordt tot op het 
kwart, half of geheel getal 
afgerond en kunt u dan lezen 
van de duidelijke display. Mak
kelijk en snel, minimaal be
nodigd aantal gave tanden Is 6 
stuks. 

Spelenderwijs de waarde ont
dekken! 
Makkelijker en eenvoudiger kunt 
u de verborgen waarde niet aan 
het licht brengen. Met de PER-
fOTRONIC bestaat er geen 
kans meer dat uw dure zegel bij 
verkoop of ruilbeurs ongemerkt 
van eigenaar v'en/visseld. De 
PERFOrROA//C zal zich zeker 
snel terug verdienen en u daar
bij veel plezier geven. Een 
nieuwe dimensie op het gebied 
van postzegelverzamelen kan 
een aanvang nemen. Met SAFE 
en met de PERFO TRON/C. 

Bestel nr. 9850 Perfofron/c 

(incl. adapter) ƒ445,— 

Verkrijgbaar bij de betere vak-
handel 
Foldermateriaal op aanvraag 
beschikbaar. 

SAFE Nederland/Fa. M. v. Mastrigt 
Botersloot 20, 3011 HG ROTTERDAM, 
tel. 010-4143077 fax 010-4149499 

Voor handel portvrij boven ƒ 300,- excl. BTW, Indien er geen post-
zegelhandel in de nabijheid is, toezending aan particulieren, portvrij 
boven de ƒ 100,-. 
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VEILINGE/2/ 
EEN ZAAK VAN VERTROUWEND 

P0STZEGELS-POSTHISTORIE-PRENTBRIEFKAARTEN-IVIUNTEN-TELEFOONKÄÄRTEN 

DANK U W E L ! 
Voor het vertrouwen in de laatste 12V2 jaar! 

JUBILEUMVEILING zaterdag 8 juni a.s. 
Kijkgelegenheld dagelijks vanaf zondag 2 juni a.s. 

- Bijna alle betere losse nummers en series Ned. & O.G.! 
- Roltanding, Brandkast, Telegraaf, Postbewijs, Dienst 
- Port 2e emissie zeer gespecialiseerd 
- Plaatfouten, Variëteiten, Forgeries w.o. kollektie karel kouwenberg 
- Postliistorie, literatuur w.o. Philatelie 1912-1950 
- Landen- en Motiefverzamelingen, partijen en snuffeldozen 
- Prentbriefkaarten, munten, telefoonkaarten 

KATALOGUS ie keer GRATIS 
en voor onze kopers diverse verrassingen! 

070-3825037 of 3856599 
INZENDINGEN VOOR DE NAZOMER-

JUBILEUMVEILING GEVRAAGD! 
JULIANA VAN STOLBERGLAAN 248 - 2595 CN DEN HAAG 

JAARABONNEMENT ƒ 22,50 GIRO 5282831 
FAX 070-3472576. WIJ ZIJN GEVESTIGD VLAKBIJ DE 

UTRECHTSE BAAN EN NS-STATIONS 

SANDAFAYRE'S NEW 
EXPRESS AUCTION OFFERS 

BOX LOTS 

WE TAKE 
CREDIT CARDS 
AT N O COST 

Cl f^ b s ^ ; . 

^ : . ^ ^ ...■■■■■■■■■■■ . . . . -

^è^'"" 



LeutMturm 

SUPPLEMENTEN 
Vraag ernaar bij Uw vakhandelaar of bij de volgende LEUCHTTURM DEPOTHOUDERS: 

AMSTERDAM 
Postzegelhandei 
KLOEK BV 
Rosmar!|nsteeg 4 
1012 RP Amsterdam-C 

Postzegelhandei 
Parnassuss 
Roelof Hartstroat 3 4 
t 0 7 1 VK Amsterdam 

BEVERWIJK 
Postzegel en 
Muntenhandel MALI 
Kloosterstraat 5 
1941 BN Beverwi|k 

DEIFT 
Postzegelhandei 
VAN DOMBURG 
Voldersgracht 28 
2611 EV Delft 

DEN HAAG 
Postzegelhandei 
G KEISER&ZOON BV 
Possage 25 
2511 AB Den Hoog 

HAARLEM 
POSTBEELD 
Kloosterstroal 19-21 
2021 VJ Hoorlem 

HILIEGOM 
Postzegelhandei 
HOLLANDS GLORIE 
Hoogewerfstraat 18 
2181 EJ Hil legom 

HILVERSUM 
Postzegel- en Munten-
honde l j SPEYER 
Wmkelcentrum hHrlvertshof 
1211 ED Hilversum 

HIEUWEGEIN 
P Z H NIEUWEGEIN 
Morkt 2 4 / C i f y Plaza 
3431 Nieuwegem 

ROnERDAM 
JOH HUISMAN 
Numismatiek & Filatelie 
Lijnbaan 4 4 
3012 EP Rotterdam 

UTRECHT 
Postzegelhandei 
DE VIKING 
Kleine Singel 27 
3 5 7 2 C G Utrecht 

WAGENINGEN 
Postzegelhandei 
W MEURS 
Nieuwstraat 5 
6701 DE V>/agenmgen 

ZWOLLE 
BOOMSTAMPS 
R Boom 
Grote Morkt 1 
8011 LV Zwol le 

OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 te Enschede 
Tel. 0534335500 (privé 0534321317) Fax 0534341094 

396 

VIlilJLlMCjr l o ö ! staat gepland op 14/15 juni a.s. in congrescentrum/schouwburg ORPHEUS te 
Apeldoorn. 

Het aanbod omvat ruim 4500 kavels: 
Nederland: ca. 1500 kavels betere zegels gestempeld, ongestempeld en postfris, uitgebreide afdeling 

postzegel- en automaatboekjes incl. postzegel boekje 4 (4x NVPH 54). 
POSTHISTORIE ca. 750 kavels brieven en stempelmateriaal met zeldzame bestemmingen, 
tarieven, mengfrankeringen enz. 
ca. 250 kavels incl. belangrijk stempelmateriaal SURINAME. 
aanbod van materiaal uit vrijwel alle Europese landen met uitgebreid Scandinavië incl. de 55 en 
80 Ore Varnamo ongebruikt met Ie plakker. 
ca. 1500 grote en kleine verzamelingen in albums, omslagen en insteekboeken. Belangrijk 
aanbod van vrijwel alle Europese landen, diverse landen Overzee incl. Israël en Thailand en 
motief met uitgebreid FLORA EN FAUNA en Ver. Europa. 

KIJKDAGEN, zowel in Enschede als Apeldoorn; zie onze veilingcatalogus. 
Onze inzetprijzen zijn reëel en de omschrijvingen nauwkeurig. Hierdoor is het ook voor 
schriftelijke bieders eenvoudig aan de veiling deel te nemen. Gebruikelijk verkopen wij 
ca. 60-75% van onze totaal omzet aan schriftelijke bieders! 

INTERESSE? Op aanvraag(telefoontje,fax of brief/kaart is voldoende) ontvangt U eind mei een exemplaar van de 
veilingcatalogus. 

O.G.: 
Buitenland; 

Collecties: 

DE O.P.V. AL MEER DAN 26 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND!! 



25 JAAR eREPCNHOF PHILATI^LIE 
"de meest eomplefe" 

MISSIE KILOWAAR - RECHTSTREEKS VAN DE MISSIE 
iets interessant buitenland is altijd mogelijk 
AFRIKA IA - dl« landen - grootform - Motief en H W 
AUSTRALIË AU - 1A abnormale grote sortering - zeer veel gelegen-
heid/gedenkzegels - met enige tiogere waarden - zeldzaam mooi 
BUND BU-M veel grootform met fiogere «raarden 
BRITSE GEMENEBEST 1A zeldzaam mooie kilo veel groot + H W 
DUITSLAND DU-1 abnormaal veel grootformaat (40%) toeslag en 
hoge waarden 
ENGELAND EN-M veel grootformaat - H W en nieuw 1995/96 
ENGELAND WILDING - geweldig voor specialisten in fosfor, 
grafit en watermerken 1/4 kilo 32,50 
FINLAND Fl-M veel nieuw pracht sortenng met H W 
FRANKRIJK FK-M enorme sortering - oud en nieuw - met H W 
IERLAND lE-M pracht kilowaar met veel grootformaat en H W 

1/2 kg 
37,50 

45,00 
27,50 
49,50 

42,50 
21,50 

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

1 kg 
67,50 

85,00 
50,00 
92,50 

80,00 
35,00 

120,00 
80,00 

135,00 
57,50 

5 kg 
310,00 

395,00 
210,00 
437,50 

375,00 
155,00 

375,00 

260,00 

JAPAN JA-PM prachtige sortering met grootformaat 
KANAALEILANDEN KE-M pracht sortering - veel groot 
LUXEMBURG LU-M veel grootfor Toeslag + H W nieuw 1995/96 
NEDERLAND IA veel grootformaat en hogere waarden 
NIEUW ZEELAND NW-M grote sortering met grootform 
NOORWEGEN NO-M nieuwe sortering 1993 - met Hogere Waarden 
SKANDINAVIE SK - IA pracht sortering - veel groot - HW - nieuw 
USA AM-A - veel grootformaat samendrukzegels 
WERELD WE-M veel grootform zeer interessant + Hogere W 
WEST EUROPA IA pracht kilo 1993 - veel grootform + H W 
ZIMBABWE Zl-M prachtig met veel dieren en H W 
ZUID AFRIKA ZA-M veel grootform en hogere waarden 
ZWITSERLAND CH-M met grootformaat + toeslag + H W 
ZWITSERLAND-CH-HW uitsluitend hogere waarden - gelegenheid -
zeer hoge cataloguswaarde - 1/4 kilo 69,50 - kilo 265,00 met toeslag H W 

45,00 
75,00 
46,50 
37,50 
35,00 
35,00 
51,50 
25 00 
31,50 
35,00 
42,50 
29,50 
29,50 

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

dierenriem - post 

400,00 

395,00 
310,00 
300,00 
300,00 
425,00 
200,00 
250,00 
325,00 
350,00 
225,00 
225,00 

ed -

JUBILEUM BALEN ENGELAND "BLUE PETER" met duizenden 
grootformaat zegels - hogere waarden - met iets buitenland 

9 KG BAAL (normale prijs 185,-) 
20 KG BAAL (normale prijs 375,-) 

NU VOOR 140,-
NU VOOR 2 9 5 -

JUBILEUM BALEN ZWITSERLAND "CARITAS HELVETIA" 
met duizenden grootformaat zegels - veel hogere waarden - toeslag met 
hogere waarden - met iets buitenland 

9 KG BAAL (normale prijs 325,-) NU VOOR 2 4 5 -
20 KG BAAL (normale prijs 625,-) NU VOOR 510 -

LEUCHTTURM INSTEEKBOEKEN DE BESTE KWALITEIT 
REUZEN STOCKBOEK - 64 WITTE bladzijden 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 4 0 , -
U betaalt bij afname van 
1 X ƒ 29,— 5 X ƒ 25,75 
3x ƒ 27,50 10 X ƒ 23,50 
REUZEN STOCKBOEK - 64 BLADZIJDEN ZWART 
GEWATTEERD - LEUCHTTURM PRIJS ƒ 55,50 
U betaalt bij afname van. 
1 x / 4 5 , 5 0 5 x / 4 1 , 2 5 
3x ƒ 43,50 10 X ƒ38,— 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK -
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 12,75 
U betaalt bi) afname van. 
1 x ƒ 10,75 
3 x ƒ 1 0 , — 
GROOTFORMAAT STOCKBOEK -
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 2 0 , -
U betaalt bi| afname van. 
1 x ƒ 15,75 
3x ƒ 14,75 

16 WITTE biz 

5x/9,50 
10x/9,— 

32 WITTE bIz 

5 x ƒ 1 4 , — 
1 0 x ƒ 1 3 , — 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK - 1 6 ZWARTE bIz 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 15,50 
U betaald bij afname van. 
1 x ƒ 12,50 5 x ƒ 10,75 
3xƒ11,50 1 0 x ƒ 9,75 
GROOTFORMAAT STOCKBOEK - 32 ZWARTE bIz 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 24,50 
U betaalt bij afname van 
1xƒ21,50 5 x ƒ 19,25 
3x ƒ 20,50 10 X ƒ 17,75 

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

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

KLEMSTROKEN PER KILO - 1ste klas materiaal - geen 

afval - doorzichtige of zwarte achtergrond - 1/4 kilo 

ƒ 2 5 , — kilo ƒ 89,50 - NU OOK - Blok assortie. 

U HEEFT 100% ZEKERHEID WAT U KOOPT = 100% GROOTFORMAATZEGELS 

AFRIKA AF-B veel landen - zeer scfiaars - met hogere W 
AUSTRALIË AU-3A abnormale grote sortermg - gelegen-
fieid/gedenkzegels - met enige hogere waarden - zeldzaam mooi 
BERLIJN - geweldige mooie sortering met toeslag en H W 
BERMUDA BE-R mooie sortering met veel motiefzegels 
BOTSWANA BO-A prachtige zegels - veel motief 
BUND BU-B alleen toeslagzegels - met hogere waarden 
BR COMMONWEALTH BR-A enorme sortenng met H Waarden 
CUBA - Cü-A pracht sortering met Hogere waarden 
CYPRUS-TURKS CY-T prachtige zegels - zeer schaars 
DDR DD-A mooie sortering met betere uitgiften 
DENEMARKEN DE-3A op dun papier - pracht sort met Hogere W 
DENEMARKEN DE-A op dubbel papier - goede sortenng 
DUITSLAND DU-3A uitzonderlijk mooi met toeslag en H Waarden 
DUITSLAND-BERLIN met toeslagzegels - zeer schaars 
ENGELAND EN-A met de nieuwste uitgaven - geen kerst - met HW 
ENGELAND - GREETINGS' prachtige sortering - zeer schaars 
FINLAND FI-3A nieuwe en mooie sortering met Hogere waarden 
GRIEKENLAND GR-A grote en prachtige sortenng 
GRIEKENLAND GR-3A pracht sortering met veel Hogere Waarden 
IERLAND lE-A mooie sortering gelegenheid/gedenkzegels 
INDIA IN-D zeer mooi uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 
IRAN IR-A geweldig mooie sortering 
JAMAICA JA-A geen grote sortering met mooie motiefzegels 
JAPAN - JA-3A geweldig mooie zegels - pracht sortenng 
KANAALEILANDEN KE-A mooie moderne sortering -veel nieuw 
KANAALEILANDEN KE-B uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 
KENYA KE-N mooie sortenng - met motief en hogere waarden 
LATIJNS EN MIDDEN AMERIKA LM-A pracht sort - veel schaarse 
gebieden 
LIECHTENSTEIN LS-3A - zeer zeldzaam - buitengewoon mooi 
LUXEMBURG Lü-A grote sortenng met de nieuwste 
LUXEMBURG LÜ-HW uitsluitend de hogere waarden van de 
gelegenheid en gedenkserie - veel op kaartresten 
MALAWI MI-A wat een mooie zegels - veel motief 

100 gram 

17 50 

17 50 
120 00 
38,50 
20,00 
47 50 
2100 
1750 
55,00 
28,50 
15,00 
12,50 
22,50 
75,00 
9,00 

22 50 
15,00 
19 00 
30 00 
2100 
2100 
32 50 
27 50 
30 00 
18,50 
31,50 
25,00 

22 50 
150 00 
23 50 

43 50 
38 50 

1/4 kilo 

37,50 

37,50 

85 00 
42 50 

105 00 
47 50 
37,50 

125 00 
62 50 
32 50 
26 50 
52,50 

180,00 
21,00 
55 00 
32,50 
42,50 
65 00 
47 50 
47 50 
70 00 
57 50 
70 00 
40,00 
72 50 
57 50 

55,00 

55 00 

100,00 
85,00 

Ik i lo 

140 00 

135,00 

325 00 
160 00 
395,00 
175,00 
130,00 
475 00 
225 00 
115,00 
95,00 

195,00 
700,00 
70 00 

195,00 
120,00 
155 00 
255 00 
175 00 
180 00 
265,00 
197,50 
265 00 
150 00 
275 00 
195 00 

195,00 

200 00 

365 00 
325 00 

MALAYSIE MA-3A goede sortering - met motiefzegels 
MALTA MA-A mooie sortering gelegenheid/gedenkzegels 
MAURITIUS MA-U goede sortenng van dit moeilijke gebied 
NAMBIA NA-A (geen Z W -Afrika)- mooie sortering met veel 
motief en hoge waarden 
NEPAL NE-A op enkel papier - prachtige en goede sortering 
NIEUW ZEELAND NW-3A pracht sortering (geen Vogels) met H W 
NIGERIA Nl-A van dit land nog nooit zo mooi gezien 
NOORWEGEN NO-B goede sortering met de nieuwste uitgaven 
NOORWEGEN NO-A prachtige nieuwe sortenng met H W 
OOSTENRIJK 00-A goede sortering gelegenheid/gedenkzegels 
OOSTENRIJK 00-3A pracht sortering - nieuw - met H W 
PORTUGAL PO-A geweldig mooie grote sortering - zeer schaars 
SINGAPORE SI-A geweldig mooie sortenng met nieuwe uitgaven 
SCANDINAVIË SK-A enorme sortering - alle landen - en H W 
SPANJE ES-A pracht sorteling gelegenheid/gedenkzegels + H W 
SRI LANKA/CEYLON SR-C mooie sortering 
SURINAME SU-A oudere soorten - zeer veel hogere/topwaarden 
TANZANIA TA-A veel dierenzegels met hogere waarden 
TSJECHO-SLOWAKIJE fantastische mooie sortering 
TURKIJE TU-A mooie goede sort gelegenheid/gedenkzegels 
USA US-3A pracht sortering met Hogere Waarden Luchtpost 
WERELD WE-A enorme grote sortenng - nieuw - en H Waarden 
WEST EUROPA WE-U fantastisch mooie sort - nieuw met H Waarden 
WEST INDIE Wl-N mooie sortering - zeer schaars 
IJSLAND IJ-A hyper moderne sortenng met enige betere 
IJSLAND IJ-3A enorme en nieuwe sort met veel Hogere Waarden 
ZUID AFRIKA ZA-A prachtige sortering met betere zegels 
ZUID WEST AFRIKA ZW-A (geen Namibië) geweldig mooie 
en veel motiefzegels 
ZWEDEN SU-A prachtige sort nieuw met Hogere/topwaarden 
ZWITSERLAND CH-A grote sortering met de nieuwste uitgaven 
ZWITSERLAND CH-B uitsluitend Juventute/Patna met H Waarden 
ZWITSERLAND GH-3A pracht sortenng met de nieuwste -
met Pro Juventute/Patna en met Hogere Waarden 

100 gram 

18,50 
22,50 
32 50 

35 00 
20,00 
22,50 
30,00 
17 50 
20,00 
36,50 
47,50 
38,50 
18,50 
25,00 
29,50 
11,50 
38,50 
18,50 
17,50 
34 50 
1150 
17 50 
20,00 
39,50 
52 50 
66 50 
10 50 

30,00 
12,50 
10 50 
37 50 

1/4 kilo 

42,50 
52,50 
72 50 

75,00 
47,50 
52,50 
65,00 
35 00 
47 50 
82,50 

107,50 
87,50 
42,50 
55 00 
65,00 
27,50 
90,00 
42,50 
35,00 
76 50 
22 50 
37,50 
47,50 
90 00 

130 00 
155 00 
24 00 

65,00 
27 50 
24 00 
85,00 

Ikilo 

160,00 
175,00 
275 00 

275 00 
180,00 
185,00 
255,00 
125,00 
175 00 
315 00 
415,00 
315,00 
147,50 
195,00 
245 00 
92 50 

335,00 
145,00 
125 00 
285 00 
80 00 

135 00 
170,00 
350,00 
485 00 
575 00 
85,00 

255,00 
95,00 
85,00 

315 00 

22,50 

G R O T E P A R T I J V E R Z A M E L I N G E N E N R E S T P A R T I J E N 
I N A L B U M S E N I N S T E E K B O E K E N 

VANAF 12 APRIL IN ONZE SNUFFELHOEK 

IBREDENHOF-POSTZEGELIMPORT Bovenstraat 286-A - ROTTERDAM-IJSSELMONDE 
Tel. (010) 4826725 - Fax 4797065 - Giro 5834 - Op maandag gesloten -
Verder iedere dag geopend van 9 tot 6 uur, zat. van 9 tot 5 uur 
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GEVRAAGD 
Lions lm Stamp Glub verzamelt 
gebr. zegels t b v bezigheids-the-
rapie, voor toezendmg houdt I isc 
zich aanbevolen Schermplaat 4, 
2421 M Nieuwkoop 

T k gevraagd gebru ik t \oo i I960 
1 ux , GH-dienst, port etc , lerl., 
Italië, Finl., Nieuw Zeeland. Svp 
opgave aan N Gremer, Postbus 4 
1800 AA Alkmaar 

( h l de MOOI 'Postzegelkunst; de 
vormgeving van de Nederlandse 
postzegel'. 1960, ca 300 blz Aan
bieding aan W Koopman, SI. de 
Bruineweg 76, 65HS CK Nijme
gen, tel 024-3561602 

Gevraagd irankeer geldige 
post/gis bijna gehele wereld met 
of zonder gom Karin's post/gis 
verzend huis, Pb 249, 8200 AE 
Lelystad 

Verzamelaar van Koningin Beatrix 
/oeki een aantal gebruikte zegt Is 
no 1488 elk aantal is accooid 
Tel 0413-353526 \ d Heijden 

Voor on /e najaarsjubileumveüing 
12'/jjr kuni u nog inzenden' A.A. 
v.d. Meij-veilingen, Den Haag lel 
070-3825037/3856599 

Gevraagd frankeergeldig zegels, 
vanaf nr 1050, ook mapjes, boek
jes, velletjes enz Geef tot 80% van 
de fran keerwaarde N o / W 
Eher Tel 0180-617448 

V d Wart 278 Groningen 46 + an-
de ie schaakmotief op brief Ook 
motief brandweer gezocht N van 
der Plas, Bachstraat 5, 2162 VA 
Lisse 

Duitse onderwijzer zoekt Ned 
man/vrouw om Duitse zegels te
gen Ned liefst gestempeld te rui
len Kontaktadr Jo den Hengst, 
Valkenburgerl 81, 2771 CX Bos
koop, t d 0172212426 

Grootrond op zegel uit sei ie 
56/80 bet voor de 4 en 4^^ et 
meer dan 100% J Oprel, Groe-
nendaal 165, 3011 SR Rotterdam, 
tel 4045629 

Te koop of te ruil gevraagd zegels 
met Firmaperforatie van alle lan
den Veel ruilmateriaal aanwezig 
W J Manssen, Laan der V N 31, 
3844 AD Harderwijk, tel 0341-
417980 

Franke e rgeldige postzegels van 
alle West-Europese landen koopt 
J E P Peeienboom, tel 0499-
475622 

Frankeergeldige posuegels NL in 
iedere hoeveelheid koopt J E P 
Peerenboom, 0499-475622 

O u d e ansichten Nederlandse 
postkantoren en telegrammen J 
Peters, Postbus 43, 6000 AA 
Weert 

Frankeer-geldige postz. NL Post-
fns/afgev\ / gom 80 /60% Vanaf 
ƒ 250 nominaal Infobnef met 
veel tips en details gratis op aan
vraag Tel 0297-540164 

O u d e ansichten van spoorwegsta
tions en haltes Ned mijnen Ook 
NV 'Bergerode' te Heerlerheide 
J Nui]s, Uilenweg 46-48, 6006 SK 
Weeit 

Kleinrond stempels Nederland 
compleet op zegel E Pluym, I v 
Meerdervoort 967, 2564 AJ Den 
Haag, tel 0703688710 of 
0703548779 

Engeland frankeergeldig met 
gom f l ,90/£ Guernsey ƒ 1 , 9 0 / £ 
Jersey ƒ l ,70 /£ Man ƒ l ,40 /£ 
Broiiwei, l eeuwaiden , tel 058-
2886836 

Erankeei geldige posuegels NL in 
iedere hoeveelheid koopt ] F P 
Peerenboom, tel 0499-475622 

AANGEBODEN 
'Karin's Postzgls. verzendhuis ' 
/elf samen te stellen 'eindelijk' 
Bestel bij ons missie altijd ±20% 
Groot gelegenheid Uw bestelling 
en uw bank-of girobetaling Fran
keren gaarne met zomer of kind 
Kaïins PosUgls. verzendhuis, P B 
249, 8200 AEI^elystad 

Deutsches Reich blok 1 op brief 
mooi ex zeld/aani f VSO,- of 
I e a b A Vei donk, na 18 00 uur 
tel 076-521SR08 

.SOO naakt ƒ '57,50, SOO klederdrach
ten ƒ 48,-, 500 wereld ƒ 9,-, ,S00 
schepen ƒ 20,-, 500 sport ƒ 22,50, 
300 Engeland ƒ 33,- . Jac van Wel-
senis, Coloniastraat 57, 3024 TA 
Rotterdam,gironr 65IS551 

Bod ge\r op wereldverz. 
gest longes t Blocs, vellen Tel 
0561-688809, v d Meer 

D-Reich 1922/1940 senes /nrs . * 
/onder gom Michel ca 3650,-
Bod gevr Knikman, tel 078-
6163025 

PTT jaarcoUecties mapjes 76-92 
veiz BRD, Berlijn, Denemarken 
p fr t e a b v d Leun, tel 071-
5894221 

Gemiddeld 200 boeken buiten
landse /ege ls \anaf 10,- T H Ver-
heyen. Soest, tel 035-6023837 

Gelopen poststukken. Effecten 
ook thema anzichtkaarten Duitse 
Reich, prenten \ an Brabant Mw 
A N Briggeman-v d Schelde, 
Kantelenweg 70, 3233 RD Oost-
voorne, tel /fax 0181485036 

Nieuwtjes: van de meeste West-
Europese landen o a Engeland, 
Spanje enz Alles nominaal + 
10% Ned Anullen en Aiuba te
gen een redelijke prijs H O Lan
degent, Jupiter 107, 1115 TL Dui-
\endrecht , tel 020-6993179 

Ned. grfm+toeslag ƒ 69 , - p kg , 
15 kg klfm ƒ 75 , - D de Wilde, 
Moordrecht, tel 0182-374009 

1 kilo afgeweekte postzegels We
reld met grootformaat ± 22 000 
stuks voor ƒ 6 5 , - Ook telefoon
kaarten NL en wereld, w o mo-
uef Giro 6698416 t n v }. Koning, 
Den Haag, tel 070-3972999 

300 \ersch postzegels voor 10 
gulden in enveloppe naar M Bec
ker, Heuvel 96, 6651 DH Druten 

Aangeboden vlakliggend kaart
systeem in 4 stalen kastjes 
Datavue DA5, alm elk 
615 (d)x287 (b)x480 ( h ) m m 
met elk 12 laden voor ca 60 
kaarten A5 ƒ 2 0 0 . - F Harmsen, 
tel 0299-432169 

Bod gevr op spec org first day 
covers ruimtevaart van I yndon B 
Johnson space center Houst. H C 
Kleiweg, Barmendoo 56, 7161 KH 
Neede 

2-delig V. Dale-woordenboek 9e 
druk 1970 izgs ƒ 7 5 , - Veendam, 
tel 0598-620618 

350 zeg grf+50 /eg kli voor 
ƒ 20 , - Frankeergeld /eg Nedl.! 
G s Moll, Tolhuis 12-88, 6537 1 T 
Nijmegen 

Jaarg. Philatelie 1965-1995 t e a b 
\ \ i |nhof \ i | m e g e n , tel 024-
3770440 

Verenigd Europa*», en FDC 
GEPT en alle inogel t^e meekj-
pers, brugparen, ongetande enz 
Graus prijslijst bi) Harrie Baken, 
Pb 1291, 5004 BG Tilburg, 
t e l / f ax 013-4684615 Ook abo-

Gratis Jubileumkatalogus met 
goed materiaal' Bel A A v d Meij-
\eilingen, Den Haag, tel 070-
3825037/3856599 

Vereening Europa t / m 1984 Ge
bruikt f a 7000,00 als boven 
postfris 1984 ƒ c a 9000,00 Com
plete vellen 1984 Postfr+first D c a 
2000,00 in 2x3 Davo albums Isra
el postfris C A 3500,00 t / m 1984 
als boven gebruikt c a 1000,00 in 
5 Davo albums t / m 1984 Ver Na
ties Postfiis 2000,00 t / m 1984 als 
boven gebruikt 1200,00 t / m 1984 
prijs 35% van zonnebloem (Cata
logus 1995 Tel 0118/628636 H 
Kamphuis, Middelburg 

1 tonijjlett verzameling P.T.T.-
mapjes vanaf nr. 1 t / m nr 137 
(md de 4 A-nrs) voor ƒ 375,-
Verder ook nog automaatboekjes, 
kerstvelletjes en velletjes kintler-
zegels, zeer scherp geprijsd 
Vraag inlo W Eher, tel 0180-
617448, n o / 

Jaarg Philatelie sept '45 l /m '94 
ƒ 1 9 0 , - II Huisman, Karshoffstr 
32, Hecinskeik, tel 0251-231210 

25 Jaarg. Philat. 1971-96 t e a b 
P Biiggeman, Naberstraat 103, 
3053 I P Rotterdam, tel 010-
4224864 

100 muziek ƒ 10,- 100 naakt 
ƒ 14,- 500 schilderyen ƒ 27,50 
500 sport ƒ 22,50 200 kastelen 
ƒ 22,75 [ac van Welsenis, Colo
niastraat 57, 3024 TA Rotterdam, 
g i ronummer 6513551 

Nederland ±400 kilo onalgeweekt 
vr pi . / 2500 , - Zelf af te halen en 
contante betaling, tel 023-
5391480, A Willemse, Caninefa-
tenstraat 47, Haarlem 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, Al 
banië, Hongarije, Bulgarije, Tsje-
choslowakije PZH Robert Wik
tor, Hodgesstr 13, 6135 CS Sit
tard Tel 046-4512751 Ook afwij
kingen' 

Scouting ('Padvinderij') Vrij 
complete verzamehng, postfris, 
vele fdc's ƒ 4300 Br onder nr 
Ph 911 van dit blad 

P T T mapjes 1-42 uitg pr 55,- , 
1/79 300,- FDG's 178/302 ƒ 345 
Ned 35% Plum, Pb 260, 
6400 A G Heerlen, giro 5500086, 
blanko FDC's 85/250 35% 

Bod gevr op maandbl Philatelie 
1-1-1967 t / m 31-12-1995 incl j u b 
nr Tel 03,5-6237243, v Geffen 

Ned. onafgeweekt 100 gr incl 
toeslag 16,- Porto in Ned beta
len wij 0223531996 of Postbus 94, 
Anna-Paulowna t n v Connect 95 

Engeland Gutterpair compleet tot 
1996 Gat waarde ƒ 3241 nu voor 
ƒ 1600,- G de Vnes, P Ooster-
leehol 19, Amsterdam, tel 020-
6194510 

Telefoonkaarten: 1 kilo inh 275 
stuks uit 31 landen ƒ 8 9 , - 1 kg af
geweekte posuegels wereld ± 
22 000 stuks ƒ 6 5 , - Giro 6698416 
t n v J Koning, Den Haag, tel 
070-3972999 

Ned. *** voor 1940 50% voor 
1975 v a 35% na 1975 onder post-
kantoorpnjs C Snel v Goghlaan 
14, 3862 MJ Nijkerk, tel 033-
2456582 

USA 1852-1920 gest ongest v a 
25% Ml Cat tel 040-2432258, 
Elve, Menno v Goehoornl 5, 
l i ndhoven 

Bijna comjjlete verz m albums 
v d Sovjet Unie gest v / a 1918 
t / m 1980 Keesman, Borger, lel 
0599-238018 

Misdruk ongebruikt (4x) ƒ 2,50 
Beatrix 1996 'Witte vlekken' in 
roze achtergrond t e a b Info 
Buizerd 3, 3752 SG Bunschoten 

Postfrisse motiefzegels Vraag lijsl 
van uw thema (nrs Michel) 
Wien, Pb 22517, 1100 DA Am
sterdam ZO, tel 020-6974978 

Veld-censuur-krijgsgev.kamp t n 
Dienstpost div oor logen/ landen 
I Hoogakker, Pb 181, 7040 AD 
's-Heerenberg, tel 0314-662518 

Giatis piijslijst BRD, DDR, Bei-
lijn, Dt Rijk, III Rijk, brieven, 
boekjes, h FB's, FDC's etc Nu ook 
nieuwtjes abo's BRD (mcl boek
jes, ETB's en EDCs) , CH, Fl en 
A F dith van der Linden, Postfach 

185551, D-45205 Essen, Duits
land, fax 0049205415439 Mo-
bieltel 00491714337549 

Thematische prijslijsten .i ƒ 2 , - in 
Nl^posu F B Dijkstra, S Valke-
niastrj 4, 9088 BD Wirdum 

Kilowaar: Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden 50% hei-
denkingszegels Zend Hfl 20 , - in 
een brief of op gi ronummer 
1624853 en ontvang 100 gr fran
co thuis Correspond in English 
1 ennar t Runfors, Gotlandsgatan 
1, S-602 17 Norkoping, Zweden 

Kilowaar gratis prijslijst Engeland 
I kg missiewaar ƒ 2 5 , - Giootfor 
maat ƒ 4 5 , - Telefoonkaarten 10 
verschillende GB ƒ 10,-, porto-
vrij Mancohjst Giro 6246177 
BenUey, 2, Winchester Rd North
ampton, Engeland 

Moüel-philatehsten kunnen nu 
on /e voorraad-catalogus voor 
postfris materiaal bestellen 
Graag ƒ 3,50 \oor porto bijvoe
gen SCHAETZl l AG , CH-8832 
Wollerau, Zwitserland 

Diverse partijen, collecties en res
tanten Centrt) Filatelico, Ha-
venstr 43, 3441 BH Woerden 
Tel 0348423885 Nieuwe hjst be
schikbaar Ook losse zegels 

250 z Ned. m compl series 
ƒ 17,50 Giro 6733557 v F Wey-
de, G Wmckclstr 28, Amster
dam 

500 Wereld ƒ 9 , - 300 Engeland 
G F F 3 3 , - 500 Portugal ƒ 40 , -
1000 Roemenië ƒ 48 , - .300 Paar
den ƒ 22,50 300 Vogels ƒ 22,50 
Jac van Welsenis, ( oltmiastraat 
57, 3024 TA Rotterdam, gironum
mer 6513551 

Nederland + Ver. Europa ***, 
V a No 1 Stuur uw no's, on tva(^ 
mijn pnjs E Ghyben, Zonegge 
1916, 6903 GV Zevenaar Tel / fax 
0316-529241 

Albame, Bulgarije, Roemenie, P o 
len, Hongarije, SSSR, USA, 
Noord-Korea (oók D ), Tsj Slo
wakije, prijslijsten ä ƒ2 , in geldige 
NL-posu Drs F B Dijkstra, S 
Valkemastrjitte 4, 9088 BD Wir
dum, tel 058-2551913 

Gratis prijslijst vooi kleine kavels 
etc J Suenstra, Banetgeel 21, 
2718 BI Zoetermeer, tel 079-
3610229 

West-Europa (Alland t / m Zwits ) 
Ver Eur en VN. Alleen postfr 
Van elk land (40') is een grans 
prijslijst (Yvert nrs ) aan te vra
gen R Houtkamp, Statendaalder 
41, 2.353 TH Leiderdorp OP=OP 

D.D.R./B.R.D./Berlin *■** v a 
30% Michel Uw niankGijst naar 
H Jansen, Rozenstraat 57, 7601 
AM Almelo, tel 0546811220 Nu 
ook Engeland/Kan. EU. v a 30% 
Ml 

Ned. grootformaat per kg 42,00 
50 kg kleinformaat 165,00 H 
v d Akker, 0174628673 fax 
624171 

'StampAid' Kantoorpost Nederl . 
1 kg Mix met 40% GRF (mcl toe
slag) ƒ 35, - , 5 Kg ƒ 1 5 0 , - , 1 Kg 
GRF (incl toeslag) ƒ 90,- , 5 Kg 
399, (porto + verzek extra) Meer 
info SFF, tel 0297-540164, giro 
4649344 

F'rankeergeldige post van Ned. 
45, 50, 55, 60 en 65 et - 15% v 
Diepenmgen, tel 030-2435705 

Bund. *■»* Jrgn 1959 t / m 1970 
kompleet voor ƒ 225,- ,Jrgn 1971 
t / m 1979 kompleet voor ƒ 425,-
G Lvers, de Vroente 42, 5672 TM 
Nuenen, tel 040-2837707 

Leges, belasting, visakte, muse
um, kwitantie, om/et , beurs, for
maat cfeynseget, papieren, zegels, 
documenten Ned + 0 R Hager, 
3695 EL Grande Dr San lose 
( .A 95132 USA 

Gratis prijsl Ned.+O.G. Belgie 
Vaticaan en kindeibedankkaar-
len H Thiel. Meentzoom 37, 
1261 XA Blaiicum, tel 035-
53l|■^97 

D.D.R. **'*Jrgn 1968 t / m 1979 
conipl voor ƒ 350,- 1980 t / m 
1984 voor ƒ 195,- Nu dSk Sowjet
zone en Bizone zowel als *'' ■" 
Tevens wat combi's van D.D.R. 
Manko's naar H Jansen, Rozen
straat 57, 7601 AM Almelo, tel 
054681 I'2'20 Na 18 00 uur 

Ned.fOverzee PF tot ' 4 0 4 5 % PF | 
van •40'60 40% en na '60 35% 
Gebt tot '4040% na '4035% 
RTDienst v a 40% By bestelling 
vanaf f 100, extra korung PZH 
Advantage', Pb 148, 3350 AC Pa

pendrecht Tel 0786153386 of 1 
fax 078641.3340 

DIVERSEN 
Lionszegels (leeds meer dan 40( 
vei schenen) worden verzanuk I 
door Lions Int Stamp Glub die 4 ] 
5 kr p ) bijeenkomt Lidmaat [ 
schapsinteresse^ G van Poorten, 
Schermplaat 4, 2421 MN Nieuw1 
koop, tel info0172571S42 

Contactgroep Frankrijk verzame j 
laars (CFV) vooi degenen die inJ 
teresse voor Fianse postzegel | 
(ook voormalige OZgebieden) I 
heeft eigen bUd, veiling, rond 1 
zendverkeer, 4 bijeenkomsten 1 
p a in Utrecht Gontr ƒ 4 5 , - Se [ 
Cretans S Behmo, Postbus 97614 
2509 GA Den Haag, tel 070 
3242345 

Stuui 200 /egels wereld idem re-J 
tour Te koop 1800 Ned cent 
t e a b di\ | W Ghung, Gerani-
umstr 29, 1431 SR Aalsmeer 

Stuur nil) 150 /egels uit Ziud ofl 
Oost Europa, /elfde aantal r t t f 
A G Veeiman, Melisandepad 10 | 
3816 RM Amersfoort 

Zend 75 Ned.-overzee 100 we-l 
reld retour J Lankhorst, Wor-| 
merstr 7, 1135 EJ Edam 

Mancolijsten van Nederland be
werkt J F P Peerenboom, Son in
lichtingen 0499-475622 

Postzegelveieniging 'Telstar' Put 1 
ten Gld grote jaarlijkse national 1 
postzegelbeurt 6 j uü a.s. "t Voor I 
huys', Voorihui/erstraat 14, Put-I 
ten Beperkte tafelreserveringj 
(ƒ I J , - per tafel) Alleen n I 
schriftelijke toewijzing t e m 3-6-1 
1996 Inl 033-2452484 

Mancolijsten van Belgie bewerkt! 
J F P Peerenboom, Son, mlith-l 
tingen 0499-475622 ' 

Stuur 100 /egels Portugal + o g , 
125 wereld letoui T J Lankhors ,1 
M Tinxgracht 12, 1135 WX| 
Edam 

Mancolijsten van Zwitserland, be-j 
w e r k t J E P Peerenboom Son, m-l 
lichtingen 0499-475622 

Keuring /egels Frankrijk, inhch-l 
tingen H Derkx, Ghemin Du Bos-] 
quet 7, B-7322 Pommeroeul Te I 
00-32-65-621527 na 18 00 uur 

Israel postfrisse zegels met tab tel 
koop, en verzorging van abonne-J 
meuten Inl A Bouwense, te j 
0113-212762 

Mancolijsten van Liechtenstein] 
bewerkt ) F P Peerenboom Son.] 
inlichtingen 0499-475622 

Studiegroep Britannia de \er/a-] 
meiaars van Engeland en EngJ 
geb. organiseren 4 keer per )a- ii 
een bijeenkomst m NieuwegtmJ 
Eigen rondzending, veilingen 8xJ 
en clubblad Secretaris I va J 
Dijk, Lek 54, 1703 KJ Heerhugc j 
waard ttl 072-5711935 

Mancolijsten van Duitsland be-j 
werkt J F P Peerenboom, Son in-| 
lichtingen 0499-475622 

Het adres voor partijen kilo-uaa | 
snuffeldozen en albums Inter! 
Stamps. Ged Burgwal 47, 2513 
BS Den Haag tel 070-3465016 

Alken fijnpioevers waardt ie I 
onze WV-veilingen inlichlingt ■ 
J E P Pet ienboom Son, tel 049)1 
475622 
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V E I L I N G H U I S PA.SSON 
Elke 14 dagen een veiling: in Westervoort, Zeist, Boxmeer en Zwolle 
Met onze gratis veilingkatalogus heeft u het meest veelzijdige aanbod 
regelmatig bij u thuis. 

KEIZERSHOF 1 7, ARNHEM, TEL. 026-321001 3 
POSTBUS 30295, 6803 AC ARNHEM, FAX 026-3214110 

Inleveringen, taxaties zijn dagelijks mogelijk 
Gemakkelijk bereikbaar met auto en openbaar vervoer 

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 O.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. 

V Ó Ó R U V E R K O O P T , B E L O N S ! 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 

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. 

MONACO Är,oVus"^ 
Met veel variëteiten. 
Een verzamelgebied met toekomst. 
1-5° 150,-
6° 80,-
T 50,-
8° 125,-
9° luxe 675,-
lla'ongetand 120,-
Cérès 11 b'** 50,-
2r iuxe 100,-
21a" 300,-
Cerès 22a'" 35,-
Cérès 22b' " 90,-
26 " ' blok van 4 60,-
29"" paar met tussen 
strook+ci)fer9 7 5 -
46° 275 -
47a"* luxe 825 -
Ceres 48a" ' 140,-
48-50"' paren met 
tussenstrook+cijfer 250,-
48 50° 75,-
CeresSlb" 35,-
Ceres 52a'" 55,-
62a" ' 120,-
64a'" 100,-
54-64* onget 625,-
68a'" 35 -
70b"* 75,-
70b" 55,-
Ceres 70c" ' 40,-
7 1 " * I f zonder 
balken 100,-
Ceres 102a'" 70,-
j-4^.,„„ 4 new*** nc Ceres lOoD 2 5 -
Ceres108a"' 3 5 -
Ceres108b"' 35,-
Ceres109a"* 50,-
110a"* 90 -
111/3'ongetand 4 0 -
115/8 ongetana 100,-
Céres1l8a'" 130,-
123a" 750,-
133° 75,-
134° 175,-

135/9'" onget 400-
4 j40n*it* fi/^n 143a 3ÜÜ,-
146a'" 120,-
146b"* 700,-
148a'" 225,-
149a" 120,-
154/66*** onget 375,-
163a'" certificaat 600,-
167 168'" 45,-
idem onget ' " 150,-
ni\c^*** ^ ne 205a 135,-
200/14"* ongetand 
zonder opdnjk, 
gekeurd 1100,-
215/24*" onget 240,-
225/33*'* onget 35 -
234/48'" onget 200,-
249/64"'onget 100-
275/80*** onget 60 -
281/6"* onget 4 5 -
295 300 lp 19-21 '** 
ongetand 110,-
302/6"* onget 85,-
307/13C*" ong 220,-
314-318, lp 28-31 * 
ongetand 200,-
fun oo*^ IA 'an i ic*** 3la-323, lp 32-35 
ongetand 250,-
324-331, lp 36-41'" 
ongetand 145,-
332-333, lp 45-48*" 
ongetand 100,-
100 Ofi'ï I.H An en*** 338-343, lp 49 50 
ongetand 95 -
344/50*** onget 70,-
353/64"* onget 250,-
365/70"'onget 40,-
371/5'" onget 85,-
376/8 onget 4 5 -
383/5"* onget 25,-
420"* 9 0 -
450/2"'onget 200-
Céres453a-454a"' 

dubbele opdruk 
455-466'" opdruk 
roodbnjin 
Ceres 458a'" 
zonder opdruk 5f 
Ceres 469a/70a"' 
471 472'" zonder 
opdruk 50f 
471-472™ opdruk 
ook op achterzijde 
487-488"' 
Ceres 492b*" 
Ceres 496/8a"* 
Grotte mordoree 
503-509'" 
Ceres 515a'", 3 
zonder balk 
Ceres 515b*" 
zonder opdruk 
Céres516b'" 
1 zonder balk 
516"'zonder 
opdruk 
516"'scriuine 
opdruk 
Ceres 518a"' 
zonder opdruk 
Ceres 518e*" 
opdruk 25f boven 
621a*" 
dubbele opdruk 

900-

250-

650,-
50 -

1 100-

150,-
25,-
40,-

160-
6 0 -

60,-

550,-

7 0 -

650,-

100-

650,-

100,-

600,-
525a*" stérk verschoven 
relief bij zegel 
Sardinië gekleurd 
575a*" 
927a"'gekeurd 
Na 1962 ongetand 
571/3, lp 7 9 ' " 
612*" 
635-* 
636"* 
652-653*" 
654/7, lp 83*'* 
668-* 
662*" 
664/8*" compl 
743*" 
770 771*" 
797-798*" 
817'" 

250-
50 -

760,-

200,-
100,-
100-
100-
100-
200,-
80,-
60,-

170-
3 5 -

200-
175,-
60,-

POSTZEGELHANDEL 
M. VAN DEN HEUVEL B.V. 
* inkoop - verkoop - taxatie 
* bemiddeling bij aan- en verkoop via veilingen 
* beleggings-adviezen 

Winkel Langestraat 59c T e l e f o o n 0 3 5 - 6 2 1 2 9 3 1 
1211 GW Hilversum b . g . g . 0 3 5 - 5 8 2 1 9 2 7 

829-830"* 
868*" 
874-875-
880*" 
886*" 
897-899*" 
922+963*" 
997 1002*" 
1018-1028'" 
1035-1036*" 
1039"* 
1055"* 
1062-1063*" 
1101 1102*" 
1126-1132*" 
1138*" 
1139 1140*" 
1186-1188*" 
1374-1375*" 
1377-1384*** 
1400*" 
1418-1419*" 
1420-1424'" 
1437-1445'" 
1448-1449'-
1469 1460"' 
1461-1466'" 
1483-1487*" 
1497 1498*" 
1520-1521*" 
1522-1523*" 
1554-1555*" 
Luchtpost 
Cérès rood vignet 
(1914) op off kaart 
1 * -
1"'ongetand 
2-7 ' " onget 
8 12 ' " onget 
idem"* zonder 
opdnjk 
15 18 ' " ongel 
15-18" onget 
22-27'-onget 
42-44-
42-44" 
42 44 ' " onget 
55-58" 
66-68"* 
66-68" 
71 72*" 
94*" ongetand 
blokken 

176,-
40,-

200,-
25,-
4 0 -
6 0 -
70,-

100,-
120,-
60,-
3 0 -

100-
150,-
160,-
150,-
100,-
150,-
150,-
75,-

100-
50,-

100,-
200-
100-
35,-

126,-
100,-
100,-
35,-

150,-
100-
35,-

325,-
66,-

450,-
75,-
85,-

120,-
45,-
35,-

100-
200,-
100,-
325,-
325,-
600-
375-
40,-
90,-

1° 
2 -
2 a ~ 
5 - 6 -
7 a -
9a*" 
10a*" 
11a*-
12a*" 
13a'" 
14a'" 
18a*" 
23a*" 
24a*" 
28a*-
29a"' 
33a'" 
34a'" 
39a'" 
47a*" 
53a*" 
speciale blokken 
1 4 - * U P U 
2a-* U P U 
4a— U P U 
5*" Philatec 
7 * " 0 L spelen 
8 " ' Kennedy 
9 ' " U S A 
9a*" USA 
10 ' " voetbal 
1 1 ' " O L spelen 
1 2 ' " O L spelen 
1 3 - V E u r 
luxe velletjes 
332/3'3ex U P U 
Idem 3 ex zwart' 
332/3* l e x 
332+3, lp 45* 1 ex 
Idem klem* 1 ex 
idem zwart* 1 ex 
Lp 45/8* 4 ex 
Idem 4 ex zwart* 
Lp 45/8*lex 
Lp 46/8,332A*lex 
speciaal blok 8* 
speciaal blok 9* 
speciaal blok 11* 

90 -
40,-

1200-
525,-
350-
550,-
375,-
600,-
525,-
525-
525,-
525,-
500,-
600,-
360,-
200,-
500,-
450-

50,-
626,-
200,-

1000-
250-
250,-
900,-
900,-
500,-

1300 -
1300-

550,-
400,-
400,-
500,-

150,-
300,-
240-
200-
200,-
200,-
200,-
400-
300,-
260,-
500,-
900,-
450-

port 
10° 
12a*-
12b" 
26a"' onget 
26a'-paar met 
tussenstrook 

200,-
150,-
300,-
75,-

200,-
27-28"' paren met 
tussenstrook, ciifer 2 800-
29-39'" 
Idem onget ' " 
48/9 ' " onget 
75-82*" onget 
83-86*" onget 
Telefoon 1 ' 
vrijwel pr ex 

100-
175,-
200,-
250,-
150,-

325-
Pdstwaartlestukken 
bnefkaarten 
1-5* 
6-11' 
12" 
13' 
14' 
15' 
16' 
18' 
19' 
26' 
postbladen 
200 202' 

100,-
90,-
46,-
45,-

100,-
400,-
50,-
75,-

110,-
5 5 -

96,-
200-201'get 111/2 100,-
203-206,208-210 
211' 
enveloppen 
300-303' 
305-311' 
312,316-319' 
313°+320" 
krantenbandjes 
400 405' 
409* 
410* 

80,-
80,-

45,-
65,-
70,-
50,-

40,-
200-
200-

ongetande kleurproeven 
interessant' 
326,331, lp 39, 
4 1 * " compleet 
353/6,362/3™ 
compleet 

150,-

115-

384,424 478"* 60,-
420*" 150,-
444-452*" 130-
450/2*-(5x)vel 250-
473/7 lp 63/5*- 140,-
676-578"* 50,-
691-697'" 126,-
idem, stnppen van 5 800 -
599-606'" 9 0 -
idem, stnppen van 6 600,-
607-608"' 175,-
610,615,617*- 90,-
6 i r - s t n p v a n 5 400,-
620-631'- 200,-
636'" 100,-
669/61,663'" 100,-
664/74, lp 84 ' " 200-
688 700,703'" 6 0 -
707'-vel w i 
gekozen kleur 376,-
723 731 816" ' 100,-
728*" 75,-
736/41, lp 92*" 200,-
744-748"* 80 -
792-796"* 90,-
idem, stnppen van 5 600,-
797-798'" 175,-
806*"stnpvan5 200,-
831/8, lp 96*" 120,-
839 841*" 55,-
843*" 75,-
844,861,867/8*" 65,-
877*- 90,-
idemcplvel(IOex) 900,-
878'" 75,-
idemcplvel(IOex) 750,-
8 7 9 - 40,-
idem stnp van 5 250 -
881'"cplvel 150,-
883'" 60,-
idemcplvel(30ex) 1800,-
887-889'" 80,-
idem stnppen van 5 500 -
894-896"' 4 5 -
903,926,962"' 60,-
912'" stnp van 5 260,-
929*" 5 0 -
965*" 5 0 -

1029-1030-
1031-1033™ 
1037,1040*" 
1188*" 
1322-1323*-
1385-1386*-
1387-1388*" 
1389 1392— 
1397,1401/3*" 
1404-1411*" 
1416-1417*" 
1426 1429, 
1431/2*-
1427-1428"* 
1433-1434*-
1436-1436— 
1446-1447*" 
1450,1457*" 
1461-1453-
1455*-
1471-1472"* 
1473 1474— 
1476-1476™ 
1478,1491*" 
1492-1493*" 
1494-1495*-
1499,1519*" 
1610-1518*-
1520-1521™ 
1531-1637*" 
1540,1553,1556" 
1543-1544— 
1546-1546*" 
1547-1549"* 
Lp 45*" 
Lp 69-70*-
Lp 104*" 
blok 8*" 
blok 19— 
blok 26*" 
blok 26 paar*-
b l o k 2 7 -
blok31*-
blok36*-
preobliteres 
82-86™ 
86 89*" 
90-93*" 

176,-
60,-
5 0 -
80 -

150,-
150,-
150,-
250,-
150,-
250-
160,-

150,-
160,-
150,-
150,-
150,-
7 5 -

200,-
75,-

160,-
75,-

150,-
75,-

160,-
150,-
75,-

250,-
150,-
350,-
125-
150,-
150,-
200,-
60,-
75,-
7 5 -

260,-
600,-
250,-
500,-
500,-
260,-
250,-

200,-
200-
200-

V\flJ Z I J N G E S L O T E N V A N 
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• • • = postfr is zonder plakker eert 
- • = ongebruikt met gom Lp 

= ongebruikt zonder gom onget 

= cert i f icaat 
= Luchtpost 
= ongetand 

= gebruikt 
Uitsluitend pnma kwaliteit De pnizen incl. B T W 

Levenngsvoorwaarden 
Aankopen boven ƒ 200 , - franco Betaling binnen 8 dagen, 
ons onbekende kopers levenng tegen 2 referenties, of bi j 
voorui tbetal ing 

Winkel geopend: dinsdag, donderdag 
zaterdag van 9.00-17.00 uur. 

Geen koopavond. 
Parkeerruimte aanwezig. 

en 

Girorekeningnummer 3169 710 
Bankrekeningnummer 31 06 80 581 
Rabobank - Loosdrecht 



Een duik in het verleden 

Cok dit jaar, van 22 tot 28 juli, worden binnen het schitterende toneel van middeleeuwse vestingen en districten van 
San Marino, de Middeleeuwse Dagen gehouden; een wonderschone ontmoeting met het verleden van klederdrach
ten en ridder toernooien; muziek en acrobaten; oude handwerken en ook gerechten, die herleven op de menu

kaart van het restaurant. Deze gelegenheid van plezier en cultuur wordt vertegenwoordigd door een mooi boekje met 8 
postzegels, dat is uitgegeven op 6 mei 1996. Op de zegels zijn de wapens van 
de 9 kastelen afgebeeld, en ze tonen de diverse karakteristieken van dit 
evenement; zoals het vlaggezwaaien en kruisboog schieten, beroepen en 
spelen uit het verleden, en de processies die binnen de oude muren vreug
de scheppen tot diep in de nacht. Dezelfde muren vormen een uitstekende 
overbrugging naar het continent van de Chinese Muur, in de gemeenschap
pelijke uitgifte met de Volksrepubliek China, ter gelegenheid van 25 jaar di
plomatieke betrekkingen tussen de twee landen. 

•MÉÉMÉlÉlÉlÉMÉÉÉÉtÉttÉÉÉM 

SAN MARINO 
de vreugde om in cultuur te investeren 

Voor meer informatie omtrent deze postzegels en andere produkten, kunt u contact opnemen met uw 
handelaar, of schrijven naar Filagent Nederland B.V. - windbrugstraat 13-13 - 7511 HR Enschede 


