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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 
internationaal liet best geotiënteetd 

Met extra kijkgelegenheid voor Postgeschiedenis op 
de Nationale tentoonstelling van 

"Po en Po", in de "Oude Kerk" te Amsterdam 
van 5 t/m 8 september. 

Een goede gelegenheid om ook uw zegels te laten 
veilen. Inleveren nog mogelijk t/m 30 juli. 

Voor verkoop, vrijblijvende taxaties of advies: 

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



het PHILAPOST 
mailorder op maat voor de filatelist 

adres 

het souteRRain n C 399, 
BESTEL 

HOT-LIJN 
010-511 5099 

(6 LIJNEN) 

öe oveRtßeffenöe tßap m avontuuR 

ó 
eeft u hem gemist, Wonderdoos® 'Het Souterrain' 
( I ) of 'Dé Wonderdoos' ( I I ) ? 

an is dit uw laatste kans! Wonderdoos® 
Souterrain I I I ' voor f 399,=. 

'Het 

Philapost® heeft enkele maanden geleden van de 
zoon van een overleden diplomaat een nalaten

schap postzegels gekocht. Een heel 'souterrain' van een 
oud herenhuis vol postzegels. Een droom voor iedere 
verzamelaar. Na twee maanden is Philapost toe aan de 
opruiming van alle restantverzamelingen, nooit geopen
de zakjes en doosjes en alle collecties die er nog staan. 

Nes is opgedeeld in de laatste 200 Wonderdozen 
»met de naam 'Het Souterrain U I ' 

m isschien is dit wel de interessantste doos van 
allemaal vanwege het vele nooit gesorteerde 

materiaal. Wonderdoos® 'Het Souterrain 11 ' bevat 
bovendien naast alle albumbladen, zakjes en enveloppen 
nog maar liefst 10 grote insteekalbums met postzegels 
uit de gehele wereld. 

Bel snel 010 - 511 5099 dan ontvangt u ook nog 
geheel gratis de volgende extra's: 

Extra Waardecoupon van f 50,= in Wonderdoos® 'Het 
Souterrain IE voor een zeer bijzondere supplement'. De 
opvolg-wonderdoos' uit het souterrain voor f 50,- Cash 
Korting. 

Extra Minicollectie van een Oud-Engelse Kolonie met 
een 'oude' nieuwtjesprijs van ruim f 250,=! 

Van deze bijzondere 'Opvolgwonderdoos' zijn slechts 
50 stuks aanwezig en kan alleen worden bemachtigd 
met de Speciale Waardecoupon die u er in 
Wonderdoos® 'Het Souterrain M ' Gratis bij geleverd 
krijgt voor f 50,= Cash Korting. 

Bel nu 010-511 5099 en verzeker u van een fantasti
sche Wonderdoos® met uiteraard 100 % teruggave-
garantie en achteraf betalen na definitief behoud. 

B ovendien in iedere Wonderdoos® ten minste 100 
'complete postfrisse 'oude' nieuwtjes met talloze 

dure series en een zeer hoge cataloguswaarde. 

, „ , GRATIS 

»""ectie „ , ; ; ; " """•"^ ^" een 

nrf 010-511 5099 POSTBUS 96 2650 AB 
BERKELEN RODENRIJS 

LEVERINGSVOORWAARDEN | PHILAPOST OP INTERNET: http://www.xs4all.nl/~phila/ •o B £ 

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/
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30,— 
25,— 

125,— 
1/3 aave randen 
1/3 z.fr. 
4 
5 
6 
6 z.fr 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12z.fr. 
13 
14 
15 
_ 
16 
16z.fr. 
17 
18 
18z.fr 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29 z.fr 
30/33 
30b/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
43A 
44 
45 
46 
46C 
47 
47A 
47C 
48 
48 z fr 
49 
56/76 
61b 
61c (0) 
65C+cert. 
77 
78 
79 
80 luxe 
80 
80 z.fraai 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 luxe 
101 
101 z.fr 
102/03 
104 
105 
105z.fr 
105f 
106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
1 3 0 z f r 
131 
132 

110,— 
18,— 

9,— 
85,— 
50,— 

2,50 
3,50 

35,— 
27,— 

105,— 
165,— 
95,— 

5,— 
85,— 

3,— 

75,— 
45,— 
19,— 
60,— 
35,— 
22,50 

2,— 
3,— 
7,50 
7,50 

5 0 , -
6,— 

12,50 
35,— 

135,— 
75,— 

6,— 
6,— 
6,50 
6,50 
4,— 

15,— 
6,— 

20,— 
75,— 
85,— 
15,— 
24,— 
90,— 

175,— 
210,— 
175,— 
525,— 
2 7 5 , -

95,— 
44,— 
95,— 

525,— 
950,— 

1 , — 
6,— 
7,50 

975,— 
875,— 

19,— 
55,— 

6,— 
9,25 
7,50 

12,50 
12,50 
36,— 
22,50 
55,— 
50,— 

1050,— 
925,— 
600,— 

10,— 
160,— 
135,— 

75,— 
250,— 

3,— 
3,— 
3,— 

1 1 , — 
7,50 

10,— 
250,— 
125,— 
225,— 

2,— 

133 
133A 
134/35 
136/38 

20,— 
45,— 
42,50 

175,— 
136/38 Tent. 
Stempel 
139/140 
141/43 
144/48 
149/62 
159 los 
163/165 
166/68 
177/98 
181 
184 
191 
195 
199/02 
199a/02£ 
203/07 
208/11 
212/19 
217A 
219 los 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
235 los 
236/37 
236A 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
256 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 
269 
270/73 
273 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 
326 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 
372 
373 
356 a/d 
356 c 
356 d 
374/78 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402 B 
403B 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 
474/89 
487 los 

Alle zegels zijn pracht ex. 

220,— 
6,50 

12,— 
6,— 

19,80 
12,50 
12,— 
8,— 

77,50 
20,— 

6,— 
26,— 
24,— 
10,— 

175,— 
30,— 
10,— 
4 5 , -
88,— 
36,— 
13,— 

2,50 
18,— 
25,— 
16,— 
14,— 

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

5,— 
35,— 
30,— 
28,— 
25,— 
10,— 

5,— 
3,— 

28,— 
25,— 
16,— 
17,50 
14,— 
12,— 
10,— 
7,50 
8,— 
7,50 
5,25 
7,50 
2,50 
6,50 
6,— 
4,— 
6,— 
6,— 
9,90 

15,— 
35,— 
35,— 

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

4,— 
10,— 

2,50 
2,— 

12,— 
95,— 

135,— 
15,50 
2 — 
3,50 
5,— 
2,50 
3,50 

24,— 
14,— 

1 
DERLAND 
gebruikt, 

1 ook losse waarden. 
] 10% korting bij opdracht 
1 boven ƒ100,-

490/94 
495/99 
500/03 
505 
508/12 
513/17 
518/33 
535 
536 a 
536 b 
537 
538/41 
543 
544/48 
550/55 
556/60 
560 los 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
587 los 
591 los 
592/95 
596/00 
602/06 
606 los 
607/11 
612/16 
616 los 
631 los 
640 los 
641/45 
647/48 
649/53 
655/59 
661/65 
666/70 
671/75 
675 los 
676/80 
682 los 
683/87 
688/92 
694 los 
695/99 
702/06 
707/11 
715/19 
722/26 
731/35 
736/37 
738/42 
747/51 
752/56 
759/63 
766/70 
774/76 
779/83 
786/90 

5,— 
4,— 
4,— 
3,50 
4,— 
7,50 

10,— 
2,50 
6,— 
5,— 

20,— 
6,60 
4,— 
6,— 

39,— 
59,— 
40,— 
19,50 
22,50 
16,50 
2 1 , — 
17,50 
15,— 

3,50 
66,— 
14,— 
22,50 
15,— 
15,— 
19,50 
15,— 
4,50 
2,50 

22,50 
2,50 

15,— 
20,— 
13,— 
15,— 
35,— 
24,— 
13,75 

3,— 
1 1 , — 
12,50 

3,— 
10,— 
15,50 
14,— 
12,50 
15,— 
10,— 

4,— 
13,— 
14,— 
9,50 
7,50 
7,— 

15,50 
7,50 
8,— 

enz. tot heden 
leverbaar 40-60% 
netto. 
Gaarne uw 
mancolijst. 
Kinderblok 
854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
Roltanding 
7 
14 
15 
16 
17 
18 
28 
29 
30 
31 
44 
46 
51 
54 
55 
56 

35,— 
5,— 
9,50 

17,50 
17,50 
25,50 
17,50 
14,50 
17,50 

7,50 
los 
175,— 
60,— 
15,— 
75,— 
30,— 
15,— 
27,50 
15,— 
27,50 
52,50 
15,— 

105,— 
15,— 
36,— 
45,— 
32,50 

66 12,50 
67 7,50 
68 12,— 
69 14,— 
70 60,— 
Rolt. series 
1/18 425,— 
19/31 140,— 
33/56 275,— 
57/70 105,— 
71/73 150,— 
74/77 58,— 
78/81 25,— 
82/85 2 1 , — 
86/89 30,— 
90/93 44,— 
94/97 44,— 
98/01 35,— 
Automaatboekjes 
en combinaties le
verbaar, spec. 
prijslijst gratis op 
aanvraag. 
Porto 
1 17,50 
2 22,50 
28 44,— 
3/12 140,— 
8 los 37,50 
12 los 35,— 
Div. typen 
leverbaar 
13/26 77,50 
20 los 47,50 
27 III 40,— 
28 III 175,— 
31/43 175,— 
42 los 54,— 
43 los 95,— 
44/60 25,— 
67/68a 32,50 
67b (0) 125,— 
68b (o) 375,— 
69/79 9,50 
80/106 17,50 
Luchtpost 
1/3 4,— 
4/5 1,50 
6/8 15,50 
9/11 3,— 
12 los 125,— 
13 los 125,-
Dtenst 
1/8 keur 315,— 
9/15 65,— 
16/19 47,50 
16/19a 47,50 
20/24 7,50 
25/26 18.— 
27/40 12,50 
27+29+30 
fosfor 15,— 
Telegram 
1 5 5 , -
2 49,50 
3 7,50 
4 185,— 
4z.fr. 95,— 
5 45,— 
6 10,— 
7z. f r — — 
8 25,— 
9 25,— 
10 4 0 , -
11 40,— 
Postpakket Ver. 
1/2 A 77,50 
1/2 B 175,— 
1/2 C 98,— 
Brandkast 
1/7(0) 950,— 
stempel met 
controleerbaar 
Postbewijs 
1/7 375,— 
3 los 65,— 
4 los 95,— 
5 los 150,— 
6 los 10,— 
7 los 50,— 
6A 75,— 
7A 75,— 

le t jes ges tempeld , tenzij z.fr.=zeer fraai, mooie 
zegels maar met klem gebrek, (o) =gebruikt maar 
duurdere 

Stempel met controleerbaar. 
soorten desgewenst met foto-Cert . van erkende keurmeester. 

kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, post-
giro 271040, Porto extra, echter franco levenng vanaf ƒ 2 5 0 , - opdracht . 

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

Curacao 
postfns zonder 
plakker 
1(xx) 12,50 
2(xx) 105,— 
3(xx) 21 ,— 
4(xx) 125,— 
5D(xx) 375,— 
6(xx) 56,— 
7(xx) 95,— 
8(xx) 77,— 
9(xx) 5,— 
10(xx) 95,— 
11 (xx) 210,— 
12(xx) 77,— 
16xx 25,— 
17xx 75,— 
18(xx) 32,50 
20xx 60,— 
25(xx) 275,— 
28xx 66,— 
42/43(xx) 147,— 
57/67XX 188,— 
69xx 60,— 
73xx 15,— 
74xx 15,— 
74axx 175,— 
75/81XX 775,— 
82/88XX 175,— 
100xx 5,— 
101/02XX 16,— 
103XX 5,— 
104/20XX 770,— 
117XX 45,— 
118XX 45,— 
119XX 175,— 
121/25XX 4 , — 
126/37XX 295,— 
136XX 75,— 
137XX 75,— 
138/40XX 8,— 
141/52XX 175,— 
153/57XX 45,— 
158/63XX 5,50 
164/67XX 4,25 
168/77XX 29,50 
178/81XX 25,— 
182/84XX 6,— 
185/95XX 155,— 
196/97+ 
198/99XX 3,75 
200/05XX 27,50 
206/08XX 22,50 
209/1 Oxx 14,— 
211/17XX 4 , — 
218/29XX 98,— 
230/33XX 575,— 
234/38XX 67,50 
239/43XX 57,50 
248/52XX 25,— 
255/56XX 12,— 
275/90XX 20,— 
277/90XX - , — 
FOSFOR 
enz tot heden 
leverbaar, gaarne 
manco-opgave. 
Luchtpost 
1/3XX 260,— 
4/16xx 85,— 
17xx 66,— 
18/25XX 295,— 
26/40XX 210,— 
41/44XX 45,— 
45/52XX 32,50 
53/68XX 45,— 
69/81XX 25,— 
82/88XX 550,— 
Porto 

xx=postfris zonder p 
uitgegeven, x= ongel 
geldig voorzover de 
vanaf ƒ 250,- opdrac 

« 
ROSENDAEL 

^mm 

_ 
..j /:.] 

mÊÉÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^ 
21/30XX 47,50 
21/30BXX 52,50 
34/43XX 375,— 
Aanbod 
jaargangen 
Antillen 
1959XX 15,— 
1960XX 10,— 
1961/62XX 12,— 
1963XX 6,60 
1964/65XX 6,50 
1966/67XX 6,— 
1968/69XX 1 1 , — 
1970XX 7,50 
1971XX 9,— 
1972XX 1 1 , — 
1973XX 40,50 
1974XX 14,50 
1975XX 13,— 
1976XX 12,— 
1977XX 42,50 
1978XX 25,— 
1979XX 36,— 
1980XX 36,— 
1981XX 40,— 
1982XX 64,— 
1983XX 54,— 
1984XX 70,— 
1985XX 60,— 
1986XX 45,— 
1987XX 60,— 
1988XX 55,— 
1989XX 75,— 
1990XX 66,— 
1991XX 75,— 
1992XX 80,— 
1993XX 60,— 
1994XX 70,— 
1995XX 49,50 
Postz. boekjes 
1/2XX 12,— 
3/4A(4)xx 18,— 
3/4B(4)xx 18,— 
5xx 5,— 
6xx 12,— 
tête-beche xx 
556/58 paarIO,— 
573/75 paar 7,— 
576/79 paarl 7,50 
591 paar 7,50 
654/55 paarl 2 ,— 
791/93 paar35,— 
815/16 paarl 6,— 
899/02 paar26,— 
947/48 paarl 0,— 
1071/72 p 22,— 
Curacao 
ongebr plakker 
l x 10,— 
2x 90,— 
3x 20,— 
4x 105,— 
5x 175,— 
6x 44,— 
7x 75,— 
8x 75,— 
9x 4 ,— 
lOx 75,— 
11x 160,— 
12Bax 66,— 
lAx 24,— 
2Ax 105,— 
3Ax 30,— 
4Ax 144,— 
7Ax 125,— 
9Ax 55,— 
2Bx 90,— 
4Bx 125,— 
9Bx 40,— 

akker met gom, (xx) 
3r met plakker, geen t 
voorraad strekt. Pos 
ht. Geen w/inkel, bezc 

J.H. ACK 
2 - 1 1 2 1 HH LAr 

CURACAO 
Nederlandse Antillen 

vanaf 40% netto 
5Dx 
5Gx 
13/17X 
18x 
19/23X 
24x 
24Ax 
25x 
26/28X 
29/34X 
35/41X 
42/43X 
44/56X 
57/67X 
68/70X 
68Dx 
69Dx 
70Dx 
73x 
74x 
74ax 
75/81X 
82/88X 
89/99X 
101/02X 
104/20X 
I IOx los 
120xlos 
126/37X 
135AX 
137AX 
141/52X 
153/57X 
168/77X 
178/81X 
185/95X 
200/05X 

218/29X 
230/33X 

234/38X 
239/43X 
Lp. 1/3x 
Lp 4/16x 
Lp 17x 

350,— 
195,— 
49,50 
27,50 

198,— 
22,50 
92,50 

275,— 
75,— 
95,— 

205,— 
135,— 

44,— 
75,— 
77,— 
12,50 
45,— 

275,— 
12,50 
8,— 

125,— 
350,— 

50,— 
66,— 

7,50 
275,— 

95,— 
95,— 
75,— 
80,— 
35,— 

112,50 
30,— 
20,— 

325,— 
105,— 

16,— 

60,— 
310,— 

5 4 , -
46,— 

124,— 
35,— 
4 0 , -

Lp 18/25x216,— 
Lp 26/40x110,— 
Lp. 41/44X 35,— 
Lp 53/68X 33,— 
Lp 69/81 X 15,— 
Lp. 82/88x400,— 
Porto 
1 lx 
1 llx 
1 lllx 
2 lx 
2 llx 
2 lllx 
5 l l l xz . f r 
6 lx 
6 lllx 
7 lllx 
8 llx 
8 lllx 
9 lllx 
10 lx 
10 llx 
10 lllx 
11/20X 
21/30X 
21/30BX 
31/33X 
34/43X 
ARUBA 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 

5,50 
7,50 
5,— 

4 0 , -
220,— 

3,— 
22,50 
77,— 
15,— 

300,— 
450,— 

16,— 
16,— 
55,— 
60,— 
55,— 

144,— 
22,50 
30,— 

125,— 
220,— 

29,50 
20,50 
26,— 
25,— 
22,50 
2 1 , — 
19,50 
20,50 

1994XX 19,— 
1995XX 22,50 
Curacao 
betere zegels 
mooi gebruikt 
9A 55,— 
4 B 60,— 
1 D 15,— 
5 D 110,— 
7 D 12,— 
8 D 77,— 
9 D 90,— 
10 D 25,— 
11 F 125,— 
13/17 20,— 
18 27,50 
19/23 39,75 
24 12,50 
25 10,— 
26 15,— 
29/34 28,— 
35/41 85,— 
40 los 25,— 
41 los 15,— 
42 los 45,— 
43 los 45,— 
44/56 28,— 
57/67 40,— 
69 18,— 
69 D 25,— 
70 B 45,— 
70 C 49,50 
71/72a(4) 52,50 
73 6,50 
74 5 . -
74a 70,— 
82/88 45,— 
89/99 57,50 
95 los 20,— 
97 los 22,50 
104/13(10)30,— 
115 20,— 
116 30,— 
117 9,— 
118 15,— 
119 90,— 
120 98,— 
126/34 15,— 
136 25,— 
137 20,— 
137A 25,— 
141/52 35,— 
153/57 15,— 
168/77 30,— 
179 los 20,— 
180 los 175,— 
181 los - , — 
185/95 58,— 
192 los 30,— 
200/05 18,75 
206/08 15,— 
230/33 92,50 
233 los 75,— 
234/38 35,— 
239/43 30,— 
248/52 18,— 
enz.leverbaar 
ook losse 
waarden 
Lp. 4/16 32,50 
Lp 17a 30,— 
Lp. 17b 30,— 
Lp 18/25 244,— 
Lp. 39 los 20,— 
Lp 40 los 35,— 
Lp. 41/44 30,— 
Lp. 45/52 25,— 
Lp 69/81 10,— 
Lp. 83 los 6,— 
Lp. 84 los 12,— 
Lp 86 los 30,— 
Lp 87 los 125,— 
Lp. 88 los 125,— 

postfns zonder plakker zonder gom zoals 
3ken IS mooi gebruikt, Nrs. NVPH. Aanbod 
tgiro 271040. Porto extra, echter franco 
)ek gaarne na telef. afspraak. 

ERMANN 
IDSMEER - Tel. 020-4823966 

http://12z.fr
http://16z.fr
http://18z.fr
http://105z.fr
http://4z.fr
http://7z.fr
http://5lllxz.fr


Voor de g r o t e n3J33rSVei l ing mochten wij weer diverse interessante verzamelingen 
ontvangen, nadere details in het a . S . j U l i / a u g U S t U S n u m m e r ! 
Onder andere komt onder de hamer een zéér: 
Gespecialiseerde verzameling Nederland met vele zeldzame variëteiten zoals: 

Nederland Port 1921 de zgn. 'Kampener noodport' 1 cent gehalveerd met afstempeling 1 maart 
1921 no. 45bh. In de spec. cat. cursief genoteerd! Mogelijk slechts 2 of3 brieven bekend! 

Ook u kunt nog voor deze veiling inzenden tot ongeveer eind juni a.s.! Neemt u eens 
vrijblijvend contact op! 

Het veilinghuis met steeds bijzondere speciaal collecties! 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

SINDS 

Ifi 
Prinsessegracht 3 - 2 5 1 4 AN Den Haag 

schuin tegenover het Haagse C S . 
Telefoon 070 - 365 38 17 of 364 86 85 - Fax 070 - 361 74 36 

Een begrip in de Nederlandse filatelie 



Het kan zijn dat u voor uw verzameling 100.000 
Gulden of 100.000 Zwitserse Franken krijgt. 

Maar het feitelijke voordeel dat u heeft als u 
aan mij verkoopt, is wezenlijk groter dan 
alleen het valutaverschil! Als eigenaar van een van 's werelds grootste en 

meest gerenommeerde postzegelveilinghuizen kan 
ik u een ervaring van 25 jaar aanbieden in het aan
kopen en veilen van interessante verzamehngen, 
kostbare speciale- en tentoonstellingsobjecten als
ook enkele stuks. 
Mijn laatste veiüng in november 1995 bereikte een 
totale omzet van meer dan 11 miljoen Zwitserse 
Franken, resp. meer dan 15 miljoen gulden - het 
was wereldwijd de grootste postzegelveiMng van het 
jaar 
Omdat de vraag naar hoogwaardige objecten weer 
groter was dan het aanbod, waren de verkoopprij
zen ook navenant hoog. 

Daarom koop ik steeds verzamelingen, gehele nala
tenschappen en handelsvoorraden in tegen direkte 
contante betahng - ongeacht de omvang, de plaats 
of de waarde. En ik betaal zeer goede prijzen 
omdat ik zeer goede afzetmogehjkheden heb. 

Als Zwitser garandeer ik u niet alleen absolute dis
cretie, maar op grond van mijn internationale 
reputatie en sohditeit ook een financiële draag
kracht als geen ander in deze branch. 
Juist nu, nu er gepraat wordt over valuta-eenheid, 
resp Euro, en het verdwijnen van de gulden als 
betahngseenheid bediscussieerd wordt, kan ik u 
helpen met de verkoop van uw verzamehng. 
Ook als u tevens een beleggmgsadvies wenst, kunt 
bij ons in Wil bij alle grote Zwitserse banken 
terecht. 

il 

Peter Rapp 
c/o Peter Rapp AG 
Toggenburger Straße 139 
CH-9500 Wil/Zwitserland 

Vanuit Nederland: 

TelefoonOO 41 71/923 77 44 
Telefax 00 4171/923 92 20 
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UIT DE WERELD 
VAI\I DE FILATELIE 

ONVERWACHTE VONDST IN P H MUSEUM: 
PLAAT IA IN COLLECTIEWARREN 

'Ik heb iets leuks!' riep de 
heer C. Korver tijdens 
een bijzondere bijeen
konnst van de Studie
groep Eerste Emissie Ne
derland 1852. Hij bestu
deerde samen met zijn 
studiegroepgenoten op 
zaterdag 11 mei een 
aantal collecties in het 
PTT Museum in Den 
Haag. Korver stuitte op 
een postzegel in de col
lectieWarren die daar 
beschreven v/erd als een 
zegel uit plaat 6 Korver 
dacht daar anders over 
en zag in de zegel alle 
kenmerken van een ze
gel uit plaat 1A, te weten 
de 'Van Balen Blanken 
A l 026' 
De ontdekking bracht 
niet alleen vreugde on
der de leden van de stu
diegroep  ook het PTT 
Museum reageerde te
vreden. 'Door deze 
vondst wordt de waarde 
van onze collectie voor 
onderzoeksdoeieinden 
nog eens benadrukt,' 
zegt Monique Erkelens 
van het PTT Museum, die 
de collecties namens het 
museum ter inzage gaf. 
'We streven ernaar men
sen zélf onderzoek te la

ten doen en ze de kans 
te geven in ons materiaal 
belangwekkende zaken 
te ontdekken. Anderen 
hebben de zegel steeds 
over het hoofd gezien en 
dat maakt de vondst van 
de heer Korver zo bij
zonder.' 
Overigens bevat de col
lectieWarren nóg een 
zegel uit plaat IA , maar 
deze werd al eerder als 
zodanig herkend 
Wie belangstelling heeft 
voor Nederlands eerste 
emissie kan lid worden 
van de Studiegroep Eer
ste Emissie Nederland 
1852. Secretaris is Hans 
Caarls, Buizerd 76, 
1261 SV Blaricum; de 
contributie bedraagt 
f 50 per jaar (entree
geld ' f45. ) . 
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ROOSPLAQUETTE 1996 GING NAAR 
ADRIE VAN DER VEER 

Op 27 april werd voor 
de derde maal de Roos
Plaquette uitgereikt. De 
trofee ging naar me
vrouw Adrie van der 
Veer, hoofdbestuurslid 
voor jeugdzaken van de 
Nederlandsche Vereeni
ging van PostzegelVer
zamelaars (NVPV). De 
NVPV wil met de Roos
Plaquette mensen in de 
schijnwerpers zetten die 
zich bijzonder verdien
stelijk hebben gemaakt 
voor de jeugdnlatelie in 

Adrie van der Veer met de Roos 

Nederland. Dit jaar viel 
die eer zoals gezegd te 
beurt aan Adrie van der 
Veer. Ze is een bijzonder 
enthousiaste leidster bij 
de jeugdafdeling Bos
koop en ze geldt als de 
stimulerende kracht in 
het hoofdbestuur als het 
gaat om zaken die de 
jeugdfilatelie betreffen. 
Verder is Adrie van der 
Veer intensief betrokken 
geweest bij de organisa
tie van de manifestaties 
Eurofilex en UNOfilex. 

De RoosPla

quette is door 
de NVPV inge
steld ter nage
dachtenis van 
mevrouw Nel 
Roos  't Hart 
uit Borculo 
(19111992), 
onvermoeibaar 
promotor van 
de jeugdfilate

ploquette lie in Neder

DIAMANTEN NVPVAFDEÜNG ALKMAAR 
ORGANISEERT POZETA 96 

Het is al weer tien jaar 
geleden dat de afdeling 
Alkmaar van de Neder
landsche Vereeniging 
van PostzegelVerzame
loors haar gouden jubi
leum vierde met een gro
te postzegelshow. En ook 
nu, ditmaal ter gelegen
heid van het diamanten 
jubileum, zal er een gro
te postzegeltentoonstel
ling worden gehouden
Pozeta 96 De expositie 
wordt ditmaal in het ka
der van de viering van 
de Dag van de Postzegel 
georganiseerd Voeg 
daarbij dat de Alkmaar
se jeugdafdeling twintig 
jaar bestaat en net is 
duidelijk: Pozeta 96 zal 
een groot feest worden 
De categorie traditionele 
verzamelingen is flink 
bezet; de inzenders ge
ven daarbij blijk van een 
verrassende specialisa
tie. Eén van de inzendin
gen bevat een unieke 
brief: een poststuk ge
frankeerd met de zegel 
van 5 cent van de eerste 
emissie. De brief is op 22 
april 1855 verzonden uit 
Amsterdam met bestem
ming 'sGravenhage. In 
die tijd gold nog het af
standsport; aangezien 

de af te leqqen afstand 
n I 

groter was dan dertig 
Nederlandse mijlen be
hoorde het tarief 10 cent 
te zijn. In artikel 10 van 
de Postwet van 1850 

staat echter dat brieven 
gericht aan militairen on
der de rang van officier 
verzonden konden wor
den tegen een tarief van 
5 cent. Op de omslag 
moest dan wel de rang 
en het onderdeel van de 
geadresseerde vermeld 
staan. 
Ook het aantal themati
sche inzendingen is niet 
gering. Het nut van ge
specialiseerde themati
sche verenigingen begint 
zich steeds auidelijker af 
te tekenen 
De tentoonstellingscata
logus van Pozeta 96 is 
ditmaal van een uitzon
derlijke kwaliteit. Beken
de auteurs als Hans 
Caarls en drs. J.P. Visser 
(beiden lid van de ver
eniging) zorgen samen 

met een aantal andere 
auteurs voor een interes
sant boekwerkje. 
De tentoonstelling wordt 
gehouden op het sport
complex 'Hoornse 
Vaart'; deze lokatie is 
zowel per trein (uitstap
pen halte Alkmaar
Noord) als per bus en 
auto heel gemakkelijk te 
bereiken Als u uitgeke
ken bent op de 300 ka
ders en heeft u ook de 
handelarenstands al met 
een bezoek vereerd, dan 
kunt u een kijkje nemen 
bij een van de diale
zingen of bij de gratis 
toegankelijke ruilbeurs in 
het restaurant op de eer
ste verdieping. 
Pozeta 96 is op zaterdag 
12 oktober geopend van 
10 tot 18 uur en op zon
dag 13 oktober van 10 
tot 17 uur. Tot ziens in 
Alkmaar! (R. Pijning) 

X *^ / 

Een interessant poststuk het feit dat de geadresseerde militair was 
('sergeant schn|ver bi ihet departement van oorlog') zorgde voor h( 
bi|zondere tarief van 5 cent (foto Lapre Fotografie) 

BIJZONDERE ENVELOP TIJDENS DAG VAN 
DE POSTZEGEL IN EDE 

In het kader van de Dag 
van de Postzegel 1996 
organiseert De Globe af
deling Ede op 10, 11 en 
12 oktober een postze
geltentoonstelling cate
gorie 3: Phila Ede 96. 
Op deze expositie met 
zijn ongeveer 300 ka
ders zijn diverse stands 
te vinden, waaronder die 
van 12 0 14 handelaren 
en van de PTT. Verder 
zal er een Klüssendorf
automaat in gebruik zijn 
en worden er activiteiten 
voor de jeugd georgani
seerd, zoals een jeugd
dag. In Ede is de bijzon
dere envelop ter gele
genheid van de Dag van 
de Postzegel 1996 ver

krijgbaar, die kan wor
den voorzien van het 
speciale stempel van PTT 
Post. 
Als u aan de tentoonstel
ling in Ede wilt deelne
men kun u zich opgeven 
bij de heer J.C Mak, 
Prins Bernhardlaan 8, 

6721 DR Bennekom. 
De bijzondere envelop 
kost op de tentoonstefling 
f 2. en bij toezending 
f 3.. U kunt het couvert 
bestellen door het ver
schuldigde bedrag over 
te maken op bankreke
ning 957699069 van de 
SNSbank (gironummer 
van de bank: 310031) 
t.n.v. de penningmeester, 
de heer H Vruggink. 
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Zo zal de bi|zondere envelop van Fila Ede 96 er uitzien 



1919 ^ i e t d i i k 1996 
u w COLLECTIE (GEDEELTELIJK) VERKOPEN? 
Tijdens onze Grote Voorjaarsveil ing in apri l zi jn wederom 
records gebroken! 

* goede en recordprijzen over de gehele linie 
* recordomzet ruim ƒ 1.700.000,- (excl. opgeld) 
* record aantal inzenders ruim 320 
* aantal bezoekers kijkdagen ruim 750 
^ aantal bieders in veilingzaal ruim 400 
* aantal schriftelijke bieders ruim 500 

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

Tienduizenden tevreden inzenders gingen u voor sinds 
1919. 
* Onze 77-jarige ervaring als veilinghouder en ons groot en internationaal 

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

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

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

bankkluis. 

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

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

I E T D IJ 
POSTZEGELVEILINGEN Londen ™,| 

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

7 7 JAAR IN DIENST DER PHILATELIE 



GAAT HET TENTOONSTELÜNGSBELEID iN 
NEDERLAND OP DE HELLING? 

Tijdens de Bondsverga
dering in Alphen aan 
den Rijn (zie ook de 
Bondspagina's) werd de 
eerste rapportage van de 
Commissie voor de Ver
nieuwing van hetTen-
toonstellingsbeleid be
kend gemaakt. De com
missie bestaat uit drie 
vertegenwoordigers van 
de Bond (de commissa
rissen Braun, Feikema en 
Weeber) en twee verte
genwoordigers van de 
NVPH (de handelaren 
Gerritzen en Hooglugt). 
No een uitvoerige inven
tarisatie van de proble
men en wensen met be
trekking tot de organisa
tie van tentoonstellingen 
is er een discussiestuk 
opgesteld dat aan de be
sturen van de Bond en de 
NVPH is voorgelegd. 
De commissie stelt voor 
om jaarlijks slechts drie 
grote filatelistische eve
nementen te organise
ren, te weten: 

- in het voorjaar de Fila-
teliebeurs; 

- medio april de Natio
nale Tentoonstelling (in 
de even jaren) of het 

Propagandafestival (in 
de oneven jaren); 

- in oktober de Dag van 
de Postzegel. 

Het is de bedoeling deze 
drie grote manifestaties -
die in zogenoemde 'su-
perlokaties' moeten wor
den ondergebracht - met 
zoveel mogelijk publici
teit (voorlicnting, propa
ganda, reclame) te om
geven, zodat er meer en 
vooral 'andere' bezoe
kers komen. 
De commissie denkt dat 
door de beperking tot 
slechts drie grote evene
menten 'versplintering' 
wordt tegengegaan. 
Door het bundelen van 
alle krachten is het dan 
mogelijk jaarlijks drie Fe-
paposf-achtige manifes
taties te realiseren. 
Verenigingen kunnen 
overigens net als vroeger 
hun eigen tentoonstellin
gen blijven organiseren. 
Maar, zo zegt de com
missie, het is natuurlijk 
beter als de regio's of-
een aantal verenigingen 
samen een Propaganda
festival of een Dag van 
de Postzegel voor hun 

rekening nemen. 
Het 'gezicht' van de Ne
derlandse tentoonstellin
gen moet ook een face
lift ondergaan, zo meent 
de commissie. De mani
festaties moeten er meer 
op gericht zijn een fami
lie-noppen/na te worden. 
Vertaald: de Kaders 
moeten worden afgewis
seld met divertissement. 
Gedacht wordt aan ka
ders met prentbriefkaar-
ten, munten en pennin
gen, maar ook aan een 
grotere aandacht voor 
de jeugd, het instellen 
van bepaalde thema's, 
het inhaken op de actu
aliteit, het creëren van 
dubbeltjes- en kwartjes-
hoeken en het organise
ren van gezinstrekkers. 
Er zou een entreeprijs 
kunnen worden geheven 
met als tegenprestatie 
waardebonnen die bij de 
op de tentoonstellingen 
aanwezige vakhandel 
kunnen worden verzil
verd. 

Of de plannen van de 
commissie werkelijkheid 
zullen worden moet wor
den afgewacht. Het on-
derwerpzalopdeagen-
da voor de voorzitters
vergadering van januari 
1997 worden geplaatst. 
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POSTKANTOREN VAN START 

Op 21 mei jl. is PTT Post 
dan toch gestart met een 
proef met Froma-stroken-
automaten (zie ook 'Phi
latelie' van februari j l . , 
pagina 96). In vijf post
kantoren zijn nieuwe au
tomaten geplaatst; er 
wordt daarbij vooral ge
mikt op de (kleinjzakelij-
ke markt. De bedoeling 
is dat de zelfbedienings
verkoop van postzegels 
wordt gestimuleerd. Als 
de proef slaagt komen er 
ook Fromo-automaten in 

andere vestigingen. 
In tegenstelling tot de 
vaste waarden die de in 
Nederland geïnstalleer
de Klüssenaorf-automa-
ten leveren, kunnen de 
stroken uit Fromo-auto
maten elke waarde tus
sen f 0.05 en f 99.50 
hebben, mits het maar 
om een veelvoud van vijf 
cent gaat. 
De proefautomaten zijn 
in de volgende kantoren 
te vinden: 
- Industrieterrein Lage 

Weide, Atoomweg 90, 
Utrecht; 
Nijverheidsweg Noord 
27 /29 , Amersfoort; 
T. van Berkhoutstraat 
7, Baarn; 
Lange Nieuwstraat 
191, Schiedam; 
Groothandelscentrum, 
Osloweg 107a, Gro
ningen. 

DOE IETS WILDS: 
VERZAMEL ZEGELS! 

De Amerikaanse PTT be
denkt steeds weer iets 
nieuws om het imago 
van de filatelie verder op 

te poetsen. Het hieronder 
afgebeelde machine
stempel bewijst dat: we 
zien twee wilde panda-
beren die de beschouwer 
aansporen om eens iets 
'wilds' te doen: postze
gels verzamelen! 
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PORTOBELLO ROAD 
IS THE PLACE... 

Portobello Road in Lon
den is een plaats waar 
antiekjagers zich thuis-
voelen. Voor filatelisten 
was Portobello Rood niet 
zo aantrekkelijk. Dat 
gaat veranderen: dit jaar 
worden er drie postze-
gelwinkels gevestigd. De 
eerste, The Portobello 
Road Stamp Company, 
is al geopend. Het adres: 
29 Elgin Crescent/hoek 
Portobello Road. 

POSTADNIINISTRATIE JERSEY VERKOOPT 
ZEGELS OP HET INTERNET 

De filatelistische dienst 
van Jersey beroept zich 
er op de eerste postad-
ministratie te zijn die 
postzegels via het Inter
net heeft verkocht. Ieder
een die op het 'net' actief 
is kan de postzegels van 
Jersey bekijken en bestel
len. 
Jersey zegt dat de veran
deringen op de filatelisti
sche markt er toe zullen 
leiden dat meer en meer 
postadministraties zaken 
zullen gaan doen met 
behulp van de elektroni
sche snelweg. Ook de 
postadministraties van 
IJsland en Aland zijn 
sinds kort op het/nternef 
te vinden. Andrée Valen
tine, directeur van Jersey 
Post, zegt dot het Internet 
een ideaal instrument is 
om nieuwe en vooral 
jonge mensen kennis te 
laten maken met de fila
telie. 'De tijd ligt achter 

ons dat verzamelaars 
zich tot een of meer lan
den beperkten,' aldus 
Valentine. 'Tegenwoor
dig stappen de verzame
laars steeds vaker over 
op thema's, zoals dieren, 
bloemen of vliegtuigen. 
Ik denk dat mensenliet 
leuk vinden om zegels 
die ze op hun scherm 
zien meteen on-line te 
kunnen bestellen. Op die 
manier kun je mensen 
aanzetten tot het verza
melen van postzegels.' 
Jersey Post maakt ge
bruik van de Internet-
provider Supernet. Klan
ten kunnen met behulp 
van hun credit card bij 
Jersey Post bestellingen 
plaatsen. Supernet stuurt 
de bestelling dan door 
naar Jersey Post. Het In
ternet-adres van de post-
administratie van Jersey 
Post is ht tp: / /www. 
itl.net/go/to/Jsy Post. 

VEEL ANIMO VOOR 
SCHRIJFWEDSTRIJD 

Liet vorige jaren het en
thousiasme wel eens te 
wensen over, dit jaar 
was er een recordaantal 
inzendingen voor de 
schrijfwedstrijd van de 
Nederlandsche Vereeni-
ging van Postzegelverza
melaars (NVPV). Negen 
prijswinnaars kregen op 
27 april in Alphen aan 
den Rijn hun prijs van 
Aart van Soest, bestuurs
lid van de NVPV en ver
antwoordelijk voor de 
public relations. 
De NVPV wil met deze 
schrijfwedstrijd het 
schrijven van filatelisti
sche artikelen in vereni
gingsbladen stimuleren, 
zodat deze afdelingsbla
den meer kwaliteit krij
gen. De wedstrijd werd 
voor de zesde maal ge
houden. Nieuw was de 
strijd om fiet beste afde
lingsblad van de NVPV. 
De heer van der Harst 
schreef het beste filatelis
tische artikel. Hij schreef 
voor Wao/zege/(Nijme
gen) een verhaal over de 
Hashemieten'. De twee

de prijs ging naar J. W . 
Kappert uit Almelo, met 
zijn inzending 'Almelo 
als Grenspostkantoor 
van 1815 tot 1825', ge
publiceerd in Onder de 
Loupe. De heer Breimer 
uit Apeldoorn werd der
de met zijn artikelen

reeks 'Het Dal van de 
Loire' in Philapoldro. 
In de categorie niet-le-
den van de NVPV werd 
de eerste prijs voor het 
beste filatelistische artikel 

?ewonnen door de heer 
, Spijkerman uit Nijme

gen. Hij won met zijn ar
tikel 'Waar gaat het 
heen' in Noviaposfa de 
Davo-prijs. Tweede werd 
C. J. van Vorstenbosch 
uit Breda met het artikel 
'De Automaatstroken van 
Hongkong'. De derde 
prijs ging naar J. Mulder 
met zijn verhaal over 
'Het Poolse VN detache
ment in het Nabije Oos
ten', gepubliceerd in No
viaposfa (Nijmegen). 
In de nieuwe categorie 
voor het beste afdelings
blad van de NVPV v/er-
den elf titels ingestuurd. 
De eerste prijs ging naar 
de redactie van Philapol
dro. Tweede werd De 
Stokvispost uit Deventer, 
derde Waalzegel (afde
ling Nijmegen). 
De 'lury van deze schrijf
wedstrijd bestond uit 
Aad Knikman (maand
blad Philatelie), Ab Boer-
ma {Postzegel Revue), 
Kick Minderaa (Mijn 
Stokpaardje), Noortje 
Krikhaar (free-lance be-
drijfsredacteur) en Aart 
van Soest (NVPV). 
Inlichtingen over de 
Schrijfwedstrijd verstrekt 
Aart van Soest. Zijn 
adres: Chamavenlaan 9, 
7312 HE Apeldoorn. 

http://www


VERZAMELAAR IN 
UTRECHT BESTOLEN 

In de nacht van 7 op 8 
mei is ingebroken bij een 
verzamelaar te Utrecht. 
Daarbij werd een om
vangrijke postzegelcol
lectie gestolen. Het gaat 
onder meer om het vol
gende materiaal: 

 4 Importaalbums met 
zegels van Nederland 
(postfris en gestem
peld), bijna compleet; 

 2 Dovoalbums Jersey 
en Man; 

 3 Davoalbums met 
(oud) Duitsland en Ber
lijn nagenoeg com

pleet (postfris en ge
stempeld)' 

 1 Zonnebloemalbum 
met Verenigd Europa 
tot en met 1980; 

 1 Davo eerstedag
enveloppenalbum met 
de NVPHnummers 1 
tot en met 172; 

 1 Zonnebloemalbum 
met zegels van Indone
sië tot en met 1982. 

Verder werden drie mun
tenoibums ontvreemd. 
Als u meent over infor
matie te beschikken die 
tot oplossing van dit mis
drijf kan leiden, neem 
dan contact op met de 
politie in Utrecht, tele
foon 0302397111. 

ALBUMBLADEN OP TENTOONSTELLINGEN 
WORDEN GENORMALISEERD 

Een van de taken van de 
organisatoren van post
zegeltentoonstellingen is 
het zo economisch mo
gelijk omspringen met de 
beschikbare expositie
ruimte. In verband hier
mee heeft de FIP het for
maat van de tentoonstel
lingskaders qestondaar
diseerd. Het ligt in de be
doeling in de toekomst 
uitsluitend met deze 
'standaardkaders' te 
gaan werken. 
Om vollediq van de ka
ders te profiteren moeten 
er ook eisen worden ge
steld aan het formaat 
van de albumbladen die 
in de kaders worden on
dergebracht. De FIP is 
bezig met het instellen 

van een vaste maat voor 
deze bladen. Gedacht 
wordt aan een stan
daardhoogte van 29 
centimeter, gekoppeld 
aan variabele breedte: 
20, 23, 30.5 en 46 cen
timeter. Het laaststge
noemde formaat is be
doeld voor verzamelin
gen met bijzonder grote 
poststukken. 
De FIP legt er de nadruk 
op dat het instellen van 
een standaardformaat 
alleen betrekking heeft 
op bladen die in tentoon
stellingskaders moeten 
worden ondergebracht; 
de maatregel heeft dus 
geen betrekking op al
bumbladen in het alge
meen. 

A. PIET BENOEMD TOT DIRECTEUR VAN 
NIEUWE DIVISIE VAN JOH. ENSCHEDE 

Per 1 april jl. is drs. A. 
Pief (33) benoemd tot di
recteur van Joh. Ensche
dé Stamps bv Haarlem. 
In deze nieuwe divisie 
van het Haarlemse be
drijf zijn de produktie en 
distributie van postale 
Produkten (postzegels, 
spaarzegels en fiscale 
zegels) voor ca 60 lan
den ondergebracht. Drs A Piet 

COVER BOYS UIT 
DE PTS GEZET 

Het bestuur van de Phila
telic Traders' Society 
(PTS) heeft besloten de 
Society of Cover Boys 
(Roger Hudson), Postbus 
172 in Coventry, V/est 

Midlands CV6 6NF te 
royeren. De PTS deed 
dat op grond van een ar
tikel dat bepaalt dat han
delaren die zich 'op een 
onwaardige wijze' ge
dragen orop een te ver
oordelen wijze handel 
drijven uit de PTS kunnen 
worden gestoten. 

AANBRENGPRf MIE FILATELISTISCHE 
DIENST BELGIË: ONGETANDE BONNEVALLE 

De dienst Filatelie van De 
Pos/(België) is een actie 
begonnen om het aantal 
abonnees op te voeren. 
Elke bestaande abonnee 
die een nieuwe weet aan 
te brengen ontvangt een 
ongetand exemplaar van 
de Belgische Bonnevolle
zegel die dit voorjaar 
verscheen. Ook de nieu
we abonnee krijgt een 
presentje: het themati
sche mapje 'rozen' uit 
1990. 
De filatelistische dienst 
van de Belgische poste
rijen heeft momenteel 
75.000 abonnees. Dat is 
aanzienlijk minder dan 
het aantal waarop PTT 
Verzamelservice in Gro
ningen zich kan beroe

pen en dat waarschijnlijk 
tussen de 200 en 250 
duizend ligt. 
Volgens directeur Frank 
Daniels van de dienst Fi
latelie van De Posf zullen 
ongetande Bonnevalle
zegels die op poststuk
ken geplakt worden, ze
ker normaal door de Bel
gische PTT worden be
zorgd. Anders gezegd: 
de ongetande zegels lij
ken postale geldigheid te 
bezitten. Dat zou beteke
nen dat ze ook in de 
postzegelcatalogi zullen 
worden opgenomen, en 
dan gezien de geringe 
aantallen met een 'pitti
ge' notering. Tot dusver 
werden van elke recente 
Belgische emissie onge

veer duizend ongetande 
exemplaren vervaar
digd, bestemd als 'rela
tiegeschenkje' aan 'offi
cials'. De abonneeactie 
zal er voor zorgen dot 
de ongetande oplage 
van de Bonnevallezegel 
hoger uitvalt; wellicht zal 
ze enkele duizenden ze
gels bedragen. 
In verzamelaarskringen 
wordt met gemengde ge
voelens gereageerd op 
de plannen van De Post. 
Enerzijds hebben de 
meeste verzamelaars er 
natuurlijk geen bezwaar 
tegen hun collectie met 
een schaars zegeltje uit 
te breiden, maar ander
zijds heeft men ook het 
gevoel dat de 'cadeau
actie' van de Belgische 
post schadelijk kan zijn 
voor de filatelie in zijn 
geheel. 

PRINS RAINIER VAN MONACO KRIJGT 
GRAND PRIX INTERNATIONAL 

De jaarlijkse vergadering 
van de International As
sociation of the Editors of 
Postage Stamp Catalo
gues and Philatelic Publi
cations  kortweg Ascat 
werd dit jaar in Monaco 
gehouden. Tijdens de zit
ting werd ook de Grand 
Prix International de la 
Philatelie uitgereikt. De 
indrukwekkende beker 
ging naar de gastheer 
van de Ascat, prins Rai
nier III van Monaco, die 
de onderscheiding ont
ving uit handen van 
Alexander D. Kroo, 
voorzitter van het orga
niserend comité. De 
plechtigheid voltrok zich 
op zondag 21 april j l. in 
de burelen van de post
odministratie van het 
prinsdommetje. Prins 
Rainier ontving de beker 
omdat hij geldt als een 
persoon die bijzonder 

veel heeft bijgedragen 
aan de promotie van het 
verzamelen van postze
gels. 
Tijdens een galadiner 
van de Ascof deelde de 
directeur van de Mone
gaskische posterijen, 
Jean Fissore, mee dat er 
komend jaar twee be
langrijke filatelistische 

manifestaties in Monaco 
zullen worden gehou
den: een internationale 
tentoonstelling ter gele
genheid van net 700ja
rig bestaan van de 
Grimaldidynastie en een 
expositie in het nieuwe 
postzegel en muntenmu
seum. Op deze laatste 
tentoonstelling zullen on
geveer zeventig topstuk
ken  waaronder veel 
unica  uit de gehele we
reld te zien zijn. 

Prins Rainier lit van Monaco ontvoni 
la Philatelie uit handen van Alexanc 

gt de Grand Prix International de 
ferD Kroo 

RAAD VAN TOEZICHT KENT ERETEKENS 
PHILATELIE (JAARGANG 1995) TOE 

Tijdens de voorjaarsver
gadering van de Raad 
van Toezicht van het Ne
derlandsch Maandblad 
voor Philatelie is de toe
kenning van de erete
kens voor het jaar 1995 
vastgesteld. 

De Tholentrofee (beste 
bijdrage in een nietfila
telistiscne publikatie) 
ging naar de heren C.F. 
de Baar en J. Hintzen; zij 

publiceerden in 'Den 
Spiegel', het blad van de 
Vereniging van Vrienden 
van het Stedelijk Museum 
Vlissingen, bijdragen 
over de postgeschiedenis 
van de geboorteplaats 
van Micniel de Ruyter. 
De Thematische V/issel
beker (beste thematische 
bijdrage) werd toege
kend aan de heer A. van 
Soest uit Apeldoorn voor 
zijn bijdrage 'Future is 

Now op postzegels 
Wereld Jamboree strijkt 
neer in Drenten' in het ^ 
juninummer 1995. =

Tenslotte de Leon de ~ 
Raaymedaille (beste we = 
tenschappelijke bijdro ^ 
ge): die ging naar de ^ 
heer J.H. Verschuur uit ^ 
Roosendaal voor zijn ar 2 
tikel 'De Indonesische = 
emissie van 17 augustus — ^ 
1950' in het juli/augus ti i 
tusnummer 1995. " ■' 
De eretekens zullen eind 
van dit jaar aan de prijs
winnaars worden over
handigd. 
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NEDERLAND -
VAKANTIELAND 

Om de aandacht te vesti
gen op Nederland als 
vakantieland v/erden op 
31 mei vier zegels uitge
geven Alle vier de 
waarden (tweemaal 70, 
eenmaal 80 en eenmaal 
100 cent) zijn gedrukt in 
loketvellen, de oplage 
van deze zegels ligt vast 
(zie tabel). 
Twee van de vier waar
den - een van de twee 
zegels van 70 en de ze
gel van 100 cent - zijn 
ook in blokken van tien 
zegels uitgegeven, de 
opTage van deze blokken 
is niet bekend 
De Nederland-Vakantie
landzegels zijn ontwor
pen door Roelof Mulder 
(1962) uit Arnhem 
Wat de onderwerpen op 
de zegels betreft een 
van de zegels van 
70 cent heeft het thema 
'Fietsers', de andere 
'Aan het strand' De ze
gel van 80 cent heeft als 
trefwoord 'Amsterdamse 
gevel', die van 100 cent 
'Molens' De thema's zijn 
ondergebracht m het 
hart van zonnig gekleur
de bloemen gerbera (70 
cent 'Fietsers'), zonne
bloem (70 cent 'Aan het 
strand', korenbloem (80 
cent) en anemoon (100 
cent) 

Alle waarden zijn in een 
liggend formaat uitge
voerd. 

Velzegels 

Druhechnische 
bijzonderheden 
Zowel de velzegels als 
de blokken zijn gedrukt 

Nederland-vakantieland 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Druknchting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

=!astermaat en raster-
hoeken van de 
gebruikte kleuren 

VelrandbIJzonderheden: 
Loketvelindeling 
Loketvellen per drukvel 
Telci|fers 
Telcijfers links 
Telci|fers rechts 
Artikelnummer 
Artikelnummer onder zegels 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnummers 
Drukvormnummers onder 

Papier en gom: 
Papierfabnkant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 
Papiernchting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Oplichten beeldzi|de 
^al ichten beeldzijde 
Oplichten gomzijde 
Nalichten gomzijde 
Gomtype 
Gom aangebracht door 

Perforatie: 
^ormaat zegel 
Soort perforatie 
Perforatiemaat klassiek 
°erforatiemaat decimaal 
Tanden horizontaal/verticaal 
Doortanding velranden 

Accordering: 
Wodelvel 
Akkoord op 
Intern PTT-ordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

- velzegels 

70 cent 
'Fietsers' 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
L(inks) 

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 
960611 
91-92 
31 mei 1996 
94-95 
L1111 R1111 
100 

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

36 0x25 0 mm 
kam 
13V4 123/4 
13 33 12 80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
? 

10417 

5 0 miljoen 
31 mei 1997 
onbepaald 

70 cent 
'Aan tiet strand' 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
L(inks) 

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 
960612 
91-92 
31 mei 1996 
94-95 
L1111 R1111 
100 

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

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

ongeperforeerd 
7 

10418 

5 0 miljoen 
31 mei 1997 
onbepaald 

80 cent 
'Grachtenpanden' 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
L(inks) 

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 
960613 
91-92 
31 mei 1996 
94 95 
L1111 R i l 11 
100 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
1 
ll lp 
45/45 

)a 
ja 
)a 
nee 
D2b 
JESP 

36 0x25 0 mm 
kam 
13V4 123/4 
13 33 12 80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
25 04 1996 
10419 

8 0 miljoen 
31 mei 1997 
onbepaald 

31-05-1996 

100 cent 
'Molens' 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
L{inks) 

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 
l O t o t l 
960614 
91-92 
31 mei 1996 
94-95 
L1111 R1111 
100 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
1 
ll lp 
45/45 

)a 
ia 
ia 
nee 
D2b 
JESP 

36 0x25 0 mm 
kam 
13V4 123/4 
13 33 12 80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
25 04 1996 
10420 

3 0 miljoen 
31 mei 1997 
onbepaald 
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op de vierkleuren Roland 
Favorit 3ó3-offsetpers. 
Daarbij is bij alle waar
den gebruik gemaakt 

van de kleuren zwart, 
magenta, geel en cyaan-
blauw. 

Velrandbijzonderheden 
De randverschijnselen 
van de vier velzegels zijn 
te vinden in de tabel bij 

1 Nederland-vakantieland 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichtmg 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastermaat en raster-
hoeken van de 
gebruikte kleuren 

Velrandbijzonderheden: 
1 Indeling blokje 

Aantal blokjes per drukvel 
Telcijfers 
Velrandtekst 
Velrandtekst boven zegels 
Artikelnummer 
Artikelnummer onder zegel 

1 Verkoopdatum 
1 Verkoopdatum onder 

Drukvormnummers 

Drukvormnummers naast 

Papier en gom: 
Papierfabnkant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 

I Papiernchting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Oplichten beeldzijde 
Nalichten beeldzijde 
Oplichten gomzijde 
Nalichten gomzijde 
Gomtype 
Gom aangebracht door 

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

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTT-ordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verknjgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

© 1996 Phiiatelie/R C Bakhuizen var 

-blokken van 10 

70 cent 
'Aan het strand' 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
B(oven) 

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

5 rijen van 2 zegels 
10 (2 rijen van 5) 
n v t 
Tien voor uw vakantie' 
1-2 
960661 
10 
31 mei 1996 
9 
L1111 R1111 
L1112R1112 
L1113R1113 
9 

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

150 0x108 0 mm 
36 0x25 0 mm 
kam 
13V4 12% 
13 33 12 80 
24/16 
d/d/d/d 

geperforeerd 
22/24 04 1996 
10421 

2 0 miljoen 
onbekend 
onbepaald 

den Bnnk 

31-05-1996 

100 cent 
'Molens' 

JESP 
offset 
Roland Favont 363 
B(oven) 

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

5 rijen van 2 zegels 
10(2 rijen van 5) 
n v t 
'Ten stamps for your fnends' 
1-2 
960662 
10 
31 mei 1996 
9 
L1111R1111 

9 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
<-> 
lllp 
-45/45 
|3 
i3 
ja 
nee 
D2b 
JESP 

150 0x108 0 mm 
36 0x25 0 mm 
kam 
13V4 12% 
13 33 12 80 
24/16 
d/d/d/d 

geperforeerd 
24 04 1996 
10422 

1 0 miljoen 
onbekend 
onbepaald 

deze rubriek In aanvul
ling daarop kunnen nog 
de volgende gegevens 
worden verstrekt. 
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 in 
het zwart enige krabbels 
[JOS bij de zegel van 
80 cent). Ver onder ze
gel 99 (zegel van 
70 cent) respectievelijk 
zegel 98 (zegels van 80 
en 100 cent) zien we een 
zwarte verticale streep. 
Op de linkervelrand is 
één zogenoemde Brun-
ner-bafk te vinden, deze 
balk is op de loketvellen 
niet te zien. 

Rosters 
Wat de rastering van de 
kleuren betreft zien we 
bij het geel een raster-
hoek van 60 graden. Dat 
is tegenwoordig gebrui
kelijk; vroeger werd 
meestal O (ofwel 90 gra
den) gebruikt. 

Blokken 

Druktechnische 
bijzonderheden 
Ook de blokjes zijn in 
vierkleuren offset op de 
Roland Favont 363 ge
drukt. Dat gebeurde in 
drukvellen van vijfmaal 
twee (= twee rijen van 
vijf staande blokken 
naast elkaar). 
De in Haarlem aanwezi
ge modelvellen zijn aan 
alle zijden doorlopend 
geperforeerd. 
Op de linker-, boven-, 
onder- en rechterrand 
zijn tussen de blokken 
snijlijnen te zien. In de 
vier hoeken vinden we 
twee haaks op elkaar 
staande snijlijnen. 
Op de boven- en onder
rand staan halverwege 

de blokken verticale lijn
tjes, terwijl we halverwe
ge op de zijranden pas
kruizen en cirkels aan
treffen. Eén zogenoemde 
Brunner-balk is boven
aan geplaatst. Ver rechts 
van blok 10 zien we 
krabbels {ROB) en ver 
links naast blok 6 zien 
we een horizontale lijn. 
Op de bovenste rij van 
vijf blokken worden de 
plaatnummers voorafge
gaan door een 'L', op de 
onderste rij van vijf blok
ken is dat een 'R'. 
Op de ondervelrand, on
der elke kolom blokken, 
is een zwarte tekst ge
drukt die luidt 77836 PTT 
NEDERLAND VAKAN
TIEVELLETJE ZEGEL VAN 
70 CENT, gevolgd door 
woorden die in de over
eenkomstige kleuren zijn 
gedrukt: CYAN BLACK 
fkolom 1), YELLOW 
6LACK(kolom 2), MA
GENTA ßLAC/C (kolom 
3)enßMC/<'(kolom4en 

5)-
De cyaanblauwe plaat is 
al tweemaal vervangen. 
Met de plaatnummer-
combinatie L/R 1112 
werd aan de zojuist ge
noemde tekstregel onder 
elke kolom het woordje 
CYAN (in cyaan) toege
voegd. 
Bij de volgende plaotwis-
sel - plaatnummercombi-
natie L/R 1113- was 
overal het woord CYAN 
verdwenen' BLACK (ko
lom 1, 4 en 5), YELLOW 
BLAC/C(kolom2),/VIA-
GfNTA BLACK (kolom 
3). 
Bij de blokken van zegel 
van 100 cent staan de 
namen van alle vier kleu
ren onder elke kolom en 
is de waarde 70 CENT 
in de tekstregel vervan
gen door de tekst 
100 CENT 
De rastering van de af
zonderlijke offsetplaten 

L 1 

R 1 1 

"13 
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is identiek aan die van 
de velzegels. Dit houdt in 
dot er zowel qua druk

procédé als qua tanding 

geen verschil te zien is 
tussen de velzegels en de 
zegels uit de blokjes. Het 
papierrichtingverschil 

blijftbestaan als de ma
nier om zegels uit blok
ken te onderscheiden 
van die uit de loketvellen 

BIJZONDERE ZEGEL TER GELEGENHEID 
VAN ' 2 0 0 JAAR ZELFSTANDIG BRABANT' 

Op 1 3 juni kwam een 
zegel uit die op het laat
ste moment in het emis
sieprogramma werd in
gepast. Het gaat om een 
zegel van 80 cent die 
'200 jaar zelfstandig 
Brabant' herdenkt. Om 
ruimte te creëren voor 
deze emissie werd de se
rie 'NederlandWater
land' (thema: oeverver
bindingen), die geno
teerd staat voor 6 augus
tus a.s., ingekort van vier 

naar drie waarden. 
De zeqel '200 jaar pro
vincie NoordBrabant is 
ontworpen door Joke 
Ziegelaar uit Leiden. 

Druktechnische 
bijzonderheden 
De Brabantzegel van 80 
cent is gedrukt op de 
vierkleuren Roland Favo
rit 3<53offsetpers. Er 
werd gebruik gemaakt 
van de vier kleuren 
zwart, magenta, geel en 

cyaanblauw. 

Velrandbijzonderheden 
In de op deze pagina af
gedrukte tabel zijn de 
belangrijkste gegevens 
van de Brabantzegel 
ondergebracht. In aan
vulling daarop kan nog 
het volgende worden 
meegedeeld. 
Paskruizen zijn te vinden 
boven de zegels 1 en 10 
van het bovenvel (=rech
tervel) en onder de ze
gels 91 en 100 van het 
ondervel (=linkervel). 
Ver boven zegel 9 staan 
in het zwart enige krab

Brabantzegel 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Druknchting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastermaat en raster
hoeken van de 
gebruikte kleuren 

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

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

Perforatie: 
Formaat zegel 
Soort perforatie 
Perforatiemaat klassiek 
Perforatiemaat decimaal 
Tanden horizontaal/verticaal 
Doortanding blokranden 

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTTordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verknjgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

13061996 

80 cent 

JESP 
offset 
Roland Favont 363 
L(inks) 

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

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10 
10 tot 1 
960700 
9192 
13juni1996 
9495 
L1111 R1111 
9 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
1 
lllp 
45/45 
]a 
ja 
ja 
nee 
D2b 
JESP 

36 0x25 0 mm 
kam 
13V4 123/4 
13 33 12 80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
02 05 1996 
9 

8 0 miljoen 
01 07 1997 
onbepaald 

© 1996 Philatelie/R C Bakhuizen van den Bnnk 

bels {JOSf. Ver onder ze
gel 99 zien we een 
zwarte verticale streep 
Op de linkervelrand tref
fen we één zogenoemde 
Brunnerbalk aan. Deze 
balk zal op de loketvel

len niette zien zijn. 
Ook bij de Brabantze
gel zien we weer dat het 
geel is gjerasterd onder 
een hoek van 60 graden 

Bij het ter perse 
gaan van dit 
nummer bereik
ten ons de afbeel
dingen van de 
Sportzegels die 
PTT Post op 25 
juni uitgeeft 
De zegels van 70 
en 160 cent zijn 
gewijd aan de 
Olympische spe
len, de zegel van 
80 cent aan de Tour de France en de zegel van 100 cent aan het 
Europees kampioenschap voetbal. In het volgende nummer ko
men we uitvoeriger op de zegels terug. 



WULAZEIVI SAMENSTELLING H. GABRIELS 
EN T B STEINERSPORK 

De Belgische epauletten (linksboven) en mec/o///onzegels (rechtsbo

ven) zi|n zowel los als 'op stuk' (onder) de moeite waard 

^Marytc^ 

GEZOCHTE KLASSIEKERS 
Bij de stortvloed van 
veelkleurige en soms ook 
veelvormige postzegels 
die tegenwoordig ver

schijnen is het vaak een 
verademing om te kun

nen teruggaan naar de 
vroegste emissies De 
fascinatie van die vaak 
prachtig gegraveerde en 
met grote zorg gedrukte 
zegels blijft een van de 
dragende krachten in de 
filatelie. Net als heden 
ten dage hadden de op

drachtgevers en de ont

werpers en graveurs van 
anderhalve eeuw gele

den een duidelijk doel: 
de postzegel was niet zo 
maar een betalingsbe

wijs maar moest iets uit

stralen van de kracht en 
verhevenheid van de 
staat, gesymboliseerd in 
de beeltenis van het 
staatshoofd (als het om 
een monarchie ging) of 
een zinnebeeld, zoals de 
qodin Cérès, die de 
fioogheid van de Franse 
Republiek moest demon

streren. 

Die fascinatie voor oude 
emissies wordt treffend 
verwoord in een uitvoe

rig artikel dat Michel Me

lot en Lucien Janssens 
schreven voor het mei

nummer van Timbro

scopie. Hun bijdrage 
aaat over de zogenoem

de médaillons van Bel

gië. Onder de noemer 
'De grote Europse klas

sieken' geven de auteurs 
een indringende be

schrijving van dit type 
zegel, dat na de eerste 
emissie van 1849 van 
onze zuiderburen (de 
zogenoemde epauletten] 

gedurende zestien jaar 
in getande en ongetande 
vorm door de Belgische 
Post werd uitgegeven. 
Het gaat om slechts vier 
verschillende waarden, 
maar de bijzonder grote 
variatie aan watermer

ken, papiersoorten, tan

dingen en kleurverschil

len hebben de epauletten 
zowel als de médaillons 
tot een gewild object 
voor studieuze verzame

laars gemaakt. Uiteraard 
worden zowel losse ze

gels als de (veel gezoch

te) zegels op brief verza

meld  om over de (veelal 
erg zware stempels) 
maar niet te spreken. 

DESCARTES OF TOCH 
LIEVER KARIKATUREN? 
Vrijwel vanaf het mo

ment dat de gelegen

heidszegel werd geïntro

duceera hebben de post

administraties te maken 
gehad met de moeilijke 
keuze wie of wat er wel 
op de zegels moet ko

men en welke aanvragen 
moeten worden afgewe

zen. Die keuze blijft on

vermijdelijk arbitrair, zo

dat het onmogelijk is ie

dereen tevreden te stel

len. Sommige postdirec

ties trachten hun pro

bleem wat te verminde

ren door gewoonweg 
heel veel zegels uit te ge

ven; andere administra

ties beperken zich tot 
vastomschreven onder

werpen. 
Dat was in Nederland 
ook heel lang het geval, 
maar met het commer

cialiseren van de postze

geluitgiften zijn de keu

zen en maatstaven die 

thans worden gehan

teerd nogal diffuus ge

worden. 
De Vo lkskran t van 4 
mei jl. bracht een interes

sante bespreking van 
een nieuwe biografie 
van de Franse wijsgeer 
en wetenschapper René 
Descartes. Franse, zeg

gen de Fransen en inder

daad werd Descartes in 
dat land geboren en er 
door de Jezuïeten onder

wezen. Maar als jonge

man al meldde hij zien in 
1618 bij onze prins 
Maurits, die bezig was 
met de belegering van 
Breda. Hij wil er leren 
vechten (van de prins 
van Oranje), wil alles te 
weten komen van wis

Descartes ook oog voor de 
Nederlandse meis|es 

kunde (van Simon Stevin) 
en en possanf ook Ne

derlands leren (van de 
meisjes). Bij één ervan, 
zijn dienstmaagd Hele

na, zou hij ook een 
dochtertje krijgen, dat 
echter jong stierf. Twintig 
jaar heeft Descartes in 
Nederland gewoond en 
gewerkt. Hij schreef er 
zijn belangrijkste boek, 
ie discours ae la metho

de, dat in Leiden voor het 
eerst werd uitgegeven. 
Dit jaar wordt Descartes' 
vierhonderdste geboorte

dag herdacht. In Frank

rijk, dat al in 1937 een 
postzegel van hem uitgaf 
(en vervolgens een twee

de om de fout vermelde 
titel van zijn boek te cor

rigeren) is opnieuw een 
door ziin eenvoud in

drukwekkende postzegel 
van Descartes uitgeko

men. In Nederland daar

entegen moeten we het te 
zelfder tijd doen met een 
door niemand gevraag

de verhuiszegel, met een 
serie zogenoemde oude

renzegels die een soort 
mislukte karikaturen la

ten zien waarvan ook 
jongeren het schaamrood 
op de wangen moeten 
krijgen en  maar dóór 
kon men dan ook niet 
omheen  een paar ze

gels met delen van schil

derijen van Vermeer. 

POSTGESCHIEDENIS VAN 
OOSTENRIJK 
Het Duitse Bondsblad 
Philatel ie wijdt in het 
mei/juninummer veel 
aandacht aan het om

vangrijke boek, dat de 
historica van de Oosten

rijkse Ceneralpostdirek

tion, dr Christine Kainz, 
heeft gepubliceerd onder 
de titel Oesterreichs Post 
 Von Botenpost zum 
Postboten. Vanaf de Ro

vereniging 'De Philate

list', begint met het 
maartnummer de 50ste 
jaargang Er zijn wel ou

dere bladen, maar een 
rond getal doet het nu 
eenmaal het beste. Het 
betekent in dit geval ook 
dot het eerste nummer 
binnen een jaar na de 
bevrijding tot stand is ge

komen. 

The London Philate

list is het verenigings

blad van de Royal Phila

telic Society in de Engel

se hoofdstad. 
In het nummer van maart 
is een artikel te vinden 
van de Nederlandse 
luchtpostspecialist Frans 
van Beveren over de ont

G O R R E S P O N D E N Z  K A R T E 
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De Oostenr|ker dr Emanuel Hermann is de 'uitvinder' van een post

waardestuk dat ook in onze ti|d nog gebruikt wordt de briefkaart 

meinse postdienst behan

delt zij 2000 jaar poste

rijen in het Oostenrijk 
van vroeger en van nu. 
Met medewerking van 
diverse deskundigen en 
aan de hand van vele 
voorbeelden en anekdo

tes geeft zij in dit werk 
gestalte aan de geschie

denis van de post van het 
eens zo grote en machti

ge keizerrijk, dat in 
1490 al over een dwars 
door Europa lopende, 
geregelde postdienst be

schikte Zo wordt ook 
aandacht gegeven aan 
de 'ontdekking' van de 
briefkaart door dr Ema

nuel Herrmann, die de 
Oostenrijkse post daar

mee in 1869 een pri

meur gaf. 
Het is opmerkelijk dat 
verschillende postadmi

nistraties de briefkaart 
maar dan nu als gele

genheidsuitgifte  weer 
een nieuw leven inblo

LEZEN GEEFT PLEZIER 
Amsterphi la , het blad 
van de Amsterdamse 

wikkeling van het com

merciëleluchtverkeer in 
de periode tussen de bei

de wereldoorlogen. 

In Flash, een periodiek 
van de Federation Inter

nationale de Philatelie, 
wordt geregeld aandacht 
geschonken aan het be

strijden van vervalsin

gen. In het december

nummer is een aardig ci

taat te vinden uit het blad 
PLN ('Philatelistisch Lite

ratuurnieuws') van onze 
landgenoot C. Nieuw

land. Waar het in dat ci

taat vooral om draait is 
dat Nieuwland een lans 
breekt voor het op inter

nationaal niveau publi

ceren van alle ontdekte 
vervalsingen. Deze zul

len anders zo goed als 
nooit bekendheid krijgen 
bij de verzamelaars bui

ten de eigen landsgren

zen. 

De filatelistenvereniging 
RodenLeek heeft een 
brief van 20 december 
1940 ontdekt, verzonden 
van Zuidbroek naar We



nen (in het Duitse Rijk!) 
waarop een zegel van 
1 2V2 cent met net portret 
van koningin Wilhelmina 
(typeVan Konijnenburg) 
onopgemerkt is geble
ven. De censuur nad het 
voor de kerst blijkbaar te 
druk; de brief draagt na
melijk het 'doorloopstem
pel' A. c. 

Een nieuwe reeks publi
katies is gestart door de 
Bond van Duitse Filatelis
tenverenigingen (BDPhj. 
De titel ervan is Consi
lium Philafelicum. Als 
eerste nummer is in 
maart 'de geschiedenis 
van de georganiseerde 
jeug|dfilatelie in Duits
land' verschenen. Uit de 
tijd van vóór 1918 wor
den al enige activiteiten 
gesignaleerd, maar de 
oorlog zette hier een punt 
achter. Tussen de beide 
wereldoorlogen werden 
de werkzaamheden her
vat, die tot 1945 een dui
zend leden voor de 
jeugdgroepen oplever
den. Pas na het einde 
van de Tweede Wereld
oorlog kwam er wat 
meer Teven in de brouwe
rij, zodat het ledental nu 
tot 14. 000 is gestegen. 

Het verzamelen van 
stempels is een filatelisti
sche activiteit, die meer 
en meer in de belangstel
ling komt. Bij de postze
gelclub Groot Ve ld 
hoven krijgen met in
gang van het februari
nummer de kleinrond
stempels aandacht. 

Stempels van geheel an
der kaliber zijn de ma
chinale afstempelingen 
van de laatste decennia, 
zoals onder meer van de 
/C/üssencforfmachine. 
De Postkoerier uit 
Bunnik heeft in de num
mers van maart en april 
de ßraungorc/fmachine
stempels onder de loep 
genomen, waarbij tevens 
wordt vermeld op welke 
wijze men zo'n verzame
ling bijhoudt en hoe 

^ nieuwe afstempelingen 
=■ kunnen worden aange
~ vraagd. 

^ Een speciaal vereni
^ gingsblad voor de jeugd 
^ komt nog niet zo veel 
2 voor. Een bijzondere 
X vermelding verdient 

— ^ ^ daarom De MiniLou
44 C pe van de Vereniging 
T ' V van Postzegelverzame

laars Leusden. De vereni
ging maakt behalve het 
gewone' blad De Lou

pe, speciaal voor de 

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON T H I S SIDE 

To 

De eerste Engelse briefkaart verrassend succesvol 

jeugd een afzonderlijk 
heel gezellig eigen 
blaadje. 

Over de eerste Engelse 
briefkaart is een kort be
richt te vinden in het ja
nuarinummer van 
ABPSNews dat wordt 
uitgegeven door de Brit
se Bond. Er staat onder 
andere in te lezen, dat 
de posterijen bij de intro
ductie van de briefkaar
ten in 1870 maar een 
heel kleine afzet hadden 
verwacht. Het versturen 
van berichten op een 
open kaart, die iedereen 
zou kunnen lezen, vond 
men een onzinnig idee. 
Groot was daarom de 
verbazing toen op de al
lereerste dag alleen al in 
Londen een half miljoen 
kaarten werd verzonden. 
Daarmee was een bres 
geslagen in de voorraad, 
die al snel moest worden 
aangevuld. 

Het maartnummer van 
The Nether lands 
Philatelist, het blad 
van de Engelse Neder
landverzamelaars, be
vat naast twee bijdragen 
over luchtpost enkele af
beeldingen van interna
tionale antwoordcou
pons die betrekking heb
ben op NieuwGuinea. 
Verder bestaat binnen 
deze vereniging veel be
langstelling voor pakket
postkaarten, waarvan di
verse naar België ver

zonden exemplaren uit 
de jaren 1951 tot en met 
1968 zijn afgebeeld. 

Ook in het Amerikaanse 
Netherlands Philately 
van maart is een ant
woordcoupon uit de UN
TEAtijd vermeld; deze 
werd in april 1 963 in 
Hollandia verkocht, 
waarbij de oude lands
naam niet werd vervan
gen. 
fletzelfde blad brengt de 
derde aflevering van de 
langstempels van Neder
landslndië. Verder geeft 
het een overzicht van de 
typenraderstempels van 
Nederlandse postkanto
ren. Het verzamelen van 
deze stempels is, zo zegt 
de schrijver, boeiend en 
een uitdaging 

In La Philatelie 
Fran^aise van maart is 
een artikel opgenomen 
over Franse opdrukze
gels, die hebben gediend 
als model voor instructies 
aan postambtenaren in 
opleiding. Behalve op
drukzegels hebben voor 
hetzelfde doel ook een 
soort van dummies ge
diend, in de vorm van 
cijferzegels zonder 
waarde. 
Het artikel voor de jeugd 
in hetzelfde blad laat een 
thematische verzameling 
zien over de tijd. In de 
marge ervan staat een 
aardig grapje: aan een 
rennend jongetje wordt 

InlcmAllonnl« Antwoordcoupon 
D e n cou|K>n U In alle l*nden van de Wctctd 
PoilvereenisInB Inwisielbaer legen Mn of meer 
ftenkeeneieU, vcrlcBenwootdJsende hei bediag 
van het port voor een gewona brief van enkel 

»udig gewMil, hettentd voor het 
builen la ml. 

fylSiCENT 
^  ■ ' 

Ce coupon csl fchanseabla dant 
ki Pari da l'Unlon poalala univataclla 

contra un ilmbrapoaia ou dci tlmbtaapoaia 
rcptiacniani la mootant da ralTranchttaaroent 
d'una kltra ordinaire da port ilmpl« k deiU. 

Dalion da rtuanger. 

NOUVRI.LE CUINRE NEERLANnAlbll 
NEUËRLANUS NUUWCUINEA 

Internationale antwoordcoupon van Nederlands NieuwGuinea, de 
oorspronkeli|ke waarde (40 cent) werd met een handstempel in rode 
inkt veranderd in 50 cent (uitgegeven in Kaimana, onder Biok) 

gevraagd waarom hij zo 
riard loopt. 'Ik probeer 
m'n verloren tijd in te ha
len' is zijn antwoord. 

IJ essa e de ro'rraper 
ie temps Perdu ' , 

De Sch>veizer Brief
m a r k e n  Z e i t u n g doet 
verzamelaars die eens 
iets anders willen opzet
ten de aanbeveling 
daarvoor een eigen
naam te kiezen. Het 
voorbeeld luidt Victoria, 
maar het zou ook Apol
lo, Diana of een andere 
naam kunnen zijn die u 
aanspreekt. Het is de be
doeling daar alles bij te 
betrekken wat er mee in 
verband kan worden ge
bracht. Bij het voorbeeld 
'Victoria' past niet alleen 
de Engelse koningin van 
die naam, maar ook een 
operette, de waterval, 
het meer, het Victoria 
and Albert Museum in 
Londen, een aantal sche
pen, de victoria amaso
nica enzovoort. Een the
matische verzameling 
volgens het boekje wordt 
zo'n opzet niet, maar het 
gaat om het plezier van 
creatief verzamelen. 

Twee VOCbrieven, uit 
1790 en 1793 van Bata
via naar Arnhem, dra
gen aan de keerzijde 
een aantekening over de 
inhoud. Het maakt deze 
stukken ook historisch 

heel interessant. De oud
ste brief is van W. A. Al
ting, destijds gouver
neurgeneraal Hij meldt 
aan de ontvanger de 
aanstelling van diens 
zoon tot 'opperhoofd 
aan ' t . . . van den keyzer 
op Java'. 'Opperhoofd' 
was de titel van een mili
taire bevelhebber, meest
al in roerig gebied, maar 
een verklaring voor de 
'keyzer op Java' is nog 
niet gevonden. De af
beeldingen zijn opgeno
men in net aprilnummer 
van N e d e r l a n d o n 
der d e loep van de 
Duitse Arbeitsgemein
schaft. 

In een oud nummer van 
Relais (Postmuseum Pa
rijs, juni 1992), wordt 
geschreven over de oor
sprong van de route Na
poléon. De wegen buiten 
Parijs vóór de negentien
de eeuw werden alleen 
aangelegd als er behoef
te aan was en dan 
meestal per district. De 
oogmerken waren eer
der strategisch dan eco
nomisch. De weg van 
Grenoble naar het zuid
oosten, door de Alpen, 
was van belang voor de 
 herhaaldelijke  oorlo
gen met het koninkrijk 
Sardinië. Deze weg da
teert van het midden van 
de zeventiende eeuw en 
was de enige verbinding 
ten zuiden van Greno
ble; de andere wegen 
liepen over Lyon naar het 
zuiden. Aan het einde 
van de achttiende eeuw 
was de weg, die was 
verlengd tot Digne, te
vens een postroute. Het is 
langs deze weg dat Na
poleon, toen hij in 1815 
met zijn honderd volge
lingen optrok van Can
nes naar Parijs, zijn fa
meuze rentree maakte. 

Deze kaart uit Relais, het blad van het Franse Postmuseum, toont de 
postroute tussen Digne en Grenoble ten tijde van de landing van Na
poléon. De halteplaatsen met een asterisk werden niet aangedaan 
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2 Anoniem mmen van hä spoor 

Op 30 en 31 augustus en 1 sepfember 1996 wordt in de Jaarbeurs te Utrecht de 

internationale spooryvegpostzegeltentoonstelting fe/pMex 96 gehouden. Naar aanleiding 

hiervan werd in het meinummer van 'Philatelie' een eerste bijdragen over 'spoormensen' 

opgenomen. Daarbij ging het om personen die zich verdienstelijk hadden gemaakt voor de 

spoorwegen. Nu neemt de auteur een andere groep onder de loep: 'anonieme' spoormensen 

in het algemeen. 

6. Deutsches Reich zeqel met Duits stem 
pel van de Schaffnerbannpost tussen 
1920 en 1940 

DE MENSEN VAN HET SPOOR 
In het meinummer bekeken 
we enkele zegels die betrek
king hadden op mensen die 
zich persoonlijk verdienstelijk 
gemaakt hebben bij de ont
wikkeling van het spoorweg
wezen. Er zijn echter ook heel 
wat spoormensen anoniem, 
gewoon als erkenning van 
hun werk in het algemeen, op 
de postzegels afgebeeld. Het 
zijn vrijwel uitsluitend man
nen: ik heb slechts één vrouw 
onder hen kunnen ontdek
ken: de republiek Guinee 
toont op een zegel ter gele
genheid van het Internatio
naal jaar van de Vrouw een 
onmiskenbaar vrouwelijke wis-
selbedienster (aßeelding 1). 

DE BOUWERS 
Het valt op dat de aanleg van 
spoorwegen vaak op postzegels 
wordt afgebeeld. Wanneer op 
dergelijke zegels rails of rol
lend materieel te zien is - denk 
aan de serie uit 1946 voor de 
jeugd die een spoorweg bouw
de in Joegoslavië {aßeelding 2) 
- horen de zegels zeker in onze 
verzameling thuis. Maar hoe te 
staan tegenover een Russische 
zegel met het schilderij van 
K,A. Ssawizki, getiteld De aanleg 
van de spoorlijn, waarop nog 
geen stukje rails te vinden is 
{aßeelding 3)} 

SPOOR OF POST? 
Bij zegels die het vervoer van 
post (pakketten) laten zien 
moeten we ons wel afvragen 
tot welke categorie de afge
beelde personen behoren. Bij 
de Franse zegel ter gelegen
heid van de Dag van de Post
zegel uit 1951 is het duidelijk; 
in het afgebeelde postrijtuig 
werken postbeambten, geen 
spoorwegmedewerkers {aßeel
ding 4). Maar op de Belgische 
Colis Postaux-zege\ zien we 
heel duidelijk dat de pakket
ten worden ingeladen in een 

goederenwagon van de Belgi
sche spoorwegen {aßeelding 
5). Dus daar gaat het wel om 
spoorwegmensen. 

SPOOR EN POST! 
Ik ken slechts één geval waar
in iemand zowel spoorweg- als 
postfunctionaris was. Als we er 
van uitgaan dat het plaatsen 
van poststempels toch wel is 
voorbehouden aan postmen-
sen, dan zien we bij de Schaff-
nerbahnpost, waarvan we tussen 
de beide wereldoorlogen in 
Duitsland stempels kunnen 
aantreffen, duidelijk een com
binatie van functies {aßeelding 
6). De conducteur van de 

ANNIE INTERNAIIONAlt DE IA FEMME 

1. Een spoorvrouw op de postzegel- een 
wisselwachteres in Guinee 

trein - het gaat om enkele 
heel kleine spoorlijntjes waar
op in de bagagewagen ook 
een postafdeling was - had bij 
wijze van spreken zowel een 
post- als een spooi^egpet aan 
zijn kapstok hangen. Zijn sala
ris kwam voor zover mij be
kend van de spoorwegen, 
maar als hij brieven meekreeg 
zette hij de postpet op om die 
te stempelen met het afge
beelde stempel. 

STAKINGEN 
Filatelistisch gezien merken we 
van stakingen van het spoor

wegpersoneel het meest door
dat de post dan op een andere 
wijze vervoerd moet worden. 
Denkt u maar aan de 'padvin-
derspost' en de 'ministeriële 
koerierdiensten' die in de win
ter van 1944/45 in Nederland 
voor postvervoer zorgden'. 
Thematisch gezien ben ik - als 
het om stakingen gaat - ech
ter nog steeds niet verder dan 
twee series. In Noordoost-Chi-

5. Op deze Belgische Colis Postaux-
spoorwegzegelladen spoormensen pok-
ketten i lerenwagen 
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4. Envelop Dog van de Postzegel Frankrijk, 1951 het stempel toont postmedewerkers 
aan het werk in een nieuw model rijtuig 

2. In 1946 bouwde de jeugd in Joegosla
vië de spoorlijn Brcko-Banovici 

na werd in 1947 een serie uit
gegeven ter herdenking van 
de spoorwegstaking bij de 
Chenhow-spoorweg in de pro
vincie Hunan in 1923 {aßeel
ding 7). Deze serie wordt wel 
in de Michel-catalogus ver
meld, maar in de Yvert heb ik 
hem niet kunnen vinden. 
Verder verscheen er in 1950 
een serie van Bulgarije ter her
denking van de staking van 

3 Op deze Russische zegel wordt het 
schilderij De aanleg van de spoorlijn van 
K.A Ssawizki in beeld gebracht 

post- en spoorwegpersoneel in 
1919 {afbeelding 8). Op de af
gebeelde zegel is het ook: 
Spoor èn Post. 

DE POST VAN SPOORMENSEN 
Bij een normale gang van za
ken moeten spoormensen 
hun brieven net zo frankeren 
als u en ik. Maar er zijn situ
aties geweest waarin het wel 
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9 Oostenri|kHongari|e veldpostkaart van een spoorwegafdeling 

7 NoordoostChina spoorwegstakers in „ „ , . 
1923 8 Bulgari|e staking van post en spoor

wegemployes in 1919 
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11 Franchise Mi/ita/rebrief uit Marokko alleen de luchtpostfrankenng behoefde te 
worden betaald 

=: ,»7. 

12 Roemenie scfiilderi| van Daumier 
'De tweedeklossecoupé' 

eens anders ging. Zo vond ik 
uit de Eerste Wereldoorlog 
nog een paar brieven van 
spoormensen: portvrij. 
De eerste is van iemand die als 
Einjähriger Fratmlliger diende 
bij de Kaiserlich königliche 
Eisenbahnsicherungsabteilung 
(KkEA) in Leitmeritz Nr. 3; als 
zodanig mocht deze vrijwilli

15 Noord Korea de metropassagiers 
staan keurig in het gelid voor de trein
deuren 

ger een veldpostkaart gebrui
ken (aßeelding 9). Nota bene: 
de kaart is met een Hongaars 
veldpoststempel gestempeld. 
Een tweede brief is afkomstig 
van de chefarts van de Train 
sanitaire semipermanent P.L.M/, 
die met de letters F.M. {Fran
chise Militaire) ook portvrijdom 
genoot (aß?eelding 10; het aan
komststempel IS op de achter
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1 o Portvn|e brief van de chef arts van een Franse hospitaoltrein 

Rolf Treyde 
araBe und " • " • " • " ^ f | j f l n g f 8 ! ( a 8 » r 7 0 

05Q9Q Leverkusen 1 
IPostlemahl) lOn) 

_ ^ Auss te 

^ t ka r ïe i lKD \ A 

ode Poslfachl 

(PoGtlaitzahl) IBestimmunasort) v (PoGtlaitzahl) (Bestimmungsort) 

13 Duitse briefkaart met een spoorwegcoupe als illustratie 

Osterptturer 22.4  6 5 84 \ 

„ FRIT^ ,, .. ^ ~ 
Am Osterbe'a 19 

D3t22 Hanksfiabßttat 
d Hausnumme oder Postfach) 

Q PobtleUahl) (O tl 

Postkarte 

Herrn 

Dr« A. van jlex Fl i e r 

Tortellaan 69 
(StraBe und Hausnummar oder Postfach) 

NL25é6 ca Den Haag 
tPostls'taahl) (Basi mmungsoä) 

14 Duitse briefkaart met de 'sprook|estrein' en zi|n passagiers tijdens het volksfeest 
AugsJburger Plarrer 

zijde van de brief te vinden). 
En in 1926 kreeg een soldaat 
in het Bataillon du Génie  Sa
peurs de Chemin de Fer in Ma
rokko op zijn bnef een mooi 
stempel F.M. van de vague
mestre (mijn woordenboek 
zegt 'sergeantfacteur', maar 
herkent u er niet het woord 
wagenmeesterm?), waardoor hij 
alleen het luchtrecht op deze 
brief naar huis behoefde te 
betalen (aßeelding 11). 

DE PASSAGIERS 
Het zijn geen 'spoormensen', 
maar toch horen ze er wel bij: 
de treinpassagiers. Zo nu en 
dan zijn ze op postzegels of 
briefkaarten te vinden. Roe
menie beeldde bijvoorbeeld 
in 1966 een schilderij af van 
Honoré Daumier (afbeelding 
12), getiteld Coupé Urne Classe. 
Naar de kleding te oordelen 
was het destijds in de tweede 
klasse met de verwarming nog 
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16 Zweden hier zien we metropassa
giers in een wat lossere opstelling op het 
perron staan 

17 Frons West Afrika van enige orde
lijkheid Is hier geen sprake  de trein 
wordt door de passagiers bestormd 

RÉPUBLIQUE FEOEULE DU CAMEROUN 

1 9 Cameroun eerstedagenvelop met zegels ter gelegenheid van het congres van 
spoorwegtechnici uit Afrika en Madagascar 
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20 Oostenri|k, 1992 zegel terqelegen
heid van het eeuwfeest van de Gewerk
schah der Eisenbahner 
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21 Dit Oostenri|ks stempel uit 1972 be
steedt aandacht aan het tachtigjarig be
staan van dezelfde spoorwegvakvereni
ging als onder 20 

23 Duitsland (Hamburg), 1977 het veertiende congres van de spoorwegvakvereni
ging werd herdacht met dit bi|2ondere stempel 

niet zo best gesteld... 
Vrolijker is het beeld op de 
briefkaart van de postzegel
beurs Philalelia Kóln 1985. Uit 
de coupé hebben we een 
prachtig gezicht op de Dom 
van Keulen (aßxeldtng 13); de 
trein rijdt dus op de rechtsrhei
nische lijn in de richting Frank
furt. 
Helemaal vrolijk wordt het in 
het feesttreintje van de Mär
cheneisenbahn tijdens het volks

feest Augsburger Plärrer ('blè
rende Augsburgers'), dat is af
gebeeld op een andere Duitse 
geïllustreerde briefkaart {af
beelding 14). 
Soms weten de spoorwegauto
riteiten de passagiers toch aar
dig in het gareel te houden 
kijkt u maar eens naar de ze
gel van NoordKorea {aßeel
dmg 15). De metro stopt pre
cies op de aangegeven plaats 
en daar staan de wachtende 

U ï i n d o Ferteua Cope» 

III CONGRESSO DE ENGENHARIA E 
LEGISLACÄO FERROVIARIAS A B E F 

BELO HORIZONTE 

Carfäo_Posial 

Correios e Telai 
B E L O H O R I Z C S N T E 

mu ó,,r 16 OUT. 1910 
II! Congresso dB Engenhana e 

Legislagäo Ferrovlanas. 
(A . B. e . F J 

18 Brazilië gefrankeerde postkaart met een speciaal stempel ter gelegenheid van het 
m 1940 gehouden congres van spoorwegtechnici 

1 

s 
r 

i 
J 

ï.' 

r SU JARRE fERSOI IALVEI I ' ^HHH 

OER RAABBDENBUIGllElSEaaAHN 

2491 NEUFELD A« o«« LEITHAK5197B 

f 
" ■ ' 

gMïfl 

24 Berlijns stempel uit 1980 kenneli|k 
werd de naam van de spoorwegvakver
eniging veranderd 

22 Oostenri|ks stempel ' 50 jaar perso
neelsvertegenwoordiging bij de spoorli|n 
RoabOedenburg' (in het Hongaars 
GyorSopron) 

27 Duitsland, 1981 speciaal stempel bi| 25 Het spoorwegfolklorefestival dat m 
het 33ste congres van spoorwegespe 1973 m Joegoslavië werd gehouden 
rantisten stond onderTISAICpatronoat 

50* ANNIVERSAIRE 

19381988 
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UNiON lOUt FT iN r t tL fCnJELLE OES CHFMlNOtS FHANCAIS 
pNai«ieta> 

26 Bi|zondere envelop met gelegenheidsstempel ter gelegenheid van het jubileum ' 50 
jaar Franse unie van spoorwegvri|eti|dsverenigingen 

passagiers al keurig in de rij. 
Dan gaat het er bij de Zweedse 
metro wat gemoedelijker aan 
toe {afbeelding 16), om van de 
bestorming van de trein in 
Frans WestAfrika {afbeelding 
17) maar niet te spreken. 

ORGANISATIES VAN 
SPOORMENSEN 
Organisaties van spoormen
sen zijn er heel veel. Ze kun
nen worden gesplitst in orga

nisaties die zich bezig houden 
met belangenbehartiging 
zoals vakbonden en techni
sche organisaties  enerzijds 
en organisaties voor vrijetijds
besteding anderzijds. 

Technische en vakorganisaties 
Een voorbeeld van een orga
nisatie in de eerstgenoemde 
categorie is het Congres over 
Technische en Juridische 
Spoorwegproblemen van de 

419 
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28 Nederlands adreswi|ziginqsformulier met het stempel van het Internationaal Con 
gres van Snelverkeers Onthouders Verenigingen, dat in 1959 in Utrecht werd gehou-

i 7.-10.5.1968 

i M Saarbrücken 
30 Duitsland (Saarbrücken) envelop en stempel ter gelegenheid van de 47ste Ver-
bandstag van de Eisenbahn Supernumerar-Vereine e V 

EUROPÄISCHER KONGRESS 
der oolionalen Freund5chaft!verein'aun9«> 
der Bohnhofs- und Abferti9urgs.onl<!her 
SONDERFAHRTEN 8 / » 10.196« 

chiff f Bodenteo-notorsch _ 
1 „ M Ü N C H E N " ? 

WemeT Kallin 
4 Dnsseldorf-Noid 

UlmenstToSe US 
West-Geimany 

31 Duitsland (Konstanz), 1966 de spoorwegvri|eti|dsorganisatiesgaan een dag|eop 
de ßoc/ensee varen 

Aswaafäo Branlnro da Engen-
hana Ferrovianas (A.B.E.F.), 
dat in oktober 1940 in het Bra
ziliaanse Bello Horizonte ge
houden werd en dat een mooi 
speciaal poststempel kreeg 
{afbeelding 18). 
Vele jaren later gaf C>ameroun 
twee zegels uit ter herdenking 
van de vijfde conferentie van 
de spoorwegtechnici uit Afri
ka en Madagascar {afbeelding 
19). Dat is alweer bijna dertig 

jaar geleden, maar ik heb ver
der niets meer van deze confe
rentie vernomen - wat natuur
lijk nog niet wil zeggen dat er 
verder ook niets meer over 
valt te vermelden. 
Als het om echte vakverenigin

gen van spoorwegpersoneel 
gaat behoort in ieder geval de 
Oostenrijkse/egel 100Jahre Ge-
luerkschaft der Eisenbahner Oester-
reichs uit 1992 te worden ge
noemd {afl)eeldiiig20). In 1972, 
bij het tachtigiaiig bestaan van 
dezelfde organisatie, was trou
wens al een speciaal stempel in 
gebruik {afbeelding21). 
Maar dan vinden we plotse
ling het stempel 50 fahre Perso
nalvertretung bi] de Raab-Oe-
denburger Spoorweg (afieel-
ding 22). Deze grensover
schrijdende spoorweg kennen 
we van de tweelingemissie ter 
gelegenheid van het honderd
jarig bestaan in 1979 (Honga
rije Michelnummers 3378/81 

29 Duitsland (Emmerik), 1981 spoor-
mensen herdenken het 1 25-iarig oestaan 
van de liin Oberhausen-Arnhem èn het 
feit dat de Fahrbeamtenverein 75 |aar 
oud IS 

32 Duitsland (Hamburg), 1937 stempel 
van de Tagung van Eisenbohn-Pioniere 
uit de Eerste Wereldoorlog 

X X X konqres MecKinrtroilnuy 
iidruzenja pokreta otpora /eleznirdr<i 

A. I R. R. 

50" Congres de l'Associatron 
frilcrridlion,ile des Res!si,5nls du Rdil 

b iubt fke Toplice, 1 9 - 2 1 b 1977 
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33 Deze kaart uit 1977 en het erop afgedrukte stempel herdenken het dertigste con
gres van spoorweg-verzetsstri|ders m Joegoslavië 

Vnjetijdsorganisaties 
In het inleidende artikel over 
de komende tentoonstelling 
Ferphikx 96'' werd al de Federa
tion Internationale des Sociétés Ar-
tistiques et Inteüectuels des Che-
mmöts (FISAIC) als overkoepe
lende organisatie genoemd. 
De FISAIC omvat echter veel 
meer dan alleen postzegelver
zamelaars. Zo vinden we het 
FISAIC-embleem in 1973 in 
een speciaal stempel ter her
denking van het internatio
naal folklorefestival van spoor-
mensen in Pula in het toenma
lige Joegoslavië {afleelding 25). 
De Fransen zijn vaak wat 
'apart'. Zo hebben ze al sinds 
1938 een eigen Union Artis-
tique et Intelkctuelk des Che-
mmêts Francais, die bij het vijf
tigjarig bestaan in 1988 ook 
een speciale envelop met een 
speciaal stempel kon uitgeven 
(afbeekhng 26). 
Internationaal bij uitstek zijn 
de Esperantisten. Er zijn tallo
ze speciale stempels van hun 
bijeenkomsten. Als voorbeeld 
tonen we het stempel van Re
gensburg uit 1961 {afbeelding 
27); de afkorting I.F.E.F, ver
wijst naar de Internationale 
Federatie van Esperantisten-
Spoorwegemployés. 
Ook de Vereniging van Spoor-
mensen-Gehee lon thouder s 
heeft een internationaal ka
rakter. De vereniging kwam 
onder meer in Utrecht (1959) 
bijeen. De initialen van de or
ganisatie - I.E.A.V. - hebben 
nog altijd een Duitse beteke-

34 Specimen-exemplaar van Bequia 
(een eiland dat tot de Grenadmen van St 
Vincent behoort) in de omstreden reeks 
Leaders of the World 

en Oostenrijk Michelnummer 
1627). Let wel: het Oostenrijk
se Raab heet in het Hongaars 
Oyör, net zoals Oedenburg 
door de Hongaren Soffron 
wordt genoemd. 
In Duitsland vinden we aan
vankelijk de Gewerkschaft deut
scher Bundesbahn-Beamten und 
Anwärter. Ik heb speciale stem
pels van de elfde Gewerkschafts
tag in 1967 in Karlsruhe en 
van de veertiende dag in 1977 
in Hamburg {afbeelding 23). 
Daarna wordt in Berlijn in 
1980 een Geiverkichaftstag van 
de Gewerkschaft der Eisenbahner 
Deutschlands gehouden {afbeel
ding 24). Ik neem aan dat er 
intussen een naamsverande
ring heeft plaatsgehad. 



nis: Internationaler Eisenbahner 
Abstinenzler Verband. In het Ne
derlands is dat S.O.V.: Spoor
weg Onthouders Vereniging. 
In Duitsland vinden we ook 
veel 'categorale' organisaties. 
Zo werd het 125-jarig bestaan 
van de verbinding Oberhau-
sen-Arnhem feestelijk gevierd 
met een Briefmarkenschau van 
de toen net 75 jaar geworden 
Fahrbeamtenverein binnen de 
Bundesbahn Sozial Gemeinschaft 
te Essen. En het Verband derEi-
senbahn-Supernumerar-Vereine 
e.V. vierde in 1969 in Saarbrüc
ken al zijn 47ste Verbandstag. 
Tenslotte nog een gezellig uit

stapje op de Bodensee: Het Eu
ropäischer Kongress der nationa
len Freundschaftsvereinigungen 
der Bahnhofs- und Abfertigungs
vorsteher kreeg een mooi 
scheepsstempel van het m.s. 
München waarmee de deelne
mers in 1966 het meer opgin
gen. 

Oud-strijders 
De oud-strijders onder de 
spoorwegmensen hebben 
heel veel contact gehouden. 
Al in 1937 komen we een spe
ciaal stempel tegen van de Ka
meradschaft-Tagung van de 
voormalige Duitse Eisenbahn

pioniere. En in 1977 werd in 
Joegoslavië alweer het dertig
ste congres gehouden van de 
A.I.R.P., de internationale ver
eniging van de spoorweg-ver
zetsstrijders. 

CONCLUSIE 
De vrijetijdsbesteding van de 
spoormensen zou het onder
werp van een zelfstandige ver
zameling kunnen zijn. Zo'n 
collectie zou dan wel voor een 
groot gedeelte uit stempels be
staan. Maar persoonlijk vind ik 
dergelijke stempels filatelis-
tisch gezien veel interessanter 
dan bijvoorbeeld de eindeloze 

series met afbeeldingen van lo
comotieven die in het kader 
van de reeks leaders of the world 
verschenen. Fl. 

Noten: 
': Zie hiervoor 'Philatelie' van 1975 
(pagina's 216 en 606) en 1976 (pa
gina 648), waarin drs. J. van Doorn 
deze materie uitvoerig behandelt 
-': De afkorting P.L.M, .stond vroe
ger voor Chemin de Fer de Paris ä 
Lyon et ä la Méditerranée. Omdat er 
op die lijn nog wel eens ongeluk
ken gebeurden maakten boze ton
gen er Pour IM Mort ('voor de 
dood') van 
': Zie 'Philatelie' van april jl., ru
briek Uit de wereld van de filatelie, pa
gina 257 

^ MONTH !!! 
Starter collections through to exhibition collections, price 
range ƒ 40 to ƒ 5000, plus accumulations. Always a strong 
showing of European country collections plus various 
Foreign. Interesting lots, from REAL collectors, for REAL 
collectors! Write or phone today for the full list! 

J. BAREFOOT LTD 
P.O.BOX 8 YORK Y 0 3 7GL ENGLAND 

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

Filatelistenvereniging 
"NOVIOPOST" 
te Nijmegen 
kan voor het aankomende 
seizoen voor haar rond-
zenddienst nog goede 
boekjes Nederland, 
Duitsland e.d. gebruiken. 

Inlichtingen en verzendadvies: 
Hoofd rondzendingen J.M. Rijsdijk, Postweg 37 
6523 KR Nijmegen, tel. 024-3221596. 
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- grote sortering - kwaliteit - lage prijzen -

OPRUIMING 
verzamelingen, restanten, partijen 

sla uw slag. voor elk wat wils 
vraag vrijblijvend onze verzamelingenlijst aan 

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

* Nederland en overzeese gebiedsdelen 
* BelglS 
* West-Duitsland/Berlijn 
* D.D.R. 
* Denemarken/Faroör/Groenl. 
* Engeland/Ierland 
* Frankrijk/Monaco 
* Hongarije 
* IndonesiS 
* leraSI 
* Kanaaleilanden 
* Luxemburg 
* Noorwegen 
* Oostenrijk 
* Rep. Suriname 
* Vaticaan 
* Verenigd Europa 

* Auto's/fietsen/motoren 
* Bekende personen 
* Bloemen/paddestoelen 
* Dieren 
* Honden/katten/paarden 
* Kerstmis/Pasen/religie 
* Klederdrachten/landkaarten 
* Muziek/dans 
* Postzegel op postzegel/UPU 
* RuimtevaartAelecommunJcatie 
* SchepenAreinen 
* Schilderijen 
* Scouting 
* Sport/voetbal 
* Vissen/schelpen/zeedieren 

Vlaggen/heraldiek 
' V.N. N.York/Senève/Wenen * Vliegtuigen/zeppeiins 
' Zwitserland * Vlinders/vogels 

de venrayse 
postzegelhandel 

o 
(* 
(D 
0) 
O 

3 
(Q 

I 

X i 
ff 

D) 
(O 
O 
•O 

N" 
3 
I 

(Q I 
0) 
O 
;i 
- t 
3 
(D 

I 
TT 
$ 

O 
^ * 

Julianasingel 1 - 5802 AS Venray 
tel./fax: 0478 - 531717 prijslijsten/bestellingen ' 

tel. 0478 - 586391 winkel ' 
)ie)!|eyw>| - euusijos e)Oj6 - uazfijd e 6^ 

(D 

(Keep this to yourself) 

DO WHAT THE 
DEALERS DO! 
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COMPLETE SAFETY 
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MARTIN SCHEER, 'SGRAVENHAGE 

HET FRANSE MONUMENT OP DE 
EUROPESE 10UR 

Ah wijst nomen draait mParijs 

Weet u wat de plaatsen Brussel, Keulen, Charleroi, Frankf urtamMain, Bazel, WestBerlijn, 

Luxemburg en San Sebastian met elkaar gemeen hebben? Als tip mag u nog weten dat de volgorde 

chronologisch is. Waarschijnlijk komt het juiste antwoord voor u dichterbij als aan het lijstje nog 

worden toegevoegd Amsterdam, Scheveningen en Leiden. 
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De ware liefliebber van de wie
lersport zal de vraag ongetwij
feld direct goed beantwoor
den en de reeks buitenlandse 
 lees nietFranse  startplaat
sen van de Tour de France heb
ben herkend. 
Dit jaar valt de eer te beurt 
aan Den Bosch. De directie 
van de Tour draagt Nederland 
blijkbaar een warm hart toe, 
alhoewel eerst aan alle (finan
ciële) voorwaarden moest 
worden voldaan. De gemeen
te 'sHertogenbosch krijgt 
daarvoor uiteraard veel publi
citeit en dag'tour'isme terug. 
Op zaterdag 29 juni wordt als 

proloog een individuele tijdrit 
verreden. De volgende dag 
verlaat het peloton 'sHerto
genbosch voor een etappe 
dwars door Belgiè over 206 ki
lometers naar het Franse 
Wasquehal. 

NOG GEEN TIEN 
TOURZEGELS 
De uitgifte van een Neder
landse postzegel ter gelegen
heid van dit prestigieuze wie
lerspektakel zal niet alleen 
worden gewaardeerd door de 
verzamelaars van de thema's 
fiets of wielersport, maar ook 
door de velen die elke zomer 

LE TOUR DE FRANCE 
COMES TO BRITAIN 

LE^TOUR 
^ 

DOVER6 JULY 1994 

de ontwikkelingen in de Tour 
de France op hun werk, vakan
tieadres of ter plaatse volgen 
zelfs nu de Nederlandse in
breng sportief gezien mini
maal is. 
Vreemd genoeg zijn er nog 
geen tien zegels uitgegeven 
over deze wielerronde, als we 
dubieuze uitgiften van landen 
als Equatoriaal Guinea, Ajman 
en Manama buiten beschou
wing laten. De wel meegetelde 
uitgifte van Tan/ania (afl)eel
dmg 1) is merkwaardig. Geko
zen is voor een afbeelding van 
de Fransman Ronan Pensee 
onder vermelding van Cham
pion 1990. De speciaal gepre
pareerde fiets voor tijdritten 
en dito helm suggereren dat 
Pensee een 'kampioen' tijdrij
den zou zijn. In de proloog 
eindigde hij echter niet eens 
bij de eerste honderd. In de 
eerste etappe zat hij wel bij de 

EXPO. FOTOCRAFICA 
Y FILATFLICA . 
i T O U R i ^ 

DONOSTIA 

beslissende ontsnapping en 
eindigde als tweede achter 
onze landgenoot Frans Maas
sen. In de zevende etappe 
werd hij zevende in de tijdrit. 
Dankzij het goed meekomen 
in de eerste twee bergetappes 
was hij twee dagen leider in 
het algemeen klassement. 
Blijkbaar genoeg voor een 
postzegel. 

SPORT EN POLITIEK 
Veel plaatselijke bestuurders 
proberen de 7oMrdirectie te 
verleiden een etappe in hun 
gemeente te laten starten of fi
nishen. Dit veroorzaakt vaak 
een grillige en onderbroken 
loop van de route. Grote on
derbrekingen worden over
brugd met trein of vliegtuig. 
De directie moet steeds weer 
een afweging maken tussen de 
politieke en sportieve belan
gen. Soms is dat niet zo moei
lijk. 
Toen de Col d'heran in 1937 
begaanbaar was gemaakt werd 
meteen een postzegel uitgege
ven (aßeelding 2). De hoogste 
voor verkeer begaanbare weg 
van Europa vormde als van
zelfsprekend een uitdaging 
voor Desgrange en zijn Tour. 
In 1938 trokken de coureurs 
dan ook over de 2769 meter 
hoge kruin. Hoger waren wiel
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renners nog nooit geklom
men. De strijd was Desgrange 
kennelijk niet dramatisch ge
noeg verlopen, want een jaar 
later werd er maar liefst een 
tijdrit over het bergpad ge
houden. 
Deze route zorgde voor nog 
meer Towrgeschiedenis, want 
tien jaar later beleefde de Ise
ran het aandoenlijke tafereel 
van de verbroedering tussen 
Fausto Coppi {aßyeelding 3) en 
Gino Bartali, de eeuwige riva
len. Nog eens tien jaar later 
nam Louisen Bobet hier af

scheid van de Tour die hij drie 
keer won. Hij staakte de strijd. 
Later richtte hij een instituut 
voor thalassotherapie op {af
beelding 4). 
Het gereedkomen van de Eu
rotunnel was ook zo'n aanlei
ding waar de Towrdirectie 
niet omheen kon. De kara
vaan van de Tour ging dus in 
1994 per trein door de tunnel 
om aan de andere kant enkele 
etappes te verrijden (aßeelding 
5). De Tour had twintig jaar 
eerder ook al de Engelse we
gen beproefd (aßeelding 6). 

17 

GRENSOVERSCHRIJDEND 
In het kader van de Europese 
eenwording doorsneed de 
Tour in 1992 nog meer gren
zen. Italië, Duitsland en Bel
gië schonken daar filatelis
tisch geen aandacht aan; de 
Spaanse startplaats en de etaf> 
peplaatsen Valkenburg en 
Luxemburg (aßeeldmgen 7, 8 

en 9) kregen die aandacht ™ 
wel. 2 
De Tour was eerder al enkele ï 
malen in Monaco en vaker in 
België geweest (aßieeldingen 
10 en 11) In die jaren werd er 
vaak een stempel ontworpen 
dat meereisde met de kara
vaan en in elke Franse etappe
plaats werd voorzien van etap

423 
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penummer, plaatsnaam en 
datum, ter afstempeling van 
de aangeboden post. Dat ge
beurde voor het eerst in 1948. 
In België wordt het 'Franse 
stempel' gezet naast het Belgi
sche stempel van het mobiele 
postkantoor. Een dergelijk 
standaardstempel is voor het 
laatst gebruikt in 1984, maar 
niet altijd met serieuze bedoe
lingen. Dat heeft geleid tot 
stempels met kopstaande 
plaatsnamen, andere inkt
kleuren en zelfs stempels zon
der plaatsnaam en datum (af
beelding 12). Dat stempel 
toont het karakteristieke 
hoofd van Louison Bobet. 
In andere landen is de door
komst van de Tour gevierd 
met eigen stempels, zoals voor 
de eerste etappe in West
Duitsland (1964), Zwitserland 
(1955), Spanje (1957) en 
Andorra (1993) (afieeldingen 
13, 14, 15en 76). Voor Andor
ra was dit zelfs genoeg aanlei
ding voor de uitgifte van een 
zegel. 
Het is helaas geen vaste ge
woonte om de start van de 
Tour filatelistisch te vieren. In 
Leiden (1978) was er niets, in 
Scheveningen (1973) waren 
er postzegelvignetten, maar in 
Amsterdam (1954) was er dan 
tenminste nog een echt post
stempel (aßeelding 17). Dat 
voorbeeld volgden Brussel 
(1958), Keulen (1965),en 
Charleroi (1975) (afbeeldingen 
18, 19 en 20). In Berlijn 

(1987) was er alleen gedacht 
aan een speciaal frankeerma
chinestempel (aßeeldmg 21). 
Luxemburg had er meer oog 
voor en zorgde behalve voor 
een gelegenheidszegel ook 
voor een toepasselijk machi
nestempel (afieeldingen 22 en 
23) Hopelijk doen de ge
meente Den Bosch of spon
sors dit jaar nog iets aanvul
lends. 
De Tour de France van 1996 
passeert op weg naar einddoel 
Parijs nog enkele (Frans
Spaanse en FransItaliaanse) 
landsgrenzen. Evenals veertig 
jaar geleden fungeert Turijn 
weer als startplaats van een 
etappe, de tiende op 9 juli (af
beelding 24). 

STRIJD OM PUBLICITEIT 
De Tour de France is ontstaan 
uit een concurrentieslag tus
sen Franse sportbladen rond 
de eeuwwisseling. Liefst der
tien kranten streden om de 
gunst van de lezer. De groot
ste ervan was lx Vélo, die als 
een van de eerste inhaakte op 
de groeiende populariteit 
van wielerwedstrijden en ook 
zelf optrad als organisator 
van wegwedstrijden, zoals Pa
rijsBrestParijs en Bordeaux
Parijs. 
Toen in 1900 een nieuw 
sportblad onder de naam 
L 'AutoVélo van de persen rol
de stapte uitgever Giffard van 
Le Vélo onmiddellijk naar de 
rechter om de toevoeging Vélo 
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als plagiaat aan te vechten. 
Met succes, alhoewel direc
teurhoofdredacteur Henri 
Desgrange (afbeelding 25) van 
L'Auto de strijd nog niet op
gaf. Zijn medewerker Géo 
Lefèvre kreeg een meesterlij
ke ingeving: een grote (en 
zware) wielerwedstrijd door 
Frankrijk. Desgrange en de 
renners waren aanvankelijk 
nogal sceptisch maar werkten 
wel mee, zodat de eerste Tour 
op 1 juli 1903 kon beginnen. 
Zestig deelnemers gingen van 
start bij deze mammoetrace 
met zes etappes, waarvan de 
kortste 268 en de langste 467 
kilometer lang was. Slechts 21 
renners haalden Parijs, maar 
de opzet slaagde. De oplage 
van LAuto verdubbelde. De 
Tour de France was geboren 
met Desgrange als gelukkige 
vader. 

ONSPORTIEVE SUPPORTERS 
Winnaar van de eerste Tour de 
France'werd Maurice Garin, de 
kleine schoorsteenveger uit 
Lens. Op de postzegels van 
Frankrijk (vijftig jaar later) en 
Monaco (ter gelegenheid van 
de vijftigste Tour) is hij her
kenbaar aan de grote snor en 
zijn witte trui (afbeeldingen 26 
en 27). De Monegaskische ze
gel laat ook zien dat de etap
pes 's nachts van start gingen 
en desondanks veel publiek 
op de been brachten. 
Onder de toeschouwers be
vonden zich ook onsportieve 
supporters van bepaalde ren
ners. Tijdens de laatste etappe 
dwongen zij Garin te stoppen. 

maar hij mocht weer door 
toen zij hem door zijn trui 
niet herkenden. Garin was te
voren gewaarschuwd en had 
hen misleid door tijdig zijn 
witte trui te vervangen door 
een zwarte. 

MONUMENT VOOR EEN 
MONUMENT 
De bijbehorende zegel van 
Monaco (afbeelding 28) toont 
een andere Franse wielerheld, 
Jacques Anquetil, vijfvoudig 
winnaar van de Tour en op de 
zegel in 1963 bezig met zijn 
hattrick en vierde Tourzege. 
Dat in 1963 pas de vijftigste 
wedstrijd werd gereden heeft 
te maken met de wereldoorlo
gen. De ronde werd niet gere
den in de periode 19151918 
en 19401946. 
Tijdens de dertigste Tour in 
1936 moest Desgranges zich 
om gezondheidsredenen te
rugtrekken. Na vier jaar ver
geefse strijd tegen zijn ziekte 
overleed hij op 16 augustus 
1940. De ToMrdirectie was in
middels in handen van de 
zoon van zijn compagnon, 
Jacques Goddet. 
Anquetil passeert op de post
zegel het monument dat ter 
nagedachtenis aan Henri Des
granges is opgericht op de top 
van de beruchte Galibier een 
monument voor de man die 
van de Tour een monument 
maakte. 

IN HET GEEL RIJDEN 
De leider in het algemeen 
klassement in de Tour is te
genwoordig herkenbaar aan 
het gele tricot. Deze kleur ver
wijst nog naar de oude strijd 
tussen de sportbladen. LAuto 



[ UJ F R A N C E C Y C L I S T E = 1 9 6 3 = f f l 3 

t CC 

t ï\ 
t "̂  
r III, 

[̂  

W 
VjnX 

l^»G 

^r. 

^^.^^■^i_.^i 1 
^ ^ ^ ^ W » t J f T « _ " 1 

oC\5^^^^^^3 1 
■ l_IIIIIIIIMIIWNAi;UJ 

28 

COLLEZ LETIMBRE E N H A U T E T A DROITE DU C O T E D E LADRESSE 

ifld) 
«— 
O" » 

o< 

, •0 

DE 

0(d 
0<N 

CARNETDEZOTIMBRESAOnOpf 

AUTOMOTO 
Victorieuse duTOUR DE FRANCE 

1925 

Demandez Je catalogue (Sf^icev.D> 
a AUTOMOTO_152,<Avervu« 7naCafcoef_PAm/> 

Portez vo t re cournier a la Poste des q u i l est pret 

30 

had gekozen voor opvallende 
gele pagina's. Dit handels
merk werd in 1919 ook zicht
baar in de Tour. Eugene 
Christophe, ook wel 'de oude 
Galliër' genoemd, kreeg vlak 
voor de elfde etappe het gele 
tricot om zijn schouders {af
beelding 29). De eerste gele 
truidrager beleefde daar 
maar kort plezier aan, want 
zijn voorvork brak, zoals dat 
in 1913 ook al bij hem was ge
beurd. Hij verloor daardoor 
kostbare uren en de kans op 
een Tourzege. Hulp van der
den ontvangen mocht in die 
jaren nog niet; daarom reden 
de renners destijds met reser
vebanden om de schouders. 

PUBLICITEIT, SPONSORS, 
RECLAME 
De drager van de gele trui 
krijgt altijd de meeste publici
teit. Sponsors herinneren ons 
ook nu nog aan bepaalde 
prestaties. Zo herinnert het 
kaftje van enkele postzegel
boekjes ons eraan dat de win
naar van 1923 (Henri Pélis
sier) op een fiets van het merk 
Automoto reed {afbeelding 30). 
Dit kaftje bestaat met een 
Franse en Algerijnse vulling. 
Er bestaat ook een gelijksoor
tige kaft voor Franse zegels 
van 25 centimes. 
Colombia heeft in 1986 twee 
exportprodukten vereeuwigd 
op een postzegel (afbeelding 
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3T). Op deze postzegel wordt 
reclame gemaakt voor Colom
biaanse koffie en de Colombi
aanse wielrenners, van wie 
Luis Herrera in 1985 schitter
de als bergkoning in de Tour. 
De leider van het bergklasse
ment draagt de afgebeelde 
bolletjestrui. 

TOURVERSIE VOOR VROUWEN 
Tijdens de eenenzeventigste 
Tour de France, in 1984 ging er 
ook een Tour Feminin YaW start 
{afbeelding 32). De eerste gele 
trui was voor de Nederlandse 
Mieke Havik. Landgenote He

WW999m 
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leen Hage werd in deze eerste 
vrouwenTowr tweede achter 
de Amerikaanse Marianne 
Martin. 
In de daaropvolgende jaren 
werd het vrouwenpeloton 
vooral in de bergen overvleu
geld door de Italiaanse Maria 
Canins en de Franse Jeannie 
Longo. Op het vlakke deel 
konden nog wel Nederlandse 
successen worden geboekt. Zo 
won Monique Knol, de Olym
pisch kampioene op de weg in 
Seoul (1988), alle vier de vlak
ke etappes in 1989. Op de 
postzegel van Nevis {afbeelding 
33) is haar ondanks het oranje 
tricot ten onrechte de Franse 
nationaliteit toegedicht. 

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

1 WESTEUROPA prachtige mix met HW's 
2 SCANDINAViE. inci. I(ieine ianden 
3 FiNLAÎ D met boekjeszegels, zeer niejw 
4 ZWEDEN' met boel<ieszegeis en HW's 
5 NOORWEGEN: veei HW's 
6 DENEMARKEN: veel nieuw 
7 FAR OER zeldzaam mooi 
8 IJSLAND, schitterend, enorme cat.waarde 
9 IJSLAND PTT 1995'verzegeld 

10 ENGELAND, zonder kerst, met HW's 
11 IERLAND'zeer mooie sortering 
12 KANAALEILANDEN: reserveren 
13 BELGIË' veel verschillende zegels 
14 LUXEMBURG'met HW's en groot assortiment 
15 FRANKRIJK, prachtig assortiment 
16 DUITSLAND: met toeslag 
17 DUITSLAND: zonder toeslag, veel nieuw 
18 NEDERLAND'met toeslag 
19 ZWITSERLAND: met toeslag en HW's 
20 OOSTENRIJK, mooie sortering met HW's 
21 LIECHTENSTEIN: prachtige variatie met HW's 
22 MALTA'moeilijk verkrijgbaar 
23 AUSTRALIË: nieuw en met HW's 
25 U S.A.. kort geknipt en dus zeer veel zegels 
26 JAPAN: werkelijk fantastisch assortiment 

100 GR 

ƒ - . -
ƒ - -
ƒ 14,-
ƒ 15,-
ƒ 16,-
ƒ 14,-
ƒ120,-
ƒ 65,-
ƒ - , -
ƒ 10,-
ƒ 20,-
ƒ 20,-
ƒ 17,-
ƒ 35,-
ƒ 55,-
ƒ 15,-
ƒ 10,-
ƒ 10,-
ƒ 20,-
ƒ 36,-
ƒ 95,-
ƒ 19.-
ƒ 15,-
ƒ 14,-
ƒ 30,-

250 GR 
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 22 
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 -
f135 
ƒ 95 
ƒ 75 
ƒ185 
ƒ325 
ƒ -
ƒ -
ƒ130 
ƒ125 
ƒ275 

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

MISSIEWAAR (groot- en klelnformaat) 
Ml FINLAND met veel grootformaat 
M2 ZWEDEN, zeer gevarieerd 
M3 DENEMARKEN, met hoger Kr -waarden 
M4 NOORWEGEN: nieuw en met veel HW's 
M5 ENGELAND'met buitenland en HW's 
M6 IERLAND, prachtig assortiment 
M7 DUITSLAND: rechtstreeks van de missie 
M8 U S.A.. onuitgezocht op coilnummers 
M9 AUSTRALIË, zeer nieuw, veel grootformaat 
MIO NEDERLAND: met toeslag 
M i l OOSTENRIJK nieuw in het assortiment 

500 GR 
ƒ35,-
ƒ35,-
ƒ35,-
ƒ35,-
ƒ20, -
ƒ35,-
ƒ25,-
ƒ20, -
ƒ35,-
ƒ 2 0 -
ƒ30, -

1KG 
ƒ60,-
ƒ65, -
ƒ65,-
ƒ70,-
ƒ35,-
ƒ65,-
ƒ50,-
ƒ35,-
ƒ65,-
ƒ40,-
ƒ60,-

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

Z O M E R A A N B I E D I N G 
O o k di t j a a r w e e r v a n 1 5 - 6 t / m 3 1 - 7 d e p o p u l a i r e 

al^tie m e t 1 0 % K O R T I N G o p al le a a n k o p e n 
b o v e n d e ƒ 1 0 0 , -

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 bij aankoop boven 
ƒ 100,- en 10% boven ƒ 400,-. Deze regeling geldt niet voor 
aanbiedingen. Geen bestelling onder ƒ 75,-. | 

Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 Postbus 330 ,6500 AH NIJMEGEN 

Postzegeihandel J . V AN H^ ̂ARL .EM 1 
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Zelfs doorgewinterde filatelisten kijken verrast op als ze kennis maken met het 

huidige aanbod aan Nederlandse telegrammen. Er is zoveel variatie en de 

telegrammen bevatten een schat aan thema's. De vraag dringt zich op waarom 

de fraai uitgevoerde ijlboodschappen bijna een jaar verborgen zijn gebleven 

voor de verzamelaars. 

GERRIE COERTS, GRONINGEN 

Pïï POST HOUDTZUN TH£GRAMMEN 
ONDER DE KORENMAAT 
Thma&diejuïmltjes maarmati^Mmd 
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Nederlandse telegrammen 
hebben veel aantrekkelijke 
onderwerpen te bieden. Ui
len, tennissers, muizen, kaas, 
taart, een pacifist, muziekin
strumenten, een televisietoe
stel  het is zomaar een greep 
uit de afbeeldingen op twee 
telegrammen (codewoord: 1x3 
en 1x4). Voer voor romatici en 
motormuizen is telegram 1x5, 
met een verliefd paartje en 
een tot de verbeelding spre
kende motor van het bekende 
merk HarleyDavidson. 

WEINIG AANDACHT 
PTTPost geeft het grif toe: de 
telegrammen hebben in de af
gelopen tijd weinig promotio
nele aandacht gekregen. Het 
persbericht dat vorig jaar april 
de uitgifte van zeventien tele
grammen begeleidde is nau
welijks door de journalisten 
opgepakt. En op de postkan
toren hangen geen grote affi
ches die reclame maken voor 
een schitterend gelukstele
gram. De telegrammen zijn 
verder noch in het blad Collect 
(toch het papieren uithang
bord van PTT Post) te vinden 
en al evenmin in andere PTT
folders. 

MOEILIJK VERKRIJGBAAR 
Nu moet daarbij wel worden 
aangetekend dat het ook niet 
zo gemakkelijk is  en zeker 
niet goedkoop  om de grafisch 
verantwoorde spoedberichten 
te bemachtigen. De enige mo
gelijkheid die verzamelaars 
hebben om een telegram te 
pakken te krijgen is door er 
een aan zichzelf te sturen. Dat 

kost f 23.50 plus een aantal 
kwartjes voor de woorden die 
aan het telegrampapier toe
vertrouwd moeten worden. 
De telegrammen kunnen ove
rigens wel op het postkantoor 
bekeken worden: ze zijn daar 
in een fraaie showmap onder
gebracht. Bestellen is ook per 
telefoon mogelijk, maar dan 
vervalt de mogelijkheid om de 
telegrammen te bekijken. 

GOED NIEUWS 
Toch is er wel enig goed 
nieuws te melden. PTTvoor
lichter Bouke de Vos meldt 
dat vanaf het moment dat 
PTTPost de telegrammen 
heeft overgenomen van haar 
zusterbedrijf PTTTelecom de 
afname iets is toegenomen. Er 
worden er nu maximaal 
12.000 per maand verzonden, 
tegen 10.000 stuks vroeger. 
Verder sluit De Vos niet uit 
dat er  als er grote belangstel
ling zou blijken te bestaan van 
filatelisten  de telegrammen 
ook 'postfris' te koop zullen 
zijn. 

TELEGRAMMEN GEZOCHT 
Onze medewerker Gerne Coerts 
IS op zoek naar gegevens over te
legrammen Behalve belangstel
Img voor mmder recente Neder
landse telegrammen wil hij ook 
gegevens verzamelen over de 
buitenlandse Hij komt daarom 
graag m contact met filatelisten 
die interessant materiaal heb
ben, over gegevens beschikken 
of literatuur op het gebied van 
telegrammen kennen Reacties 
aan Gerne Coerts, Loopplank 6, 
9732 EA Groningen. 

■ 
/ WSH^^^B ^ JHE^H 

Enkele voorbeelden van Nederlandse telegramformulieren 'nieuwe sti|l' 



PO. ST2 
Luxemburg 
Postfris 
182/86 
192/96 
208 
219/25 
226/30 
234/38 
239/43 
244/48 
251 
252/57 
276/81 
282/87 
306/11 
356/59 
360/66 
367/71 
384/87 
388/91 
398/01 
402/05 
406/09 
410/13 
413/V2'1 
425/28 
429/32 
433/38 
449/52 
453/54 
455/60 
465/70 
471 
472 
473/74 
475 
476/81 
482 
483 
484/89 
490/93 
494 
495 
496/99 
500/05 
506/07 
508/09 
510 
511/13 
517 
518/19 

Inhc 

125 
125 
2 25 

27 50 
28 50 
65 — 
73 50 
93 50 
2 75 

110 — 
83 60 
15 — 
18 75 

1 — 
1 — 
2 50 
1 — 
175 

10 75 
9 25 

19 25 
14 — 
30 — 
25 — 
15 — 
6 5 ^ 
19 75 
55 — 
42 50 
15 — 
4 75 
3 50 
7 25 
6 — 

16 25 
6 50 

12 50 
25 — 

7 75 
1 — 
1 25 
9 — 

15 50 
3 25 
7 75 
2 25 

36 50 
2 25 
4 75 

hting 

S.J.C. 

ZEGEL 
520/25 10 25 
526/27 4 25 
528/30 6 50 
531/33 47 50 
534/39 8 50 
544A/47 8 50 
553/58 8 50 
570/75 7 25 
580 2 25 
580/V86A18 — 
589/94 13 25 
603/08 8 50 
614/19 7 75 
Verder alle niet 
genoemde 
nrs indien 
voorradig 
11 ctperyvtr 
LP7/15 6 — 
LP16/20 78 50 
Bloks 
1 220 — 
2 8 75 
3 8 5 -
4 1 75 
5 17 50 
6 13 75 
7 77 50 
8 4 75 
9 6 -
10 6 — 
11 2 25 
12 4 75 
13 3 — 
14 3 75 
Oostenrijk 
Postlris 
136/37 1 — 
ifi blok)es 4 — 
138/42 10 — 
in blokjes 42 50 
368/73 16 75 
419 26 50 
420/25 245 — 
459/60 5 50 
466 1 25 
481 0 75 
485/88 1 8 -
m blokies 72 50 
495 0 75 
489/94 38 50 

en verkrijg 

den Ou 

HANDEL HET TREFPUNT 
496/98 5 25 
503/05 6 — 
in blokjes 25 — 
517/33 2 25 
534/38 57 50 
539/42 9 — 
577/99 2 75 
600/32 1160 
629a/32a 42 50 
633 3 50 
634/37 10 — 
638/45 3 75 
648/52 16 60 
653/62 14 25 
m blokjes 57 50 
666/72 3 25 
m blokjes 13 50 
675/84 3 50 
687/92 1 25 
694/95 8 25 
712/21 2 50 
722/31 9 — 
732/38 42 50 
738A/54A 

178 60 
755/62 18 60 
763 3 — 
764 6 50 
765/68 82 50 
769 3 60 
770 1 60 
772 7 75 
773/76 32 50 
777 9 50 
778 3 25 
779/81 15 — 
782 3 25 
783 13 25 
784 7 75 
786 3 — 
787 6 50 
in blokjes 26 50 
791 1 75 
792 8 50 
793 1 75 
794/97 67 50 
798 4 75 
799 6 — 
800 6 — 
801/07A 48 50 
808 3 60 

baar bij: 

daten 

809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 

21 50 
6 50 
6 50 

2160 
7 25 
7 75 
7 75 

14 50 
in blokjes 57 50 
817 
818 
819 
820 
821 
822/26 
827 
828 
829 
832/37 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845/49 
850 
851 
852 
853/54 
855 
856 
857 
858 
860 
861 
862 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
868 

13 25 
9 — 
7 75 
4 25 

13 25 
11 50 
2 — 
7 75 

10 75 
18 — 
6 -

1150 
3 5 -

3 60 
4 25 
7 75 
3 50 

35 — 
3 — 
3 — 
3 -
9 50 

18 — 
4 75 
4 75 

16 76 
4 25 
175 
3 50 
4 25 
175 
3 50 
1 — 
2 — 
4 75 
3 25 

vanal 868 
indien voor 
radio 11 et per 
yv fr 
LP1/3 
LP 4/11 

4125 
30 — 

Zw tser anO 
Postfris 
214/17 
218/21 
222/26 
226/29 
231/34 
235/38 
278/81 
286/88 
289/97 
298/31 

4 26 
3 76 
3 50 
2 25 
3 50 
3 75 
7 25 
9 25 

17 50 
5 -

313A/15A21 50 
313B/15B77 50 
316/19 
320/28 
342/43 
344/47 
349/53 
358/66 
368/69 
371/74 
380/83 
385/86 
388/91 
392/94 
423/26 
433/36 
441/44 
445/48 
449/52 
465/56 
457/60 
467/70 
477/80 
493/96 
502/06 
517/20 
521/26 
526/30 
531/35 
536 
537/38 
544/47 
548/52 
553/57 
558/61 
562/66 
567/71 
575 
576/80 

4 25 
18 26 

1 25 
3 75 

23 50 
4 0 -

1 26 
4 — 
3 25 
1 25 
3 75 
2 50 
4 25 
4 — 
3 50 
7 25 
5 75 
150 
7 25 
4 76 
5 — 
4 25 

12 50 
6 75 

12 50 
9 50 

11 75 
6 — 
0 75 
8 50 

11 — 
10 75 
6 -

10 75 
10 75 
3 — 
9 — 

Kwangoc 
3564 PD 
Tel. 030-; 
Fax 030-

581/85 
586/89 
695/96 
697/01 
602/05 
606/10 
612/15 
616/20 
621/24 
625/29 
632/33 
634/38 
639/42 
643/60F 
661/66 
668/72 
673/76 
677/81 
684/88 
689/92 
693/97 
700/04 
706/10 
711/15 
721/25 
Bloks 
3 
4 
6 
7 
8 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Alle mei 

7 76 
6 26 
4 75 
7 25 
3 50 

10 75 
13 25 
6 — 
3 50 
8 50 

16 75 
5 75 
7 25 

78 — 
13 25 
7 25 
4 75 
8 76 
4 26 
4 50 
4 25 
4 — 
9 — 
4 60 
5 75 

6 — 
57 60 

3 1 5 -
6 5 -
49 50 
85 — 
74 25 

230 — 
90 — 
42 25 
725 
8 50 
2 25 
3 60 
9 50 
9 50 
6 25 
6 — 
6 — 

genoemde nrs 
indien voorra 
dig 11 et per 
yvfr 

Ireef 
Utre 

195 
sht 

2618720 
^61 ö 720 1 

MOTIEVEN 
Prijslijsten gratis op aanvraag: 

I . Dieren 2 . Planten 
3> Spoorwregen 4* Padvinderij 
5» Sciiepen 6. Lucht- /Ruinitevaart 
7. Schilderijen/Kunst 8. Sport /Olympiaden 

OVERZEE - BLOKKEN 
Cmeer dan 5000 verschil lende velletjes) 

Lijsten van verschil lende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
(velletjes van West en Oost) 

DUITSLAND 
A. Bondsrepubliek 
C. DDR 

B. Berlijn 
D. Duitse Rijk 

GERO GONSER 
An der Clemenskirche 12 

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

EEN VERRASSING U I T PEKING 
* Volkomen onverwacht met geannonceerd m het uitgifte programma gaf POS INDONESIA 

een blokje uit ter gelegenheid van haar deelname aan de tentoonstelling China 96 in 
BEJING (Peking) op 18 mei j l 
Hel IS het blokje dat op 22 mrt j I vieiä uitgegeven als |oint issue met Australië maar nu 
voorzien van een opdruk 

* In een IVIINI OPLAGE van slechts 6000 stuks tevens een speciaal poststuk maar nu voor 
zien van de OPDRUK CINA 96 9th Asian International Philatelic Exhibition + LOGO 
OFFICIEEL door POS INDONESIA uitgegeven met speciaal tentoonstellingsstempel Dit is 
heel bijzonderi POS INDONESIA geeft bijna nooit een blok op enveloppe uit 

ONS ADVIES 
Abonneert U zich op INDONESIË bij INTERACTION de echte Indonesië specialist met een 
eigen kantoor in Baodung Kosten op jaarbasis 100 150 gulden 
INTERACTION leverde het afgelopen jaar ook alle moeilijke en schaarse uitgiften waar veel 
anderen verstek lieten gaan 
INDONESIË s filatelie gaat gouden tijden tegemoet U doet er aan mee als U nu nog op ti|d 
instapt 
Postzegels en blokken waar U nu enkele guldens voor betaalt zyn binnen korte ti|d TIENTAL
LEN guldens waard 
Geen sprookjes maar realiteit de bewijzen zijn reeds geleverd 
Oorzaak zijn de MINI oplagen en de lage nominale waarden 
Voorbeeld de DRANG UTAN blokken uit 1989 
Nominaal 815 Rupiah Nu in de 1996 catalogus 150 000 Rph (en dit is al onder de markt 
prijsi) ofwel 18 000% stijging Oplage 20 000 sets 
De oplagen van de blokken die men thans uitgeeft zijn nog steeds 20 40 000 stuks 

WANNEER U ZICH NU ABONNEERT, HEEFT U DE VOLGENDE VOORDELEN 
* GRATIS de specialized KATALOG PRANGKO INDONESIA 1996 

220 pag m kleur winkelwaarde ƒ 27 50 direct thuisgestuurd 
* U kunt abonneren met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1995 u knjgt de abonne 

ments jaargang 1995 geleverd voor slechts ƒ 68 50 inclusief Singapore 95 en Primera 
blokken (beiden 20 000 st oplage) 

* periodiek toezending van onze NIEUWSBRIEF vol informatie over Indonesië prijsontwik 
kelmgen speciale aanbiedingen etc 

Bel schrijf of fax en wij sturen u de abonnemenls voorwaarden + onze laatste NIEUWSBRIEF 
waarbij de superaanbieding van o a 21 blokken in samenwerking met het fraaie postzegeltijd 
schrift uit Frankrijk TIMBROSCOPIE ingedeeld in thermatische lots zoals SPORT KUL 
TUUR KLEDERDRACHTEN FLORA FAUNA etc 

Orders boven ƒ 300 - geen porto Levering aan nieuwe 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 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 0346-550618 
bgg 06-52861008 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 
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De postzegelhandel en 
de Hiatelistische organi
saties hebben zelf schuld 
aan de teruglopende be
langstelling voor het ver
zamelen van postzegels; 
ze hebben verzuima met 
hun tijd mee te gaan en 
hebben nagelaten in te 
spelen op de verande
rende behoeften van de 
consument. Dat is de 
kern van het rapport De
tailhandel in postzegels, 
dat de uitslag vormt van 
een onderzoek van het 
Centrum voor Retail Re
search in opdracht van 
het Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel. Een la

chende derde, te weten 
PTT Post Filatelie, heeft 
dankbaar gebruik ge
maakt van net tekort 
schieten van organisaties 
als de handelarenorga-
nisatie NVPH en de Ne
derlandse Bond van Fila
telisten-Verenigingen. 
'In veel van de overge
bleven winkels lijkt de 
tijd te hebben stilge
staan; zij doen wat stof
fig aan, waardoor het 
imago van de gehele 
branche er niet beter op 
wordt. Men lijkt wat in
geslapen en ontwikkelt 
nog steeds dezelfde 'ac
tiviteiten' als twintig jaar 

geleden', zo luidt een 
van de conclusies van het 
rapport. Onderzoeker 
Van Tol, zelf filatelist, 
waarschuwt voor de te 
gemakkelijke opvatting 
'dat het verzamelen van 
postzegels altijd zal blij
ven bestaan'. Van Tol: 
'Naar onze mening zijn 
er met name voor veel 
postzegeldetailhandels-
bedriiven geen overle
vingskansen als er geen 
continue instroom van 
enige betekenis komt'. 
De onderzoeker bepleit 
professionalisering, 
waarbij groei als een 
centraal doel wordt ge-

HANDELAAR HAALT 5 3 % VAN OMZET UIT VERKOOP 
VAN EERSTEDAGENVELOPPEN EN ACCESSOIRES 

Ruim de helft van de om
zet van de postzegelhan
delaren heeft betrekking 
op eerstedagenveloppen 
en toebehoren (albums, 
insteekboeken, catalogi 
en dergelijke); dat blijkt 
uit het onderzoek van het 
EIM/Centrum voor Retail 
Research naar de post
zegelbranche in Neder
land. 
Zegels van Nederland 
(geen nieuwtjes) maken 
tien procent van de ver
koop uit, terwijl buiten
landse zegels (eveneens 
geen nieuv^jes) goed 
zijn voor vijf procent. 
Nieuwe uitgiften van bui
ten Nederland zijn goed 
voor zestien procent van 
de omzet, tegen slechts 1 
procent voor nieuwe Ne
derlandse zegels. 

Doorsnee omzetsamenstelling postzegelwinkels (1995) 

VERZAMELAAR BESTEEDT JAARLIJKS 
GEMIDDELD F 145.-AAN HOBBY 

I t 

De Nederlandse postze
gelverzamelaar geeft ge
middeld 145 gulden per 
jaar uit voor zijn of haar 
hobby. Voor de bereke
ning van dit bedrag is 
ervan uitgegaan dat de 
totale besteding - 73 mil
joen gulden - is opge
bracht door ongeveer 
een half miljoen verza
melaars. Het rekensom
metje is afkomstig van 

onderzoeker Z. van Tol, 
die het in zijn rapport 
over de postzegelbran
che presenteert. 
PTT-Post Filatelie is in 
Nederland de grootste 
verkoper met een omzet 
van dertig miljoen gul
den. Op de tweede 
plaats komen de hon
derdtachtig winkels en 
andere verkooppunten 
van postzegelhandela

ren; die zetten samen ca 
23 miljoen gulden om. 
De omzet van de postze
gelveilingen bedraagt 
volgens Van Tol zo'n 14 
miljoen gulden; via de 
semi-handel (inclusief 
rondzendverkeer) wordt 
nog eens zes miljoen gul
den omgezet. Het rap
port gaat daarbij uit van 
tweefionderd semi-han-
delaren die jaarlijks ge
middeld zo'n 15.000 
gulden aan postzegels 
slijten. 

steld. Concreet adviseert 
Van Tol onder meer om 
moderne verkooppunten 
op te zetten waarbij de 
ondernemers klantgericht 
moeten zijn. Daarmee 
suggereert Van Tol op 
bedekte wijze dat veel 
handelaren op dit mo
ment niet klantgericht 
zijn. 
Eén van de mogelijkhe
den die met beperkte 
middelen kunnen worden 
gerealiseerd is het inspe
len op actuele gebeurte
nissen, feestdagen en 
dergelijke. Een andere 
aanbeveling is het ontke
tenen van een massale 
actie waarbij postzegels 
gratis worden weggege
ven bij een bepaald pro-
dukt, in de hoop op een 
soortgelijk succes als bij 

COMMENTAAR 

de Flippo's. Verder 
wordt de suggestie ge-
dan om de drempel voor 
het verzamelen te verla
gen. 
'Er moet meer ruimte en 
begrip ontstaan voor 
mensen die postzegels 
sparen omdat zij het ge
woon leuk vinden om af
beeldingen van honden, 
filmsterren of voetballers 
te vergaren,' aldus de 
onderzoeker. 
Het onderzoek is hoofd
zakelijk tot stand geko
men op basis van inter
views met mensen uit ge
vestigde organisaties 
binnen de branche. Het 
rapport is verkrijgbaar 
bij net Hoofdbedrijf
schap Detailhandel, tele
foon 070-3529817; het 
kost twintig gulden. 

door Gerrie Coerts 

Eigenlijk staat er niets nieuws in het rapport dat 
onderzoeker Z. van Tol over de postzegelbranche 
heeft samengesteld: het is al jaren bekend dat de 
georganiseerde postzegelhandel over het alge
meen een vrij afwachtende houding inneemt als 
het er om gaat 'de branche' nieuw leven in te bla
zen. Het is daarom vrij dapper van de NVPH om 
zo'n onderzoek te initiëren en nog dapperder dat 
de handelarenorganisatie er - letterlijk - zijn stem
pel op heeft laten zetten. 
Dapper, maar ook verwarrend - want als de 
NVPH naar kritiek wil luisteren (en dat móet wel, 
want anders organiseer je zo'n onderzoek niet), 
waarom reageert de handelarenorganisatie dan 
soms zo verkrampt op mensen die een frisse wind 
willen laten waaien in de (inderdaad wat stoffige) 
wereld van de filatelie? 
Maar ook een organisatie als de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigingen gaat niet hele
maal vrijuit. Waar er in het rapport van Van Tol 
op wordt gehamerd dat er méér voor de jeugd 
moet worden gedaan zet de Bond - daartoe ge
machtigd door de meerderheid van de aangeslo
ten verenigingen - nota bene het mes in de subsi
die aan de Stichting Jeugdfilatelie Nederland! 
Het lijkt er op dat PTT-Post Filatelie op dit punt veel 
slimmer is: zie het PTT-blad voor de jeugd Stam-
pie, dat een veel hogere oplage heeft dan het 
JFN-verenigingsorgaan De Posthoorn. 
Maar misschien gloort er hoop: Bond en NVPH 
hebben onlangs een commissie ingesteld die 
voorstellen zal doen die moeten leiden tot het ver
nieuwen van het tentoonstellingsbeleid. Hoewel 
deze commissie zich dus slechts met een deelge
bied van de filatelie bezig houdt (tentoonstellin
gen) moet dat initiatief toch worden toegejuicht. 
De commissie legt in zijn eerste rapportage de na
druk op het belang dat de tentoonstellingswereld 
heeft bij het aantrekken van 'andere' bezoekers. 
Eén van de te bewerken doelgroepen die de com
missie daarbij nadrukkelijk noemt is 'de jeugd'. 
Dat is een eerste, zij het wat schuchtere stap. Mis
schien is het een idee om de commissie een wat 
breder werkveld te geven, zodat de malaise in de 
gehele Nederlandse filatelie krachtig kan worden 
bestreden. 



ZEVENTIGJARIGE NVPH WIL JUBILEUM OP 
GROOTSE WIJZE VIEREN 

Ter gelegenheid van het 
zeventigjarig bestaan 
van handelarenorgoni
satie NVPH wordt een 
qrote postzegelbeurs ge
nouden in het Neder
lands Congresgebouv/ in 
Den Haag. De presti
gieuze loKatie is door de 
NVPH gehuurd voor de 
periode van donderdag 
tot en met zondag in de 
herfstvakantie van 1998. 
De Stichting Filatelie 
heeft de NVPH al haar 
eerste verjaardagsca

deau gegeven: een sub
sidie ter grootte van een 
bedrag tussen de één en 
vier ton. Voor dat ge
schenk kan de Stichting 
Filatelie putten uit de 
overschotten op eerdere 
succesvolle postzegelten
toonstellingen zoals 
Amphilex 67. Behalve de 
NVPH is ook de Neder
landse Bond van Neder
landse FilatelistenVer
enigingen 'eigenaar' van 
de Stichting Filatelie. 

'TENTOONSTELLINGSCOUr STANLEY 
GIBBONS WERD EEN GROOT SUCCES 

De vierdaagse postze
gelbeurs Stamp 96 op 
Wembley in Londen is 
een groot succes gewor
den. Ruim twintigdui
zend mensen wisten de 
beurs, die eind april 
werd gehouden, te vin
den  enkele duizenden 
meer dan het concurre
rende evenement Stamp
ex wist te trekken en ook 
vierduizend meer dan de 
eerste Stamp, die in 
1995 werd gehouden. Er 
waren van 25 tot en met 
28 april ruim honderd 
handelaren en postadmi
nistraties uit de hele we
reld op Stamp 96 pre
sent. Uit de reacties van 
de deelnemers kon wor
den opgemaakt dat er 
goed is verkocht. Opval
lend was de grote op
komst van kinderen. Die 
kwamen volop aan hun 
trekken dankzij een aan
tal jeugdfociliteiten, zo
als een grote ontwerpstu
dio voor het maken van 
postzegels, een grappige 
kindercrèche met een ei
gen werkend kinderpost
kantoor en een doe
CD/ROM die onder 
meer de geschiedenis 
van de postzegel in 
beeld bracht 
Het was de tweede maal 
dat het koppel Royal 
Mail en Engelands groot
ste postzeqelhandefaar 
Stanley Gibbons deze 
beurs organiseerde. Na
dat de Engelse handela
renorganisatie PTS het 
aanbod van postzegel
handel Stanley Gibbons 
afwees om de twee 
Stampexbeurzen een 
andere opzet te geven, 
besloot Stanley Gibbons 
om 'voor zichzelf' te be
ginnen. 
Levendigheid' lijkt het 

uitgangspunt te zijn van 
de Stompbeurs. In prin
cipe kan elk postzegelbe
drijf meedoen aan de 
beurs (PTSlid of niet), als 
er maar eerlijk wordt ge
handeld en als de huur 
maar wordt betaald. 
De innige samenwerking 
met Royal Mail zorgde 
voor een frisse aanpak. 
Frisser dan die van 
Stampex lijkt het, af
gaande op het feit dat 
laatstgenoemd evene
ment niet alleen minder 
bezoekers trekt, maar 
zelf ook nog eens in be
zoekersaantallen achter
uit hobbelt. 
Overigens was het op 
Wembley niet alleen 
'handel' en 'kinderver
maak'. Op enkele plaat
sen waren kleine exposi
ties ingericht en er waren 
lezingen over filatelie. 
Verder zorgden beroem
de gasten voor enig ver
maak, zoals oudvoet
baller George Best, die 
de nieuwe voetbalzegels 
op verzoek signeerde. 
Ook konden zegels en 
poststukken ter taxatie 
worden aangeboden. 
De beurs op Wembley 
had kennefijk de juiste 
formule. Ter vergelijking: 
de op hetzelfde moment 
in Nederland gehouden 
'nationale' trok aanzien
lijk minder bezoekers 
dan het aantal dat in 
Engeland de toegangs
deuren passeerde. 
Van 22 tot en met 24 no
vember wordt de eerste 
najaars Stamp 96 in Bir
mingham gehouden. 
Stariley Gibbons ver
wacht dat ook die beurs 
veel mensen zal trekken, 
Birmingham is door zijn 
centrale ligging beter be
reikbaar dan Londen. 

ENGELSE POST BECONCURREERT PTT OP 
VADERLANDSE BODEM 

De Engelse posterijen 
zijn een offensief begon
nen om nóg meer post 
van de Nederlandse PTT 
Post af te snoepen. Dui
zenden Nederlandse be
drijven zijn  pikant ge
noeg via een door PTT 
Post verspreide  folder 
op de hoogte gebracht 
van de groeiende dien
sten van het Engelse 
postbedrijf op Neder
landse bodem. Alhoewel 
dat niet de hoogste prio
riteit heeft, zullen er 
waarschijnlijk zelfs 
vrachtwagens met het 
logo van de Engelse pos
terijen  Royal Mail
door Nederland gaan 
rijden. Dat vertelt Leono
ra Corden van Royal 
Mail. Twee jaar na de in
troductie van Royal Mail 
in Nederland heeft het 
bedrijf al heel wat post 
van cfe PTT afgepakt. Het 
personeelsbestand in 
Nederland is gestegen 
van één tot negen mede
werkers. Dat negental 
houdt zich niet bezig met 
de verwerking en derge
lijke van post; dat ge
beurt allemaal in Enge
land. 

In Europa is Royal Mail 
de grootste vervoerder 
van internationale post. 
De Engelse posterijen 
zijn op een aantal pun
ten in het voordeel. Van 
de Londense luchthaven 
Heathrow vertrekken 
meer vliegtuigen dan van 
Schiphol; daardoor val
len de bezorgtijden kor
ter uit. Een ander punt 
waar het om draait zijn 
de tarieven. Nederland 

is goedkoper dan Duits
land, moor de Engelse 
posterijen zijn op nun 
beurt weer goedkoper 
dan Nederland. Een 
postzegel voor een ge
wone brief kost in Enge
land co. 65 cent, tegen 
hier 80 cent. In Duitsland 
ligt het brieftarief zelfs te
gen de f 1.1 5. 
Corden zegt dat Royal 
Mail voor Nederlandse 
klanten op bepaalde ge
bieden  maar niet alle 
rond vijf procent goed
koper kon werken don 
PTT Post. Voor de Neder
landse posterijen (onder
deel van KPN) is die con
currentie van buitenland
se postdiensten op eigen 
bodem niets nieuws; ze 
is in dit geval niet de ' ja
ger' (zoals in Duitsland), 
maar het 'slachtoffer'. 
PTT Post 
is opzi jn 
beurt erg 
actief in 
Duits
land. 
Daar zijn 
de moge
lijkheden 
echter 
geringer 
doordat 
de Duitse 
wetge
ving de 
mogelijk
heden en 
de groei 
van PTT 
Post weet 
te beper
ken. 
Ook in 
Engeland 
loopt de 

PTT overigens tegen pro
blemen aan. In feite komt 
het er op neer dat bui
tenlandse bedrijven in 
Nederland veel meer 
kunnen dan de Neder
landse PTT in het buiten
land, zo zegt KPNvoor
lichter Bouke de Vos. 
Daarover heeft KPN al 
vaker geklaagd, onder 
meer op Europees ni
veau, tot dusver echter 
met weinig succes. De 
Vos bewijst zijn stelling 
van oneerlijke concur
rentie met de omzetper
centages in de zoge
noemde concurrerende 
markten. In Engeland is 
volgens hem nog geen 
tien procent van de 
markt vrij, tegen in Ne
derland ruim vijftig pro
cent. Overigens streeft 
de Nederlandse PTT niet 
naar het verder dichttim
meren van de markt, 
maar juist naar het libe
raliseren ervan. 

f ^ 
[3F ^Êfi 
m ' ^ ^ H ^ M ^ ^ S l ^ ^ H l u f l 

r 2 i '■ "^MIBSlff**^*™" i^i""** 
L flEuJL|Mn|?7n'iT''Rx^l' " ^ ^ ^ O j 

W^n^p 

• 
° i 
* i 
z 4 

V d 

i 4 
w J 

f. é 
■n i 
> • 
n ê 
ir. d 

 \ d 

< \ 

Royal Mailauto's ook in Nederland op de weg2 

SUPERCOLLECTIE GAAT VOOR 115 
DUIZEND GULDEN NAAR AMERIKA 

Tijdens de voorjaarsvei
ling van Rietdijk, die van 
22 tot en met 24 april j l. 
in Den Haag werd ge
houden, is een collectie 
Engelse Koloniën in ne
gentien albums voor het 
recordbedrag van 115 
duizend gulden verkocht. 
Er waren in totaal zes se
rieuze verzamelaars 
voor de collectie' het zes
tal wilde tot een bedrag 
van rond de ton gaan. 
Uiteindelijk werdae col
lectie verkocht aan een 
Amerikaan. 
Volgens het veilinghuis 
heeft meegespeeld dat 
de Amerikaanse dollar 
de laatste weken wat 

sterker is geworden ten 
opzichte van de gulden 
De verzamelaar die de 
collectie van de hond 
deed heeft de zegels 
tientallen jaren geleden 
geërfd; door aankopen 
in de laatste veertig jaar 
wist hij de collectie uitge
groeid tot een bijna com
plete; alleen zulke exclu
sieve zegels als de Blau
we Mauritius ontbraken. 
Pas vlok voor de sluiting 
van de veiling kreeg Riet
dijk de collectie aange
boden. Omdat de tijd 
voor een goede verkave
ling ontbrak werd beslo
ten om de verzameling in 
haar geheel aan te bie

den. Als de collectie de 
limiet niet zou hebben 
gehaald zou de verkave
ling alsnog zijn doorge
voerd; in dat geval zou 
de verzameling in vier
tot vijfhondercTkavels 
zijn opgesplitst die dan 
in de najaarsveiling on
der de hamer zouden ^ 
zijn gekomen. =
Zowel het veilinghuis als ~ 
de verkoper hebben de = 
indruk dat de gereali ^ 
seerde prijs van 1 1 5 mil ^ 
Ie (inzet 65 duizend gul ^ 
den) méér is dan de op 2 
telsom van een verkavel ï 
de verzameling. °' 
De kostba re verza mei i ng M l 
zorgde er mede voor dat " ' " 
de omzet van Rietdijk 
steeg tot een record
hoogte van bijna twee 
miljoen gulden. 
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Opgaven voor deze rubriek in 
het septembernummer 1996 
moeten uiterlijk op 1 augus
tus aanstaanoie in het bezit 
zijn van de redactie van 'Phi
latelie', 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 data 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 

• 23, 24 en 25 augustus: 
Budapest (Hongarije). Ma-
fin 96, internationale tentoonstel
ling georganiseerd door de Hon
gaarse vereniging voor weten
schappelijke filatelie, de ffongaar-
se posterijen en de postgeschied-
kundige stichting 'Gervay Miholy'. 
Congreszaal van het paleis van de 
Hongaarse Academie van Weten
schappen. Inlichtingen: Mafitt 96, 
P.O. Box 43, H-1518 Budapest 
(Hongarije). 
• 3 0 en 31 augustus 
en 1 september: 
Utrecht. Ferpliiiex 96, twintigste 
internationale postzegeltentoon
stelling van de FISAIC/CIP, geor
ganiseerd door de Nederlondse 
Vereniging van Spoorweg Philate
listen en (Te Internationale Spoor-
wegmotiefgroep. Jaarbeurs 
Utrecht. Aantal koders 700. Con
gres van de Internationale Spoor-
wegmoliefgroep. Inlichtingen: A. 
Andriesse, Prunuslaan 20,3768 
BH Soest, telefoon, 035-6016889. 
• 6, 7 en 8 september: 
Amsterdam. Postmerken 96, 
tentoonstelling ter gelegenheid 
van het vijftigiorig bestaan van de 
Nederlandse Vereniging van Post
stukken- en Postslempelverzame-
laors. Oude Kerk, Oude Kerks-
plein. Openingstijden: op 6 en 7 
september van 10 tot 17 uur en 
op 8 september van 13.30 tot 17 
uur. Inlichtingen: J.M. van Putten, 
Zomervaartl66zw,2033DD 
Haarlem, telefoon 023-5350178. 
• 1 4 e n 15 september: 
Brussel (België). Brussels 96, 
gecombineerde tentoonstelling en 
beurs, georganiseerd door Poask-
esen Philatelists, Tervuren. Shera
ton Airport Hotel nabij nationale 
luchthaven Zaventem. Opening
stijden: op beide dagen van 10 tot 
18 uur. Inlichtingen: L.K. Jensen, 
Brusselse Steenweg 78, B-3080 

Tervuren (België). 
• 1 8 t / m 22 september: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Autumn Stampex 1996, tentoon
stelling georganiseerd door de 
Philatelic Traders' Society. Busi
ness Design Centre, 52 Upper 
Street, Islington, London NI . In
lichtingen: 107 Charterhouse 
Street, London EC1M6PT (Groot-
Brittannië). 
• 26 t / m 29 september: 
Dinslaken (Duitsland). Dinsia-
/ten 96, tentoonstelling (Rang 3) 
met internationale deelneming ter 
pelegenheid van het vijftigjarig 
bestaan van de Dinslakener Brief
marken-Sammler Verein e.V. Aula 
van de Ernst-Barlach-Gesamtschu-
le, Scharnhorststrosse. Inlichtin
gen: Oststrasse 35, D-46539 Dins
laken (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 Pliilatelistischer Ar-
beitsaemeinschafte e.V. Stadthalle 
Osnabrück, Schlosswall 1-9. 
Jeugdklasse, Open klasse. Ope
ningstijden: op 27 en 28/9 van 10 
tot 18 uur en op 29/9 van 10 tot 
17 uur. Inlichtingen: K.-H. Ried-
ger, Erlenweg 29A,D-29214 Bad 
Rothenfelde. Aanmelding sluit op 
31 meia.s. (Ortwin Kern, Postfach 
800427, D-65904 
Fronkfurt/Moin). 
• 4, 5 en 6 oktober: 
Appingedam. Eemsmond 96, 
postzegeltentoonstelling in catego
rie 2 georgoniseerd ter gelegen
heid van het 40-jarig bestaan van 
de postzegelvereniging Appinge
dam en het 50-jarig bestaan van 
de filatelistenvereniging De Fivel. 
Ca. 300 kaders. Jeugdklasse. In
lichtingen: A.H. Klijnstro-Roelfse-
mo. Graaf Edzardstroot 51,9902 
HR Appingedam, telefoon 0596-
622496. 
• 1 0 , 1 1 en 12 oktober: 
Ede. Fila-Ede 96, postzegelten
toonstelling in categorie 3 ter ge
legenheid van de Dag van de Post
zegel 1996, het vijftigjarig be
staan van De Globe afdeling Ede 
en het 25-jarig bestaan van de 
jeugdafdeling. Ca. 330 kaders. 
Thema: De flora en fauna van de 
Veluwe. Zalencentrum Nimoc, Gal-
vonistraat 13. Openingstijden on
bekend. Op 12/10 thematische 
dog met bekertournooi. Inlichtin
gen: J.C. Mok, Prins Bernhardlaan 
8,6721 DR Bennekom, telefoon 
0318-416160. 
• 12en 13 oktober: 
Alkmaar. Pozeta 96, propagan-
datentoonstelling met wedstrijdka-
rokter (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 

De Hoornse Vaart, Hertog Aal-
brechtweg 4. Ca. 300 kaders. In
lichtingen: R.A. Pijning, p/o Post
bus 321,1800 AH Alkmaar, tele
foon 072-5112270. 
Amsterdam. Wedstrijdtentoon
stelling in categorie 2, georgani
seerd door Organisatie Dag van de 
Postzegel Amsterdam ter gelegen
heid van de Dag van de Postzegel 
1996. Gebouw Euretco, Delfland
laan 4 (ingong Schipluidenlaan). 
Openingstijden: op oeide dagen 
vanl0totl7uur.NVPH-handela-
ren aanwezig. Inlichtingen en aan
meldingen: H.J. Nijmeijer, Postbus 
6726,1005 ES Amsterdam, tele
foon 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 Fokteurke 
Mergelland. Ca. 300 kaders. Stella 
Maris College, Veeweg 2. Opening
stijden: op 12/10 van 12 tot 18 
uur en op 13/10 van 10 tot 17 
uur. Inlichtingen: 't Fokteurke, 
Postbus 31,6343 ZG Klimmen, 
t.a.v. de heer J.H.[.vanden 
Bosch, telefoon 043-4592037, fax 
043-4592800, Email-adres: 
vdbohand@pi.net. 

• 12 oktober-1 november: 
Meerssen. Unesco 50 jaar, fila-
telistische tentoonstelling georga
niseerd ter gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan von de Unesco. 
Geulgalerie, Stella Moris College, 
Veeweg 2. Openingstijden: op 
12/10 van 12 tot 18 uur, op 
13 /10van l0 to t l 7uu rende 
overige dogen op schooltijden. In
lichtingen: 't Fokteurke, Postbus 
31,6343 ZG Klimmen, t.a.v. de 
heer J.H.L. van den Bosch, tele
foon 043-4592037, fox 043-
4592800, Email-adres: 
vdbohand@pi.net. 
• 9 en 10 november: 
's-Gravenhage. Gevleugelde 
post, propagandalentoonstelling 
ter gelegenheid van het zestigjarig 
bestaan van de Nederlandse Ver
eniging van Aero-Philatelisten 'De 
Vliegende Hollander'. Co. 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 
0180-614430. 
• 27, 28 en 29 december: 
Noordwijk. Northgopost 96, ten
toonstelling (categorie 3) ter gele
genheid van het 50-jarig bestaan 
van de Vereniging van Postzegels
verzamelaars Noordwijk en het 
40-jarig bestaan van de Ruimte
vaart Filatelie Club Nederland. 
Northgo-sporthal, J. van Hoorn
straat 4. Openingstijden onbe
kend. Ca. 300 kaders. Inlichtin
gen: A. Brederode, telefoon 071-
3649516. 

1997 

• 22 t / m 26 januari: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Stampex, nationale tentoonstel
ling georganiseerd door het British 
Philatelie Centre. Business Design 
Centre, 52 Upper Street, Islington, 
London NI . Nadere gegevens ont
breken. Informatie: 107 Charter
house Street, London ECIM 6PT 
(Groot-Brittannië). 
• 1 4 , 1 5 en 16 februari: 
Goirle. Tilphilex 97, tentoonstel
ling (categorie 3) georganiseerd 
door de Vereniging van Postzegel
verzamelaars Tilburg in samen
werking met Oost-Europa Filatelie. 
Jon van Besouwhuis. Co 250 ka
ders. Openingstijden: onbekend. 
Aanmeldingsformulieren en inlich
tingen: W. Tukker, Postbus 10418, 
SOOOJKTilburg, telefoon 013-
5356360. Aanmelding sluit op I 
oktober 1996. 
• 28, 29 en 30 maart: 
Aalsmeer. JubPostaal 97, ten
toonstelling (categorie 3) ter gele
genheid van het 50-jarig bestaan 
van de Postzegelvereniging Aal
smeer. Verenigde Bloemenveiling 
Aalsmeer, Legmeerdijk 313. Ruim 
300 koders; 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 
(éénkaderinzendingen mogelijk): 
G.H. Hoving, Postbus 249,1430 
AE Aalsmeer, telefoon 0297-
322034. 
• 1 6 t / m 21 april: 
Oslo (Noorwegen). Norwex97, 
internationale postzegeltentoon
stelling (postgeschiedenis en oero-
filatelie), georganiseerd door de 
Norsk Filatelistforbund in samen
werking met Posten (Noorse pos
terijen). Sjolyst Trade Fair Centre. 
Inlichtingen: C. Loch, Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Vereniging 
(zie colofon Bondspagina's). 
• 29 mei t / m 8 juni: 
San Francisco (Vereniqde 
Staten). Pacific 97, wereldten
toonstelling georganiseerd door 
World Philatelie Exhibition Pacific 
97 in samenwerking met de Ame
rikaanse posterijen. Moscone Con
vention Centre. Ca. 4.000 kaders. 
Inlichtingen: Pacific 97 Inc., Quiny 
Building, Top Floor, 650 S. Grond 
Ave., Los Angeles CA 90017-3809 
(Verenigde Staten). 
• 17 t / m 21 september: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Autumn Stampex, nationale ten
toonstelling georganiseerd door 
het British Philatelic Centre. Busi
ness Design Centre, 52 Upper 
Street, Islington, London NI. Na
dere gegevens ontbreken. Infor
matie: 107 Charterhouse Street, 
London ECIM 6PT (Groot-Brittan
nië). 
• 1 7 t / m 26 oktober: 
Moskou (Rusland). Moscov^ 97, 

Attentie! 

Zend uw meldingen voor deze 
rubriek uitsluitend schrifte
lijk oon de redactie van Phila
telie, Klipper 2,1276 BP Hui
zen en doe dot uiterlüic zes 
weken voor de verschijnings
datum van het gewenste num
mer van Philatelie. 

internationale postzegeltentoon
stelling. Nadere informatie: 
Bondsbureau (zie colofon Bonds
pagina's). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 20 juni: 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutloon 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-
straat 3,10.30-15.30. Telefoon 
0316-529241. 
• 23 juni: 
Kaolheide-Kerkrade. De Jreëts, 
Koalheidersteenweg 105,14-17. 
Telefoon 045-5415088. 
• 24 juni: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temoker de Bruïneweg 270,19-
22. Telefoon 026-3340331. 
• 29 juni: 
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, 
13-16. Telefoon 0475-591608. 
• 6 juli: 
Gouda. Goudse Waarden, Col-
slaan 100,13.30-17. Telefoon 
0182-396440. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Putten, 't Voorhuys, Voorthuizer-
straat 14,10-17. Telefoon 033-
2452484. 
• 1 3 juli: 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Katwijk. Zwanenburg, Zwanen
burgstraat 62,10-16. Telefoon 
071-4024717. 
• 2 0 juli: 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
• 27 juli: 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 
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53,13-17. Telefoon 0264-
456195. 
• 28 juli: 
Kaalheide-Kerkrade. De Jreëts, 
Kaalheidersteenweg 105,14-17. 
Telefoon 045-5415088. 
• 24 augustus: 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 
53,13-17. Telefoon 0264-
456195. 
• 25 auaustus: 
Kaalheide-Kerkrode. De Jreëts, 
Kaalheidersteenweg 105,14-17. 
Telefoon 045-5415088. 
• 7 september: 
Goudo. Goudse Waarden, Col-
sloon 100,13.30-17. Telefoon 
0182-396440. 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutloan 2,13.30-17.00. Tele
foon 0341-254615. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhof 1, tijden onbekend. Te
lefoon 0297-562862. 
• 14 september: 
Doetincnem. Wildebeest, Rozen-
goardseweg 91,10.30-18.30. Te-
fefoon 026-3332635. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstraot 4,10-16. Te
lefoon 023-5613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verloon 20,13-17. Telefoon 010-
5915346. 
Welberg (Steenbergen). De 
Voert, Kap. Kockstroat 54, aan
vang 10 uur. Telefoon 0167-
567469. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 25 juni: 
New York (Verenigde Sto
ten). Verenigde Staten en post
stukken. Christie's, 8 King Street, 
St. James's, London SW1Y6QT 
(Groot-Britfannië). 
• 27 juni: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Wereld. Phillips International Auc
tioneers & Valuers, 1 Ol New Bond 
Street, London WIYOAS (Groot-
Brittannië). 
• 16 en 17 juli: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groot-Brittannië en postgeschiede-
nis. Christie's, 8 King Street, St. Ja
mes's, London SWl Y 6QT (Groot-
Brittannië). 
• 2 5 juli: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Wereld Phillips International Auc
tioneers & Valuers, 101 New Bond 
Street, London WIYOAS (Groot-
Brittannië). 
• 30 en 31 augustus: 
Enschede. Overijsselse Postzegel
veiling bv. Postbus 603,7500 AP 
Enschede, telefoon 053-4335500, 
fax 053-4341094. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

• 13 juni: 
Brabant 200 jaar jong; één zegel 
(waarde onbekend). 
• 25 juni: 
Sportzegels (EK Voetbal en/of 

Tour de France en/of Olympische 
Spelen; woorden 70,80,11)0 en 
160 cent. 
• 6 augustus: 
Hederland IVo/er/oni/(oeverver
bindingen); drie zegels van 
80 cent. 
• 3 september: 
Jeugdpostzegels (o.m. 50 jaar 
Unesco); waarden 70,70,80 en 
80 cent. 
• I oktober: 
Ontdekkingsreizen (Willem Ba-
rentsz naar Nova Zembla); woor
den 70,80,80 en 100 cent. 
• 6 november: 
Kinderpostzegek, thema, woorden 
en toeslag onoekend. Velletje: on
bekend. 
• november/december: 
Kortinazegels; nadere gegevens 
ontbreken. 

Nederlandse Antillen 

• 21 augustus: 
Verdienstelijke personen, woorden 
50,65,100 en 125 cent. 
• 25 september: 
Paarden; waarden 35,90,150 en 
175 cent. 
• 30 oktober: 
Kinderzegek, woorden 35-KI 5, 
65-f25,90-f35enl75-i-75cent. 
• 2 december: 
Decemberzegek, zegels van 30 en 
115 cent. 

Suriname 
(woorden in Nederlandse guldens) 

• 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 Albincr, twee 
zegels (prijs f 5.-). 

• 1 juli: 
Sport (Olympische zomerspelen in 
Atlanta); twee zegels 16-f4 f. en 
een blokje van 34-K6 f. 
Hondera jaar autoracen in Fran-
corchamps; vier zegels von 16 f. 
• 2 september: 
Belgische kunstwerken in het bui
tenland; drie woorden: 13,16 en 
30 f. 
Geschiedenis: twee zegels van 
16f. 
• 7 oktober: 
Jeugdfilatelie;]bl 
150 jaar Armonaque de Mons; 
16 f. 
• 28 oktober: 
Nuziek en literatuur; vier zegels 
van 16 f. 
• 18 november: 
So//cfofM;16-f4f. 

Kerstmis en Nieuwjaar; blokje met 
negen zegels van 13 f. 

HET NEDERLANDSE 
PTT MUSEUM 

Zeestraat 82,2518 AD 
's-Gravenhage, telefoon 
070-3307500. Infolijn: 070-
3307575. Openingstijden: 
dagelijks van 10-17 uur, za
terdag, zondag en feestdo-
en 12-17 uur; op 25 decem-
er en 1 januari gesloten 

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

Diapresentaties 
• De vormgeving van de Neder
landse postzegel 
• De wereld in het klein 

Bijzondere exposities 
• Oog voor proporties 
Tentoonstelling over modellen en 
maquettes. Nog tot en met 27 
oktober 1996. 

Permanente exposities 
• Hoe postzegels tot stand 
iiomen 
Ontwerpen, drukmoteriaol, proe
ven, modelvellen van oude en mo
derne Nederlandse postzegels in 
boek-, ploot-, rasterdiepdruk en 
offset. 
• Nederland en overzee 
Postzegels van Nederland en over
zee, compleet en ongestempeld, 
1852-heden. 
• Collectie G. Buys 
Postwaordestukken Nederlonds-
Indië, Suriname en Curocao gespe
cialiseerd 1873-1912. Ongebruikt 
en gebruikt materiaal, gespeciali
seerd naar druk, papier en af
stempeling. 
• Collectie CD. Ricardo 
Japanse bezetting van Neder-
londs-lndië, 1942-1945: Sumatra 
algemeen. Oostkust, Atjeh en To-
panoeli. 
• Postzegels van Europa 
Alle postzegels van Europa onqe-
stempeld (sommige lonoen in be
werking). 
• Portret van PTT 
Nederlandse postzegelontwerpen 
met thema posterijen, telecommu
nicatie en gelddiensten. 
• Zaal buitenland 
Tot medio oktober 1996 is de zaal 
buitenland gedeeltelijk in herbe-
werkinq; daarna zal in deze zaal 
aondocnt worden besteed aon Vo
gels op postzegels. 
Permanent te zien: postzegels van 
Europa, de Blauwe Mauritius, Slo-
nia en de bond/diapresentatie 'De 
wereld in het klein'. 
• Onderzoek 
Inzien van de collecties postzegels 
(olie landen van de wereld), post
waordestukken en poststukken is 
mogelijk na afspraak (afdeling 
Post, telefoon 070-3307560) op 
één donderdag per twee weken. 

ORANJESPELERS OP ZEGELS 
TE BOEK GESTELD 
Bijna honderd Neder
landse voetballers zijn 
herkenbaar op postze
gels afgebeeld. 'Topsco
rer' is Johan Cruijff met 
zestien zegels, nèt voor 
Ruud Gullit, die vijftien 
zegels op zijn naam 
heeft staan. Dat blijkt uit 
een boekje dat deze 
maand onder de titel 
Oranje Toppers op post
zegels wordt uitgegeven. 
Behalve postzegels met 
herkenbare Nederlandse 
voetballers - alle in kleur 
afgebeeld - zijn er hon
derden andere voetbal
zegels met een Neder
lands tintje. Bovendien 
zijn er tientallen zegels 
met een wedstrijduitslag 
(vaak als opdruk aange
bracht) of met daarop 
een elftal. 

Het boekje verstrekt ook 
informatie over de voet
ballers en hun resultaten 
op diverse Europese en 
wereldtournooien. De 
publikatie geeft ook een 
overzicht van alle ruim 
driehonderd voetbalze
gels met een Nederlands 
tintje. De lijst is overzich
telijk ingedeeld per spe
ler of soort. 
De samenstellers van het 
boekje Oranje Toppers 
op postzegels zijn soms 
rare zaken tegengeko
men. Zo gaf Equatoriaal 
Guinee in 1977 een blok 
uit waarop de finalewed
strijd van net wereldkam

pioenschap van 1978 al 
is afgebeeld. De ontwer
per was kennelijk helder
ziend genoeg om voor 
de afbeelding de finale-
teams von Argentinië en 
Nederland te selecteren. 
Een ander bijzondere 
zegel komt uit Cuba. Op 
deze in 1978 uitgegeven 
zegel ziin niet twee strij
dende elftallen te zien, 
maar driel Deze ontwer
per heeft ofwel de 
scheidsrechter een heel 
vreemd en verwarrend 
tenue aegeven ofwel 
geen flauw benul gehad 
van de spelregels van het 
voetballen. 

Er zijn ook voorbeelden 
van door de actualiteit 
ingehaalde zegels. Zo 
staat Ruud Guffit nog op 
het blok uitgegeven ter 
ere van het V/K 94. Hij 
trainde inderdaad mee, 
maar trok zich onver
wacht terug - tot verdriet 
van menige voetbalfan. 
Een primeur is de in 
kleur uitgevoerde afbeel
dingen van twee Neder
landse zegels die ge
pland stonden, maar 
nooit werden uitgegeven: 
de WK-zegel uit 1974 
en die van 1990. 

Oranje Toppers op postzegels; 
64 pp. (kleur), formaat A5 Uit
gegeven door Detail Groningen. 
Te bestellen door overmaking 
van f 19.90 op Postbankreke
ning 7233461 t.n.v Uitgeverij 
Detail te Groningen. 
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[6] AFBROKKELING 
We kunnen er vergif op 
innemen, dat de komst 
van een Europese munt 
de komst van een Euro
pese postzegel met zich 
meebrengt. IK denk dat 
het een langlopende 
emissie van zelfklevers in 
verschillende waarden 
wordt, die overal in Eu
ropa op de brieven ge
plakt kunnen worden. De 
tarieven voor het verzen
den van een brief zijn te
gen die tijd in alle Euro
pese landen gelijk. 

EEN MONDIALE DAG 
Stel dat de diverse lan
den daarover de komen
de jaren gaan confere
ren, dan zou het goed 
zijn wanneer de bij de 
Europese Federatie van 
Filatelistenverenigingen 
aangesloten landen eens 
zouden gaan praten 
over een Europese (of 
liever nog een mondiale) 
Dag van de Postzegel. 
Eén dag per jaar, waar
op elk niatelistisch knik-
kertje in het potje rolt. Ik 
draag daarvoor 6 mei 
voor, zijnde in 1840 de 
eerste dag waarop de 
Penny Black gebruikt 
mocht worden voor het 
frankeren van brieven en 
andere poststukken. 

AUTOMATISCH 
AANDACHT 
De zesde mei wordt net 

zo'n dag als bijvoor
beeld 8 maart, die de in
ternationale Vrouwen
dag is en 4 oktober Die
rendag. Niet dat ik ook 
maar iets bijzonders heb 
met vrouwen-emancipa
tie of met dieren. Maar 
daarom juist! Het zijn 
namelijk wèl dagen 
waarop ik er door de 
media op word geatten
deerd dat er van een 
speciale dag sprake is: 
omdat er bijvoorbeeld in 
Peking met stevige rellen 

een vrouwencongres 
I I i r 

wordt gehouden, ot om
dat de Italiaanse dieren
bescherming een rapport-
publiceert met de mede
deling dat de Siciliaanse 
puntmutsvogel {Ootium 
Oxenarios) - ondanks 
een wettelijk verbod -
toch wordt geschoten ten 
behoeve van menselijke 
consumptie. 
Kortom, het zijn dogen 
die ergens ter wereld 
worden aangegrepen om 
de aandacht te vestigen 
op een bepaald belang. 
En wanneer ik dat dan 
op televisie zie of in de 
krant lees, valt mijn oog 
vlugger op de activiteiten 
van de Lopikse suffraget
tes en op die van het die
renasiel in Oisterwijk. 

ZE KOMEN NAAR JE TOE 
Wat ik ermee zeggen 
wil , is dat een internatio
nale Dag van de Postze

gel status geeft aan na
tionaal enlokaal geor
ganiseerde activiteiten 
op ons gemeenschappe
lijke interessegebied. Als 

II r-i !• • I 
welke tilatelistiscne orga
nisatie dan ook met dit 
gegeven achter de hand 
op of rond deze datum 
iets organiseert, wordt 
de reikwijdte van het 
evenement veel groter. Je 
hoeft dan niet te oedelen 
om publiciteit in een 
klein hoekje in de krant. 
Ze komen naar je toe, 
om te vragen wat je or
ganiseert ter gelegenheid 
van de internationale 
Dag van de Postzegel. 
En Avifauna, het Ar
cheon en de Nederland

se Spoorwegen komen 
vanzelf naar je toe om te 
vragen of ze samen met 
je een 'trekker' voor het 

n kunnen orga-t ele gezi 
niseren 

OVER DE SCHUTTING 
De filatelistische hobby 
leent zich bij uitstek voor 
een grootschalige en 
brede aanpak door en 
voor veel mensen. En 
dan weten ook een hele
boel nog-niet-verzame-
laars dat er op ons ge
bied veel te beleven is. 
Want bij een postzegel
tentoonstelling wordt ie
dereen gekieteld, behal
ve dezelaatstgenoemde 
groep. 

Ik zou zeggen: begin er 
eens mee in Europa en 
begin er snel mee. 
Steeds vaker krijg ik sig
nalen dat de filatelie in 
de westerse wereld af
brokkelt. Het wordt tijd 
om over de nationale 
schutting heen te kijken, 
de handen ineen te slaan 
en grootschalig het tij te 
keren. Bijvoorbeeld via 
de zesde mei, als een 
wereldwijd aansprekend 
hoogtepunt. 
Charles Boissevain 
Den Haag, 6 mei 1996 

Charles Boissevain is conserva
tor Posthistorische en Filatelisti
sche Verzamelingen bi | Het Ne
derlandse PTT Museum te Den 
Haag 

'OOG VOOR PROPORTIE'-
MODELLEN EN MAQUETTES 
Van 14 juni tot en met 27 oktober 1996 is in het PTT Museum de tentoonstel
ling Oog voor proportie \e bezichtigen: een expositie over modellen en ma
quettes. Ongeveer 140 objecten, verdeeld over drie thema's, worden gepre
senteerd: Modellen als hobbybeoefening. Constructie- en presentatiemodellen 
en Modellen als museale objecten. 
In Nederland zijn enkele tienduizenden hobbyisten actief in de modelbouw, in
dividueel of binnen een modelbouvwereniging. Er is een grote diversiteit aan 
modellen die door de hobbyisten worden gebouwd. In de expositie is gekozen 
voor modellen van treinen, schepen, vliegtuigen en gebouwen. Een deel van 
deze modellen komt uit de collectie van het PTT Museum, maar er zijn ook mo
dellen van een aantal modelbouwers te bezichtigen. 
Al vele jaren worden modellen gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe appa
raten, machines en technieken. Deze modellen hebben verschillende functies. 
Eén van die functies is het toelichten van bepaalde ingewikkelde constructies. 
Dit gebeurt met de zogenoemde constructiemodellen. In de expositie staat een 
model dat de werking van een telefoonkiezer laat zien. Dit model is vijf keer 
groter dan de originele telefoonkiezer. 

I l I I I I I I 

Daarnaast bestaan er ook presentatiemodellen voor potentiële opdrachtgevers, 
om deze te overtuigen van een ontwerp of uiteindelijk produkt. In de expositie 
staan modellen van schepen en telefooncellen als voorbeeld van presentiemo-
dellen. 
Er is in de expositie een kort filmpje te zien, opgenomen met een enthescoop. 
Deze minuscule camera neemt de bezoeker mee langs en door maquettes en 
modellen waarbij het lijkt alsof deze op ware grootte zijn. Deze techniek wordt 
onder andere toegepast door de faculteit Bouwkunde van de TU Delft om mo
dellen te presenteren. 

Een impressie van de tentoonstelling over modellen en maquettes 
Collectie Het Nederlandse PTT Museum, Den Haag 

Model van een 5-tons postauto met aanhanger van het type DAF A50 uit 1951 
Collectie Het Nederlandse PTT Museum, Den Haag 



POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 
Zeestraat 55 2518 AA DEN HAAG 
TeL 070-3625263 Fax. 070-3625415 

Giro: 73.31.882 

Bent u ook al gratis lid van de PPC-club? Dan 
kunt u wellicht ook gebruik maken van de unieke 
FAX-SERVICE die dit lidmaatschap u biedt. 
Wanneer u geïnteresseerd bent in partijen en/of 
collecties van bepaalde landen/gebieden/motie
ven etc. laat het ons dan weten. Zodra wij mate
riaal binnenkrijgen dat mogelijk in uw straatje 
past, en u beschikt over een fax thuis (of wellicht 
op uw werk), dan faxen wij u vrijblijvend door 
welke kavels op dat moment beschikbaar zijn! 
Jaarlijks kunt u als lid bovendien profiteren van 
diverse aanbiedingen die alleen gelden voor PPC-
leden. Deze aanbiedingen treft u alleen aan in 
onze partijenlijst, die u driemaal gratis ontvangt 
(en ook gratis blijft ontvangen wanneer u regel
matig bij ons een bestelling doet). Deze aanbie
dingen kunnen u vele honderden guldens per jaar 
besparen!!! 

In de afgelopen maanden verkochten wij reeds 
een groot aantal partijen - in prijs variërend tus
sen 50 gulden en 15.000 gulden - aan menigeen 
die inmiddels de weg naar ons kantoor in Den 
Haag heeft gevonden (vlakbij het PTT-museum en 
naast museum "Panorama Mesdag"). Wekelijkse 
aanvoer van partijen! Velen keerden reeds voor 
een tweede of derde maal terug voor de aan
schaf van nieuwe partijen. Nb. goede gratis par
keergelegenheid. 

Wanneer u ons laat weten wat u zoekt, alsmede 
in welke prijsklasse u iets zoekt, dan maken wij 
een selectie uit de wekelijks nieuw binnenkomen
de partijen die mogelijk interessant voor u kun
nen zijn en die bovendien binnen uw budget pas
sen!! Dit lijstje sturen - of sneller nog - faxen wij 
u door zodat u vrijwel direct op de hoogte bent 
van het nieuwe materiaal waarnaar u op zoek 
bent. 

WILT U ER O O K BIJHOREN? 
Pak dan nu de telefoon of schrijf een kaartje 

en vraag uw l idmaatschap aan! 
Of nog beter... Bezoek vrijbli jvend ons 

kantoor. Wij zijn elke zaterdag geopend 
van 10.00 tot 15.00 uur. 

(of later wanneer wi j weten dat u komt). 

EEN CONTINUE STROOM VAN NIEUWE 
PARTIJEN GARANDEERT EEN GESLAAGD 

BEZOEK 

NIEUWE MICHEL 
EUROPA EDITIES: 
Oostenrijk Speciaal 1996 ƒ 41,75 

Zwitserland-Liecht. Speciaal 1996 ƒ 45,— 

Duitsland 1996/7 m kleur (5 juli) ƒ 36,50 

Oost Europa 1996/7 (5 juli) ƒ69,— 

West Europa 1996/7 2 delen {30 aug ) ƒ 85,— 

Proefabonnement Michel Rundschau, 6 nummers juli-dec. "96 ƒ 34,50 Michel 
Rundschau geeft maandelijks aanvulling op alle Michel catalogi 

/-Il i f /~irw \^r\'\/~ir\ °"^® Woudenbergse Zandweg 4. 
d U I U O I l l t / I U ü 3707 AN Zeist, tel 030-6924800 

fax 030-6933011 postbank nr 1700 

GRATIS PRIJSLIJST 
B E L G I Ë - E N G E L A N D - F R A N K R I J K -
L I E C H T E N S T E I N - L U X E M B U R G -
O O S T E N R I J K 

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

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

Profil 
Postzegelveilingen 

Onze volgende veiling wordt 
gehouden medio september in 
Hotel Petit Nord te Hoorn. 
Voor deze veiling kunt u weer tegen 
gunstige voorwaarden inleveren. 

* inzenden voor onze veilingen is doorlopend 
mogelijk. 

* importante objecten, commissie in overleg. 
* eventueel bezoek aan huis. 
* gratis katalogus op aanvraag. 
* vrijblijvende taxatie en advies. 
* kijkdagen in Hoorn op ons kantooradres. 

Bel 0229-247953 - fax 0228-515615 
Kantoor adres: 
Mosterdsteeg 1, 1621 HR H o o r n 

'im 



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, FDCs, 
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-Adam) 
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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/ra 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 
84 Brandweer 
B9 Bibliotheken 
BI Biljart 
Cl Chemie/chemici 
C6 Circus 
D3 Dans & Ballet 
E2 Talen 
F1 Folklore 
G3 Gezondheid 
GL Golf 
H6 Handwerkkunst 
HC Hockey & IJshockey 
12 Industrie 
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 
B5 BankA/erzekering 
BA Basketbal 
BR Brood 
C2 Churchill 
CR Cricket 
D9 Drukkunst 
E3 Handel & Export 
F2 Film & fotografie 
G4 Geologie 
H1 Honden 
H7 Mensenrechten 
13 Jaar van het kind 
KI Katten 
K6 Kerstzegels 
KC Amerik. presidenten 
LI Landkaarten 
L5 Leger des Heils 
M4 Molens 
M8 Musea 
02 Winterolympiade 
06 Olifanten 
PI Paarden 
P5 Paddestoelen 
P9 Grottekeningen 
R1 Rode kruis 
R5 Rotary club 
RB Rugby 
S3 Sport 
S7 Schelpen/koralen 
SC Schaatsen 
SS Schietsport 
T5 Toensme 
T9 Anti tuberculose 
UI U.P.U. 
U5 U.N.E.S.C.0 
VI Vogels 
V9 Vuurtorens 
VE Veeteelt 
W2 Heraldiek 
W6 Vuurwapens 
Z1 Zegel op zegel 
ZV Zweefvhegen 

code motief 
A2 Archeologie 
A7 Atoomgebnjik 
Ah Athletiek 
B2 Bruggen 
86 Burchten/kastelen 
BB Bergklimsport 
BT Bijbelteksten 
C4 Computers 
Dl Overige dieren 
DU Duiksport 
E4 Eenden 
Gl Handschriften 
G5 Gehandicapten 
H3 Hist, gebeurtenissen 
H8 Honkbal 
J1 Judaica 
K2 Klederdrachten 
K7 Kerken 
KL Kloosters 
L2 Luchtballonnen 
MO Militarisme 
M4 Mijnbouw 
N2 Natuurkundigen 
03 Ondefwijs 
0 8 Oorspr. bewoners 
P2 Scouting 
P6 Politie 
PA Parachutes 
R2 Ruimtevaart 
R6 Radio & televisie 
SO Speelkaarten 
S4 Sprookjes/legenden 
S8 Stripfiguren 
SH Schermen 
TO Textiel 
T6 Tennis 
TT Tafeltennis 
U2 U.N.0. 
U6 U.N.I.C.E.F 
V2 Vlaggen 
V6 Vruchten 
VA Vluchtelingen 
VI Visserij 
W3 Fietsen/wielrennen 
W7 Wegen & meten 
Z2 Theater 
2!W Zwemsport 

code motief 
A4 Moderne architectuur 
A8 Bouwkunst 
Ap Apen 
B3 Bomen & bossen 
87 Boeken 
BE Beren 
BX Boksen & worstelen 
C5 Cactussen 
D2 Dag v.d postzegel 
El Energie 
EL Elvis Presley 
G2 Glas in lood 
G6 Geld op zegel 
H5 Helikopters 
HB Handbal 
II Insekten 
JD Judo 
K4 Kunst & antiekvoonw. 
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 Spoonwegen 
T7 Telefoon 
TU Turnen 
U3 IT.U. 
U8 Uniformen 
V3 Vissen 
V7 Voetbal 
VC Europa cept 
VM Europa meelopers 
W4 Waterhuishouding 
W8 W.N.F 
Z4 Zeppelins 
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FILAIEUE ALS VAKAISiïlEADVISEUR 
^ goede vooïberMngüMMvewe^ 

Met de zomer in zicht breken 
voor filatelisten weer goede tij
den aan. Steeds meer Neder
landers kiezen voor exotische 
vakantiebestemmingen, zodat 
de thuisblijvers zich de kc> 
mende maanden kunnen ver
heugen op prentbriefkaarten 
met interessante postzegels en 
soms ook leuke stempels. 
Hoewel de vraag 'waarheen 
gaan we volgend jaar met va
kantie?' uiteraard ook zonder 
filatelie kan worden beant
woord, zou het toch jammer 
zijn als we aan deze inspiratie
bron voorbij zouden gaan. Be
halve de bekende ansichtkaar
ten is er zoveel filatelistisch 
materiaal voorhanden dat de 
filatelie bijna als een vakantie
adviseur kan fitngeren. In dit 
artikel volgt een beknopt en 
geïllustreerd overzicht om 
ideeën op te doen. 

VAKANTIE: GOED VOOR U! 
De tekst Vacantie versterkt ver
jongt in een meer dan vijftig 
jaar oud Nederlands machine
stempel is inmiddels wat ach
terhaald (afbeelding 1). En het 

dringende advies in een ma
chinestempel uit 1933 met de 
tekst Zij Nederland Uiu vacantie
land vindt misschien na een 
mooie zomer misschien nog 
wel wat weerklank {afleelding 
2), maar als er veel regen en 
kou is geweest zijn zonbestem

bad dubbel telt {Hier zählt der 
Urlaub dcyppelt, zie {afbeelding3). 
De gemeente Oldebroek {af
beelding 4) prees zichzelf in de 
jaren zestig in een frankeer
stempel aan Voor een rustige va
kantie, maar het is de vraag of 
het tegenwoordig op de Velu

Op 31 mei j l. gaf PTT Post vier zegels uit met als thema 

'vakantie'. Onze thematische medewerker D. Veenstra ziet 

niet alleen thematische maar ook praktische mogelijkheden 

als het er om gaat de filatelie als adviseur te gebruiken bij de 

voorbereiding op uw vakantie. 

mingen favoriet... 
Die jongeren die de voorkeur 
geven aan twee weken strand 
en disco's aan een Spaanse 
Costa, hebben waarschijnlijk 
geen boodschap aan de bewe
ring in een Oostenrijks machi
nestempel dat een vakantie in 
Hofgastein vanwege de aanwe
zigheid van een Alpenthermal
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Gemeente Oldebroek OLPE f RO F" 
^ 
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we wel zo rustig is. 
Misschien heeft de V W in de 
Duitse Harz (afbeelding 5) het 
belang van vakantie nog het 
best verwoord in de tekst Drei 
Wochen Urlaub im Harz = Erho
lung für ein Jahr ('Drie weken 
vakantie in de Harz is ont
spanning voor een heel jaar ' ) . 
In elk geval zullen velen pro
fijt hebben van het advies Mijd 
de vakantiepiek \a.n de Stichting 
Recreatie. 

VAN ABU DHABI TOT ZULULAND 
Een wereldcatalogus is in feite 
een uitgebreide, zij het onge
makkelijke vakantiegids. Veel 
postadministraties doen hun 
uiterste best om met behulp 
van kleurige postzegels hun 
land als vakantieoord aan te 
bevelen. 
Een goed voorbeeld is de serie 
van tien zegels die Man in 
1994 uitgaf {afbeelding 6). De 
doorlopende beelden prijzen 
het eiland aan als een vakan
tiebestemming in elke maand 
van het jaar. 
Nog maar kort geleden, op 18 
april, gaf Noorwegen een 
postzegelboekje met drie toe
ristische zegels uit. 
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In verhouding tot verschillen
de andere Europese landen is 
de promotie van Nederland 
als vakantieland tot nu toe 
heel bescheiden geweest. Na 
de ANWzegels van 1932 heb
ben vrijwel alleen de zomer
postzegels zo nu en dan  bij
voorbeeld in 1975 en 1980 
toeristische doelen in beeld 
gebracht. De nu verschenen 
Nederlandse vakantieserie 
kan dus voor een doorbraak 
zorgen!. 

V W S EN GEMEENTEN 
Behalve de onvermijdelijke 
folders en brochures benut
ten de VW's in ons land vaak 
frankeerstempels om de aan
dacht op zich te vestigen. Ook 
sommige gemeenten laten 
zich niet onbetuigd en dat 
geldt al evenzeer voor regio's 
en recreatieschappen. Van 
een gemeente als Valkenburg 
zijn de teksten Valkenburg en 
vakantie: een begrip en Wie aan 
vakantie denkt, zegt: Valkenburg. 
Rustzoekers wordt gewezen 
op het huren van een bunga
low aan het Veerse Meer, ge
noemd in het zeldzame fran
keerstempel van de gemeente 
Kortgene {afbeelding 7). Op
merkelijk is het stempel van 
de gemeente Hardenberg, 
waarin de gemeente niet al
leen naar nieuwe inwoners 
lonkt via de tekst Wonen, waar 
anderen met vakantie gaan, 
maar ook op indirecte wijze 
aangeeft dat u welkom bent 
als vakantieganger. 
De vele frankeerstempels van 
de V W 's leveren een aardige 
staalkaart van de vakantiemo
gelijkheden in ons land onder 
het motto Lekker weg in eigen 
land. Kustplaatsen leggen ui
teraard het accent op de 
strandgenoegens, Drente 
prijst zich aan als fietsvakantie
land, in NoordBrabant barst 't 
van de gezelligheid en u mag uw 
hart verliezen in Overijssel. In 
Flevoland geven ze het advies 
Vlieg er eens uit en tonen ze de 
verrassende kant van Nederland. ■" 
Friesland is anders en u bent <»
welkom in gastvrij Groningen. ~ 

BUITENLANDERS H 
De vakantiemaanden lijken :i 
soms complete volksverhuizin ^ 

Drei Wccl.ïn 
1 , Ï W B ^ n U.i^Ml sm 

' ^ = Erholung 
l i ^ . : ^ fur ein Jalir 
\}air(^t Vfiri<BtTrsveil''"r'd.e.V. 

435 



Nederlanders aantrekkelijke 
slogan Vakantie m voordelig 
Frankrijk. Maar dat was wel in 
1975... 
Het jaar daarvoor luidde de 
uitnodiging: Geniet dit jaar van 
het landelijke leven m 't groene 
Frankrijk 1974. In het stempel 
is achter een kam peertent een 
koe afgebeeld, die de kam
peerders wakker maakt {aßeel
dtng 8). 
De Verenigde Staten probeer
de in die tijd ook al de op de 
centen lettende Nederlanders 
naar Amerika te krijgen met 
de tekst Visit America  It costs 

' GEM KORTGEME • 
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Ons land telt niet alleen 
'binnenlandse' vakantie

gangers, maar ook honderd
duizenden buitenlanders ver
kiezen ons land jaarlijks als va
kantiedoel. Tegelijkertijd 
brengen veel Nederlands hun 
vakantie in het buitenland 

door. Om dat laatste te berei
ken prijzen buitenlandse ge
meenten en VW's zich in 
stempels als favoriet vakan
tiedoel aan. Veel nationale 
verkeersbureaus doen dat 
zelfs in het Nederlands. Zo 
meldt Noorwegen zich als uw 

vakantieland voor rust en ruimte 
aan. De Finnen houden niet 
van ongepaste bescheiden
heid en zeggen Finland  daar 
kan geen gewone vakantie 
tegenop. 
Een bedrijf uit Harderwijk 
(Sauna thuis) maakt het zelfs 
mogelijk om elke week van 
een 'Finse' vakantie te genie
ten: Neem een finse sauna thuis 
voor uw wekelijkse minivakantie. 
Frankrijk presenteerde zich in 
de jaren zeventig als volgt: 
Veelzijdig Frankrijk 12 maan
den per jaar vakantieland. Ook 
dachten de Fransen ons te 
lokken met de  voor zuinige 

less than you think ('Bezoek 
Amerika  Het is goedkoper 
dan u denkt'). 
Voor veel Nederlanders zijn 
de Nederlandse Antillen niet 
alleen een geliefd vakantie
doel, maar zelfs een favoriete 
vaste verblijfplaats geworden. 
Leuk is het stempel met de 
tekst Visit Aruba  Little Dutch 
Isle Cambean Style dat een divi
diviboom toont met een door 
de passaat scheef gegroeide 
kruin (aßeeldmg 9). 
Volgens het frankeerstempel 
van het Belgische Middelker
ke vinden we daar ZeeZand
Zon. Sommige buurlanden 
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zijn al jarenlang een waar fila-
telistisch paradijs dankzij de 
vele toeristische machine
stempels die ze daar gebrui
ken. Een plakboek met al 
deze stempels zou een uitste
kende vakantiegids zijn! Daar
in zou dan een apart hoofd
stuk kunnen worden inge
ruimd voor bijvoorbeeld de 
moderne geïllustreerde brief
kaarten van Duitsland {aß)eel-
dmg 10), die vroeger onder 
het motto Lernt Deutschland 
feêwwCTï.'verkrijgbaar waren {af
beelding 11). 
Op dit gebied was onze PTT 
in de jaren dertig ook actief. 
Op ongeveer honderd brief
kaarten werden stadsgezich
ten, molens, kastelen en land
schappen afgebeeld. Maar ac
tueler zijn natuurlijk de reis
gidsen die tegenwoordig in de 
boekhandel te koop zijn. Een 
van de uitgevers daarvan, Do-
minicus, adviseert dan ook in 
een frankeerstempel Op va
kantiel Een reisgids uit de portret
reeks van Dominicus. Een alter
natief zijn de reisgidsen van 
Kosmos, die u volgens een fran
keerstempel het Wat en Hoe 
voor uw vakantie bieden. 

HULP KOMT VAK PAS 
Het is mogelijk een vakantie 
volledig zelf voor te bereiden, 
maar in veel gevallen is het 
verstandig de hulp in te roe
pen van een deskundige advi
seur: het reisbureau {afleel-
dmg 12). 
In ons land is de ANWB een 
soort overkoepelend reisbu
reau, dat ook in talrijke fran-
keerstempels zijn (vroege) 
hulp aanbiedt. Een kleine se
lectie: Uiu vakantie begint bij de 
ANWB; De ANWB uw gids op 

reis; Naar de wintersport? Eerst 
naar de ANWB; Vakantieplan
nen f Kom nu! Nu wordt u in alle 
rust geholpen en Vakantie rustig 
voorbereiden - kom in maart of 
april. 
Ook tientallen frankeerstem-
pels van andere reisbureaus 
laten een rijke variatie zien. 
Lissone Lindeman volstaat met 
de aanbeveling Neerlands eerste 
reisbureau en Wagons-Lits liet 
zich er in 1976 op voorstaan, 
al een eeuw 'reiservaring' te 
hebben. Twintig jaar eerder 
gebruikte laatstgenoemd be
drijf een stempel waarin niet 
alleen intercontinentale rei
zen werden genoemd, maar 
ook de uiterste vorm van va
kantie: emigratie (afbeelding 

D-Tours gebruikte in zijn stem
pel een typisch Nederlandse 
tekst: Betaal minder voor beter! 
De firma Jan Doets America 
Tours uit Heerhugowaard is 
gespecialiseerd in reizen naar 
de Verenigde Staten en Cana
da en noemt zich dan ook Mr. 
America Nr. 1 *. Opmerkelijk is 
dat daar in het frankeerstem
pel Mr. American 1 * van is ge
maakt. 
Wilt u liever iets geheel an
ders? Dat kan volgens een 
stempel uit het Belgische Die
penbeek: Reis vol kleuren Reis 
De Zigeuner... 

VARIATIE VAN TENT TOT HOTEL 
Het is natuurlijk niet mogelijk 
alle vakantiemogelijkheden fi-
latelistisch de revue te laten 
passeren. Daarom een selectie 
uit de rijke variatie aan moge
lijkheden tussen tent en hotel. 
Kamperen heeft een heel 
oude traditie. Een bekende fa
brikant van tenten beeldt in 
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zijn frankeerstempel twee ten
ten onder een stralende zon 
af. Dat geeft meteen de kwets
baarheid van deze vorm van 
overnachten aan. Als de zon 
verstek laat gaan en stortbuien 
of een windhoos uw deel wor
den, hebt u niets aan de stelli
ge bewering van Eurocamp in 
een Engels stempel There's no 
better way. 
Daarom rijden veel vakantie
gangers liever met de caravan. 
Er is zelfs een Nederlandse 
Caravan Club. Bij jongeren 
zijn de jeugdherbergen nog 
steeds redelijk populair. Het 
stempel van de NJHC, de Ne
derlandse Jeugdherberg Cen
trale, meldt dan ook Jeugdher
bergen - Da 's pas vakantie. Het 
internationale beeldmerk van 
de jeugdherbergen vinden we 

ook terug op een geïllustreer
de Poolse briefkaart met drie 
wandelaars op trektocht {af
beelding 14). 
Een redelijk alternatief om 
eenvoudig te overnachten is 
het huren van een kamer bij 
particulieren. In veel op onze 
oosterburen gerichte Neder
landse vakantieoorden komt 
men dan ook de bekende 
bordjes Zimmer frei tegen. Aan 
een Amerikaans stempel is te 
zien dat in de Verenigde Sta
ten al jaren The Bed & Break
fast Ixague functioneert. Een 
nog verdergaande variant is 
het ruilen van uw eigen huis 
tegen dat van buitenlandse va
kantiegangers. Uit 1976 da
teert een stempel met de tekst 
Holiday-accommodation in Priva
te Homes. 
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Het aanbod voor verblijfsac-
commodatie in bungalows, va
kantiewoningen en hotels is 
overweldigend, ook als het om 
frankeerstempels gaat - zowel 
voor een country cottage in En
geland {aßeelding 15) als voor 
een hotel op de Lemelerberg 
(aßeelding ] 6). 

KIES HET RUIME SOP! 
Een grote groep Nederlan
ders prefereert een vakantie 
op het water. Maar ook wie 
daar niets voor voelt, kan ge
noodzaakt zijn voor bepaalde 
vakantiebestemmingen het 
ruime sop te kiezen, waarbij 
het weinig verschil maakt of 
Terschelling danwei Zweden 
het reisdoel is. De "FT-Saga-
Line uit Hamburg noemt de 
oversteek naar Zweden Das 
schönste Stück Autobahn nach 
Schweden. Met Stena Line kunt 
u profiteren van Uw voordelige 
autovaanveg naar Scandinavië. 
Voor Engeland moet de 
Noordzee worden overgesto
ken. Olau biedt u De vriendelijk
ste weg naar Engeland, terwijl 
SMZ uit Hoek van Holland 
toepas-selijk verklaart Engeland 
ligt om de Hoek. Is Zuid-Enge-
land uw vakantiedoel, dan ligt 
een bezoek aan het eiland 
Wight voor de hand. In dat ge
val kan worden gereisd met de 
Hovertravel - Fastest route to the 
Isle of Wight. 
In ons waterrijke land zijn wa
tersportvakanties heel popu
lair. Zeilvakanties zullen de 
jongere generatie aanspre
ken, terwijl Een reisje op de Rijn 

^ weer een andere categorie Ne-
=- derlanders aantrekt. In het 
_ stempel van een rederij uit 
z Rotterdam zit een aardige 
^ woordspeling: U vaart wèl bi] 
•^ rijnvakantie. 
^ Een ultieme vorm van vakan-
2 tie is voor velen een zeereis 
= met een groot passagiersschip 

oftewel een cruise, al hoeft dat 
JOO nu niet direct een Cruise on a 
"vO Love Boat te zij n. 

Pure nostalgie is te vinden op 
zo'n vijftien frankeerstempels 
uit de jaren dertig van Duitse 
scheepvaartmaatschappijen. 

die vanuit Bremen en Ham
burg vakantiereizen maakten 
naar bestemmingen in de ge
hele wereld. De Hamburg-Ame
rika Linie wist destijds in zeven 
dagen Amerika te bereiken 
{afbeeldingen 17 en 18). Nu 
doet uw vliegtuig daar onge
veer zeven wwrover... 

REIZEN ZONDER ZORGEN 
Vakantie wordt geacht een 
leuke en zorgeloze bezigheid 
te zijn. Meestal is dat ook het 
geval, maar soms gaat er iets 
mis. Zo kunt u ziek worden in 
een ver land. Vandaar dat de 
GG&GD in Rotterdam het 
dringend advies geeft Verre rei
zen - laat u inenten. Maar zelfs 
een 'simpele' blindedarmont
steking kan extra problemen 
geven als u niet met de behan
delend arts kunt praten en 
met gebaren duidelijk moet 
maken wat u mankeert. Op 
dat moment hebt u spijt dat u 
het volgende advies niet hebt 
opgevolgd: Linguaphone voor 
vreemde talen. 
Een reisverzekering is zeker 
geen overbodige luxe. Verze
keringsmaatschappijen geven 
zakelijke, en soms ook ludiek 
getinte adviezen. Zo gaat de 
raadgeving Bel ons voor utv ras-
verzekering van een assurantie
kantoor uit Sassenheim verge
zeld van een onbezorgd in het 
gras liggende vakantieganger. 
Vooral in het buitenland wor
den toeristen als dankbare 

slachtoffers voor berovingen 
beschouwd. De Europeesche 
Goederen en Reisbagage-Verzeke
ring Maatschappij nv wilde in 
de jaren vijftig en zestig dit ri
sico onder het motto Reizen 
zorgen graag verzekeren (afbeel
ding 19). In een stempel uit 
1963 gaat een dief er met een 
koffer en een handtas van
door. 
Zakkenrollers hebben een 
voorkeur voor contant geld. 
Vandaar dat onder reizigers 
en vakantiegangers de zoge
noemde travellers cheques al 
tientallen jaren heel populair 
zijn. In frankeerstempels uit 
de gehele wereld wordt er 
vooral op gewezen, dat deze 
cheques overal inwisselbaar 
zijn. In stempels van een inter
nationale bank met vestigin
gen in zowel Abu Dhabi als 
Amsterdam staat bijvoorbeeld 
Travellers Cheques: Welcome & 
Acceptable Around the World. 
Als u langere tijd niet thuis 
bent, is het niet verstandig 
waardevolle zaken in huis te 
laten. Daarom beval de Wiener 
Bank-Verein in 19.S0 al aan ge
bruik te maken van een kluis 
{aßeelding 20); de tekst luidt 
Während der Reise-Zeit Wertsa
chen in unsere Stahlkammern. 

NIET VERGETEN 
Wie met de auto een lange 
(buitenlandse) vakantiereis 
maakt, doet er verstandig aan 
er voor te zorgen dat de auto 
in prima conditie is. Een gara
ge in Amsterdam adviseert u 
daarom in een frankeerstem-
pel Vakantie — maak tijdig een af
spraak voor de vakantiekontrole-
beurt. 
Ook een boekhandel in 
Leeuwarden adviseert in die 
zin, zij het dan dat het gaat 
om het bestellen van studie-
boeken: Vóór Uw vakantie stu-

dieboeken bestellen!. 
Ook is het van belang nog 
even te controleren of uw ver
zekeringen alle risico's dek
ken. Want als u toch autopech 
in het buitenland krijgt, is het 
plezierig om gebruik te kun
nen maken van de Internatio
nale Autopech Service — Een 'gren
zeloze' verzekering, zoals een ver
zekeringsmaatschappij in een 
frankeerstempel laat weten 
{afbeelding 21). 
Gaat u naar het buitenland, 
vergeet dan niet het uitzend
schema van Radio Nederland 
Wereldomroep op te vragen. 
'Over de grens' kunt u dan 
toch horen wat er tijdens uw 
afwezigheid in ons land ge
beurt. 
En vergeet vooral het thuis
front niet, want wij filatelisten 
verheugen ons immers op die 
kaarten met leuke zegels en 
stempels! 

NOG MEER OM AAN TE DENKEN 
Banken denken met ons mee. 
Een Canadese bank deed dat 
in 1951 al; in oktober van dat 
jaar nodigde een frankeer
stempel de inwoners van 
Montreal uit, te sparen voor 
de vakantie van het volgend 
jaar {Save NOTU for Next Year's 
Holiday). 
Een Amerikaans stempel {af
beelding 22) wijst in dezelfde 
richting. Daarin ligt een man 
in een hangmat boven de 
tekst Vacation savings. 
Wie van mening is dat ook 
huisdieren recht hebben op 
vakantie, zodat hond of kat 
meemogen naar Aruba, moet 
zich wel realiseren dat dieren 
niet altijd simpel kunnen 
meereizen. Maar geen nood, 
want er is ook reisbureau voor 
dieren, zoals blijkt uit een 
frankeerstempel uit Wasse
naar. Tijdig boeken dus. 
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Zo zijn er nog veel meer zaken 
die moeten worden geregeld. 
Vrijwel elk onderdeel kan met 
filatelistisch materiaal worden 
geïllustreerd. Soms is dat ma

teriaal wat verouderd (nostal

gisch, zo u wdlt), zoals het 
stempel van Boldoot uit 1961 
{apeelding 23), dat meldt dat 
eau de cologne u op reis ver

frist! 
Heel handig is de Postbus 51

folder Wtjs op ras, die u helpt 
om goed voorbereid op reis te 
gaan. En een Belgisch stempel 

van de kofFerfabrikant Samso

nite is wel erg veelbelovend: 
The Luggage that knows its Way 
Around the World. 

EEN PREÜIGE EN ZONNIGE 
VAKANTIE! 
Gemeenten zijn klantvriende

lijk. Dat mogen we althans o p 
maken uit frankeerstempels 
met de beste wensen voor de 
feestdagen. De meeste voor

beelden daarvan worden rond 
de jaarwisseling gesignaleerd, 
maar de Groninger gemeente 

Pekela wenst door middel van 
haar frankeerstempel ook 
prettige paasdagen. Het be

drijfsleven breidt de wensen 
uit tot de vakanties. 
In een Belgisch frankeerstem

pel van Kwatta uit 1955 gaat 
de dubbele wens Bonnes vacan

ces! Goed verlof, vergezeld van 
een wandelaar in de vrije na

tuur. Een transportbedrijf uit 
Bevervrijk houdt het zakelijk: 
Wij wensen u en uw medewerkers 
een prettige en zonnige vacantie. 
Als alle voorbereidingen ge

troffen zijn, en de voordeur is 
dichtgetrokken, dan ont

breekt hopelijk de medede

ling Geen brood deze week (zijn op 
vakantie), zoals in een Belgisch 
machinestempel uit Hasselt 
(afbeelding 24). Anders kunt u 
zeker bezoek verwachten van 
het inbrekersgilde, dat dank

baar gebruik maakt van deze 
regelrechte 'uitnodiging'. 
Dan eindigt zelfs een prettige 
en zonnige vakantie in een 
nachtmerrie! 

AUTOIVIAAT 
SAMENSTELLING: P. HOUDEWIND, 
POSTBUS 609, 2270 AP VOORBURG 

Aland 
Op 1 maart. 1996 heeft 
de PTT van Aland het ta

rief voor binnenlandse 
brieven onder 20 grann 
verfioogd van 2.30 naar 
2.40 m. 

Argentinië 
Vanaf 27 december 
1995 v/ordt in Argenti

nië een proef genomen 
met een Un/sysstroken

automaat. 
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Argentijnse L/n/sysautomaat

strook 

Australië 
Er zijn weer enkele nieu

we CPSautomaatstro

kenuitgiften te melden. 
Op 16 oktober 1995 
verscheen een kangoe

roe/koalaautomaat

strook van 45 cent met 
de opdruk e m 57 HßT, 
afkomstig van de Tritech
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Nieuwe CP5automaatstroken 
Australië, boven BTH STHBT, 
onder Sydney 95 

printer in het postkantoor 
Bathurst Street in 7000 
Hoborth. 
Drie dagen later, op 19 
oktober 1995, werd een 
kangoeroe/koalaauto

maatstrook van 45 cent 
met de opdruk Syd

ney 95 uitgegeven. 

Denemarken 
Behalve de elf Fromaau

tomaten die in eerste in

stantie in Denemarken 
geplaatst werden, zijn 
inmiddels tien nieuwe 
Fromoautomaten ge

plaatst. Ze zijn te vinden 
op de volgende lokaties: 
FARUMBytorvl,KO

PENHAGENLuchthaven 
Kastrup, KOPENHA

GENJagtvey 64 LYNG

BYJernbanepladsen 10, 
RANDERSNorregade 1, 
SILKEBORGKylstrupvej 
34, SOBORGHovedg

ade l l 6 ,SONDER

BORGRadhustorvet 1, 
TAASTRUPSelsmosevej 
25 en VEUEGl. Haven 
2. 

Israël 
In februari van dit jaar 
zijn in Israël alle Klussen

c/or^automaatstroken

automaten bij de post

kantoren verwijderd. De 
reden is onbekend. Het is 
jammer dat we nu ver

stoken blijven van de 
aantrekkelijke automaat

stroken die Israël uitgaf. 

Liechtenstein 
De eerste Liechtensteinse 
tariefserie was in de pe

riode van 4 tot en met 31 
december 1995 als 
volgt: 60, 80, 100 en 
180r. 
No de portoverhoging 

van 1 januari van dit 
jaar bestaat de tariefse

rie uit de waarden 70, 
90, 110 en 180 r. 

Nederland 
De 'reizende 
/C/üssenc/or^automaat' 
van PTT Post stond op 22 
en 23 maart 1996 in 
sporthal Cleijn Duin te 
Katwijk aan Zee. Daar 
werd op die dagen de 
nationale jeugdpostze

• ■ • CM • 
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/C/ussendor/automaatstrook met 
bijbehorende speciale jeudfila

teliekwitantie 

ALPHILIA eepTTPost 

p O'f^t E G E L S 

BTU 

DflTUtI ^MÈ,M,t^^ 
/C/ussenc^orf automaatstrook met 
bijbehorende speciale leudfila

teliekwitantieaK/ussenc/or^ou

tomaatstrook met bijbehorende 
speciale kwitantie Alphilia 96 

leltentoonstelling gehou

len. De speciale kwitan

ties die door de automaat 
werden verstrekt waren 
gedrukt op wit papier 
In Alphen aan de Rijn 
was tijdens de nationale 
postzegeltentoonstelling 
Alphilia 96 de Klüssen

c/orfautomaatstroken

automaat uit Delft ge

plaatst; dit omdat de rei

zende Klüssendorfau\o

maat bij een val uit de 
vrachtwagen beschadigd 
was geraakt. Op 26 en 
27 april werden de spe

ciale kwitanties gedrukt 
op gewaarmerkt papier, 
de laatste dagen 27 en 
28 april op wit papier. 

NieuwZeeland 
Op 21 februari 1996 
verscheen in NieuwZee

land een nieuwe Maori

automaatstrokenuitgifte. 

Verenigde Staten 
Het gewaarmerkte pa

pier voor de Un/s/sstro

kenautomaat werd sinds 
1994 vervaardigd door 
de American Banknote 
Co. en nu door het Bu

reau of Engraving and 

Un/s/sautomaotstrook met het 
minuscule laartal 1996 (linkson

der) 

Printing. De bedrukking 
verschilt door de vermel

ding van het jaartal 
1996. Bovendien is de 
afstand tussen de beide 
rode vlaggen 1 millime

ter kleiner. De eerste dag 
van ingebruikneming 
van het nieuwe papier 
was 26 januari 1996. 
De tariefserie bestaat uit 
de waarden 0.20, 0.32, 
0.50 en 0.60. 

Zwitserland 
Op 14 mei 1996 zijn 
nieuwe Zwitserse auto

maatstroken verschenen 
met daarop vier verschil

lende afbeeldingen uit 
het nieuwe type Frama

automaat. 

HELVETIA 

V O O 9 g 

äämSfe^a 
De nieuwe kleurige Zwitserse automaatstroken 



1000 DA! 
Deze maand is Philapost 1.000 dagen jong. Philapost \ 
afgelopen 33 maanden heeft gegeven. Philapost heef 
'Wereld' van de Filatelie. 
Daar gaat Philapost u deze maand extra voor belonen 

Eenmalig: De '1000 DAGEN WONDERDOOS', niet voor f 1.000,= maar 

1000 redenen voor de 1000 DAGEN WONDERDOOS: 

Een 'loeier' van een Wonderdoos met een vertegewoordiging van meer d; 
lende landen en gebieden. 

Meer dan 10.000 Luxe Kwaliteit Postzegels van de gehele wereld, allemaal 
in de gerenomeerde catalogi, afkomstig uit één van de meest indrukwekk 
sehe bestanden in de wereld. 

Philapost garandeert u een cataloguswaarde van tenminste f 10.000,= in 
WONDERDOOS. 

Dit enorme aantal postzegels is verwerkt in ten minste 20 grote insteekl: 
kaarten, pergamijnzakjes, couverts en opbergdoosjes. Een flink gedeelte VÏ 
is compleet en vaak postfris. Alles in luxe kwaliteit door de zorgvuldige I: 
deze voorraad postzegels. 

De 1000 DAGEN WONDERDOOS voor 1000 uur sorterplezier 

(of verkoopt u de doos direct met een vette winst door aan uw buurman, ( 
boom wilde kijken !) 

BELljUiimijUJof FAxljil|fidM:il°< SCHRIJF POSTBUS 96 2650 AB 
BERKEL EN RODENRIJS 

BETALEN NA ONTVANGST MET DE BIJGESLOTEN ACCEPTGIROKAART. DE BETALING MOET NA 
EN WONDERDOOS ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN VAN PHILA B.V GOEDEREN BL 

VAN KOOPHANDEL TE DELR ONDER NUMMER 35724. RETOURNEREN ALTIJD OP UW EIGEN KOSTEN EN RISICO. BIJ BESTELLINGEN 

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



u graag bedanken voor het vertrouwen dat u ons de 
I recordtijd een plaats verworven in de Nederlandse 

lts f 499 = 

DO verschil-

het PHILAPOST' 
mailorder op maat voor de fi latelist 

adres 

3talogiseerd 
e filatelisti-

000 DAGEN 

en, insteek-
^ postzegels 
ndeling van 

Ie kat uit de 

LUXE PHILA INSTEEKALBUMS voor absolute spotprijzen 

8/16 Witte Bladen, niet f 12,95 maar f 7,00 

12/24 Witte Bladen, met f 19,95 maar slechts f 8,50 

16/32 Witte Bladen, niet f 21,50 maar slechts f 10,00 

24/48 Witte Bladen, niet f 29,50 maar slechts f 15,00 

30/60 Witte Bladen, met f 39,50 maar slechts f 19,00 

32/64 Witte Bladen, niet f 42,50 maar slechts f 20,00 

16/32 Zwarte Bladen, Dubbel Schutblad, niet f 29,50 maar slechts f 15,00 

16/32 Zwarte Bladen, Dubbele Glasheldere Schutbladen, niet 39,50 maar slechts f 20,00 

30/60 Zwarte Bladen, Dubbele Schutblad, niet f 47,50 maar slechts f 25,00 

32/64 Gewatteerd Kaft Zwarte Bladen Dubbel Schutblad, niet f 49,50 maar slechts f 30,00 

RANONKELWEG k. WEIDE6UURT 
BERKEL EN RODENRIJS HTTP://WWW.XS4ALL.NL/~PHILA/ tfl 

3EN ZIJN BIJGESCHREVEN OP DE REKENING VAN PHILAPOST. PHILAPOST LEVERT ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. PHILA, PHILAPOST 
^ET EIGENDOM VAN PHILA B.V. TOT VOLLEDIGE BETALING HEEFT PLAATSGEVONDEN. PHILA B.V. IS INGESCHREVEN BIJ DE KAMER 
R DE F 100,= NEnO, WORDT F 10,= BIJDRAGE IN DE KOSTEN BEREKEND. EEN BETALINGSHERINNERING KOST OOK F 10,-. 

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


Vrijdag 26 april liet de burgermeester van Alphen aan den Rijn, de heer M. Paats, duizend 

duiven los. Hij opende daarmee de nationale postzegeltentoonstelling A^Ma 96. In het 

tenniscentrum Nieuwe Sloot'm Alphen aan den Rijn waren tot en met zondag 28 april meer 

dan honderdvijftig collecties te zien uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, 

Luxemburg en België. 

JXjJVmpPDEVUJCHrVOOR 
Dhilia96 Alp 

442 

N A T I O N A L E 

Alphilia 96 bleek een goed ge
organiseerde, soepel verlo
pende manifestatie waaraan 
menigeen - filatelist of niet -
plezier beleefde. De conclusie 
na de drie expositiedagen was 
dan ook dat de nationale post
zegeltentoonstelling van 1996 
een succes was. Organisato
ren, bezoekers en handelaren 
konden tevreden terug kijken, 
de jury was vol lof over het 
hoge gehalte van de collecties 
en zelfs het prachtige weer 
bleek geen handicap voor het 
bezoekersaantal. 

DREWESVEENSTRA 
ONDERSCHEIDEN 
Zoals gebruikelijk is tijdens 
een nationale postzegelten
toonstelling waren er tijdens 
Alphiha 96 ook diverse Bonds
activiteiten georganiseerd. O p 
zaterdag 27 april hield de Ne
derlandse Bond van Filatelis
ten-Vereniging zijn jaarlijkse 
ledenvergadermg in het nabij-
geleden Parkrestaurant van 
het vogelpark Avifauna. 
's Avonds, op het diner, werd 
een aantal mensen om hun 
verdiensten voor de filatelie 
onderscheiden. Toegekend 
werden de Rietveld-trofee (J.F.K 

PIGEONGRAMS: NOG ENKELE EXEMPLAREN! 
Van de duizend duiven die vrijdag 26 april in Alphen aan 
den Rijn werden losgelaten, vervoerden er driehonderdvijf
tig een zogenaamd duiventelegram of pigeongram. Deze pige
ongrams zijn een geliefd verzamelobject voor postzegel- en 
luchtpostverzamelaars. 
De 'gevlogen' boodschappen werden na terugkeer van de 
duiven door de eigenaren voorzien van het ringnummer van 
de desbetreffende duif, de tijd die de vlucht duurde, de af
stand en de datum. De boodschappen zijn bevestigd op een 
geïllusteerde kaart die de overige gegevens vermeldt. Er is 
nog een aantal exemplaren van deze pigeongrams beschik
baar; ze zijn te koop voor f 7.50 per stuk. Wie dit bedrag over
maakt op girorekeningnummer 1285264 ten name van J.C. 
de Bruyn, Larikslaan 4, 2461 JB Ter Aar, krijgt na enige tijd 
zijn of haar pigeongram in de bus. 

V A M 1 9 9 6 W A S S C H I T T E R E N D 

NVPV-vlag fier m top h|dens Alphiha 96 

Vollmer), de Van der Willigen-
medailk (J-H. Verschuur), en 
de Spoorenberg-medaille. Laatst
genoemde onderscheiding 
ging naar Drewes Veenstra, 
thematisch redacteur van het 
maandblad 'Philatelie', die 
het ereteken ontving voor zijn 
grote verdiensten op het ge
bied van de thematische filate
lie. Bescheiden als hij is, gaf 
hij in zijn dankwoord een deel 
van de hulde aan de hoofdre-

Burgemeester Paats lost de eerste van duizend postduiven, daarmee Alphilfa 96 
officieel openend 

dactie van 'Philatelie' door. 
Op de Bondspagina's (pagi
na's 452 t /m 454) wordt uitge
breider verslag gedaan van de 
ledenvergadering en het 
Bondsdiner. 

COMPLIMENTEN VAN DE JURY 
De voorzitter van de jury, Bert 
Goofers, complimenteerde de 
organisatie van Alphilia 96 met 
de wijze waarop de expositie 
was opgezet. 'De kaderopstel
ling was ruim en inventief. De 
verzamelingen waren rijk ge
varieerd en van een hoog ge
halte, waardoor de jury snel 
en efficient zijn werk kon 
doen.' 
De jurybeoordeling bevestig
de deze woorden: er werden 
maar liefst twaalf inzendingen 
met goud bekroond, vijfen
twintig met groot verguld zil

ver, vijfendertig met verguld 
zilver en negenendertig inzen
dingen met groot zilver. De 
overige veertig van de in totaal 
151 inzendingen vielen in de 
categorièn zilver, verzilverd 
brons en brons. De volledige 
uitslag vindt u op deze pagi
na's. 
De jury gaf toekomstige orga
nisatoren van nationale ten
toonstellingen de raad, de uit
stekende wijze van werken op 
Alphilia 96 ten voorbeeld te 
nemen. (NK) 

BEKRONINGEN ALPHILIA 96 
Volwassenen 

Goud M M K F Bottu ('Als ge miin leer 
lingen v/ilt zi|n evolutie van het KIOOS 
terleven'), E Bridges ('The Penny Ship of 
the Union of South Africa'], H Buiten
kamp ('De eerste tien |aar pakketpost in 
Juqoslavie'*), J C van Dum ('Het gewest 
Holland'), J G Fidder ('Het Zuidpoolge-



bied'); P.O.M, van Hasselt ('Post van en 
via Bergen op Zoom") ; B. Lompe ('100 
jaar Koninkrijk der Nederlanden'); J. Vel
lekoop ('Nederland Armenwetzegels"); 
J.F.K. Vollmer ('Curacao 18731923 
50 jaar emissiebeleia); A. Voorbraok 
('De postgeschiedenis van Edinburgh 
184Ó1902") ; D. van der Wateren 
('Nepal, 75 year Postal Stationery") en 
F.H.H. Willems ('Het oostale verleden van 
Roermond 16401870") . 
Groot verguld zilver:}. Bargmann ('De 
geschiedenis van het nummerstempel in 
Nederland'); G.R. BeereboomLubben 
('Tarieven in de emissIeBeatrix'); H. ten 
Have ('Postwaardestukken koningin Vic
toria 18401901'); G. Holstege f j ub i 
leumzegels 1923 Nederland'); H.T. Hos
pers (2x: a. 'Een proef met gummistem
pels in 1 9 2 5 " ) en b. 'Roltanding Neder
land'); D. Koelewijn ('De duif, een bijzon
dere vogel'); G. van der Koore (2x: o. 
'Columbus, zijn leven en obsessie' en b. 
'De fascinerende uil'); B. Kroemer ('Car
tes Maximum du GrandDuché de 
Luxembourg'); H. Kroiss ('Internationale 
Schiffspost des 19. Jahrhunderts'); A.P.P. 
van Laar ('De ontwikkelingvan het Ne
derlandse postwezen'); C B. van Nugte
ren ('De Nederlandse zegels gebruikt ter 
voldoening van het luchtrecht en de zgn. 
luchtpostzegels'); G. Pansin ('Luxemburg 
auf Maximumkarten'); Th.A.F. Roelofs 
('Kleinrondstempels op postkantoren 'op 
vele manieren" ); A.A. Scheer ('Zo vrij 
als een vogel of vogelvri j?"); L Schuring 
('De tarieffunctie van de postzegel in het 
internationaal verkeer'); A.L.H.M. Simons 
('Retour gezonden post tijdens de Eerste 
Wereldoorlog'); H.C.P.M. Stops ('Van 
vliegende mens tot mach 2 " ) ; J.M.A.G. 
Stroom ('Nederlandse rolzegels op direct 
mail'); R. Thill ('Die Geheimnisvolle Welt 
der Mykologie") ; G.J.von der Togt 
('Emissie cijTer 18761894'); F.J. War
menhoven ('Gevangen en Gegeten, een 
verhaal meteen jvisjluchtje'); G. Wi l 
helms ('Moderne Tschechoslowakei 
1 9431983') en H. Wolfsohn ('Weltpost
verein/Union Postale Universelle'). 
Verguld zilver. P. Alderliesten ( 'NATO'); 
C. Avezaat ('Nederlandpoststukken met 
enkelvoudige frankering ); W.J. Bongers 
('Produktieaspecten postwoorden emissie 
1891'); J.H. Bos ('Gevederde nochtbro
kers'); E.F. De Clerck ('Inflatie Oostenrijk 
19201925'); M.A.J.M. Crabbendom 
('K.L.M. Luchtpost op de Indiëlijn 1924
1928'); L. van Dijk ('GrootBrittannië ko
ningin Victoria 18401901'); A. Dijkman 
('Posttorieven op de Cijfer en Bontkraag
emissie van 189931.12.1935'); P. Don
ker ('De handmatige ontwaarding op de 
zegels van de poststukken van de Ver
enigde Stoten'), R. Frieke ('Tuinen van 
paradijs tot de Hof van Eden'), P.J.W. 
van Gestelvon het Schip ('Een eeuwen
lange route; de geschiedenis van de car
tografie'); J. Gouw ('De emissie 1852'); 
J. Groeneveld ('In dienst van het Konink
rijk'); A.C. Hoogerhuisvan Schellen 
('Personen uit de Europese vorstenhuizen 
van heden en verleden'); F. Jacobs ('De 
gemengde en gecombineerde frankerin
gen bond en tapljtopdrukken 21.06
31.08.1948') ; J.L. van Kempen ('De Ryu
Kyu eilanden onder beheer van de Ver
enigde Staten (1 april 194515 mei 
1972)'), G. Koch ('Cape of Good Hope'); 
J. van der Kreke ('Tsjechoslowoakse Le
gioen in Rusland (Siberië) 19161920'); 
P. de Leeuw van Weenen ('The Millenni
um Postcards of 1896 Hungary'); A.C.M, 
v.d. Nes ('Puntstempels op Nederlandse 
zegels'); R. Onsiwedder ('Cijferzegels 
18761894 in drukwerktarief); J.F. Ro
denburg ('De Nederlandse Posterijen in 
de Franse tijd'); R. Schneider ('Variétés 
des cartescorrespondence; extrait d'une 
étude 18701878'); A.L.H.M. Simons 
('Bontkraag in vreemd gezelschap'); 
W.F.M. Tukker ('Dienst Australië'); J. Vel
lekoop ('Nederland 2 cent cijfertype van 
Krimpen'); M. Verkuil ('Buitenlandse post 
vervoerd met de KLM luchtpostdienst Am
sterdamBondoeng v.v. 19281942'); W . 
Vogt ('Königreich Portugal bis 1899'); 
M.J. VrijaldenhovenOostro ('Automati
sche sortering met behulp van de postco
de'); C E . WeeberKortekoos ('Rondom 
Beatrix'); G. Wilhelms ('Feldpost der 
CS.Legion in Sibirien 19141920') en 
C J . Witmond ('Post in oorlogstijd 1939
1945'). 

Groot zilver: G.C. BakkerBakker ('De 
volkstuin, mijn lust en leven'); M.M. Be
lonje ('Oostenrijk postwaardestukken uit 
de periode van de Menarche 1861 
1 9 l 8'); P.LM. van de Bliek ('Malta 
18571902'); R. Boom ('Denmark stamp 

Tenniscentrum 'Nieuwe Sloot' bood drie dagen lang onderdak aan een schitterende 
tentoonstelling: Alphilia 96 

booklets'); O.J. Bouwman ('Allierte Beset
zung/Gemeinschoftsousgoben'); F.J. 
Brand ('Histoire postal & marcophilie des 
Pyrenees Orientales'); J.C. de Bruijn 
' 'Opkomst en ondergang van het Derde 
T.:0\. A ^ ^  l . l  _  ( ' c „ : . . ? l 1 070 I :__ Rijk'); A. Dekker ('Emissie 1872, koning 

Willem I I I ' ; J.A.M, van Dooremalen 
('Verenigde Staten briefkaarten 1873 
W l O ' ) ; ^ . van Eijck ('Van vuurpijl tot 
ruimteschip'); D. van Engelenburg ('De 
olifant in mensenlond'); W . Fokkens 
'Weggen naar Vrede'); M. Hediger 
'Kopfbedeckungen und Kopfschmuck'); 
. von den Heuvel ('Expresse 1871 tot 
1971'); F.R. van den Floofdokker ('Hin
denburg medaillon en Hitlerpostzegel
boekjes en combinaties 19331 9 4 5 * ; 
H.G. Hulshof ('Postvluchten ontwikke inc 
in en om Ned. West Indië en Suriname ; 
F. Jacobs ('Bizone luchtpost 21.06.1948
19.09.1948'); J.A. Jongenburaer ('Post
bloden en drukwerkkaarten IJsland'); 
P.D. Jopse ('Vlinders, juweeltjes der no

•■ '^ ■ ('D'f^ollonde ' tuur'); J. Jorissen ( deHollonde 
16971815' ■ H.P.J.M. de Kok ('Postge
schiedenis Ti burg, negentiende en twin
tigste eeuw'); C Koppenol ('Ruimtevaart: 
KosmosMensTechniek'); M. Koster 
('Germania'); E.J. Kuyper ('Schepen vin
den de weg op zee'); P. Oé ('Kleine 
abendländische Kunstgeschichte'); C 
Schouwenburg ('Nederlandse postzegels 
van 1852 tot T935'); P.W. Schuurhuizen 

('Over graan, meel en brood'); F.J. The
wissen ('Moet onze wereld naar de 
maan?'); J.P. Toussoint ('Mljnlomp en 
winwerktuig, toonbeelden van de vooruit
gang'); M. van der Velden ('Frons 
Equatoriaal Afrika tijdens de Tweede 
Wereldoorlog'); J.L. Verhoeven ('Verhuis
koorten Nederland') H. Verschuur ('Lo
kaal port voor lokaal post'); G.L. van 
Welie ('Telegrafie in Nederland') en C J . 
Witmond ('Kijk op Amsterdam'). 
Zilver: P. Boronek ('Rebutretour; Deut
sche Briefe und Stempel der Nachkriegs
zeit ob 1945'); P.J.M. Boes ('Ertsen, me
talen en metaalbewerking'); M. Bot ('Cy
prus klassiek'); A.J. de Bruin ('De 10% 
opdrukken op Leopold III met V en 
kroon'); K. Dülberg ('Königreich Nieder
lande 185218671; A. Gerlach ('Dos 
Rote Kreuz'); J.J. de Groot ('Ondergrond
se mijnbouw'); H. Knevel ('Plaatrecon
structie NVPHnummer 278') ; J.C.D.M. 
Koopman ('Flora composieten of samen
gesteldbloemigen'); G.H. Kuijt ('De ge
schiedenis van de machinale frankering 
op de Belgische postkantoren'); M.J.E. 
Paspont ( 'Wind maakt muziek'); 
CTh.A.L. Smulders ('Een selectie uit een 
gespecialiseerde Zwedenverzameling'); 
LP. Straten ('IJsland 18761937') ; S. 
Teeling ('Door diverse luchtschepen en 
Blimps vervoerde post'); H.C. Willems 
('België 191419r8'); R. IJspeerd ('De 

gruweldaden van het Hitlerfascisme 
19331 945 en het verzet hiertegen') en 
R. ZimmerI ('Die Entwicklung der Ein
schreibevermerke in Österreich bis 
1938'). 
Verzilverd brons: J.P. Boots ('Handge
schreven, hondverlucht.'); J.H. op den 
Buijsch ('De pinguïn'); J.P. Dekker ('Ge
schiedenis van de ruimtevaart'); C Dong
stra ('Freistaat Bayern op Germania'); 
J.H.W. Koijser ('Groenland no 1938'); 
E.H.Y. KleingeldKooremon ('In den Be
ginne... en later'); J. Oosterboer ('De 
Rotterdamse postmechanisatie vanaf 
1931 tot heden'); J.G.E. Petersen ( De 
stempels van de voormalige Duitse kolo
niën en buitenlandse postkantoren'); H.J. 
Polhuijs ('Postgeschiedenis van de Krim
penerwoord'). 
ßrons; W . Bachman ('De geschiedenis 
van Polen 18151946'); RJ.A. de Groot 
('De stempels van België 18491866'); B. 
Metzig ('Seltenes, Seltsames und Erstaun
liches aus der Welt der Philatelie'). 

Literatuur 

Verguld zilver: A. P. de Goede ('Distribu
tiekantoren in Overijssel 1811 1850') en 
A.C.H. Merkx ('Onder twaalf gouden 
sterren'). 
Zilver: Perfin Club Nederland ('Perfins of 
Italy') en Ruimtevaart Filatelie Club ('De 
nieuwsbrief'). 
Verzilverd brons: Redactie Thema ('The
ma 1995'). 
Brons: P.H. Hilorides ('CycloPhilatélie, 
Catalogue thématique de la bicyclette'). 

Jeugdverzamelingen 

Verguld zilver: R. Winkler ('Fürstentum 
Liechtenstein von meiner Geburt bis heu
te" ) . 
Groot zilver: Y. de Boer ('Mochin in 
beeld'); CB. Kleingeld ('Duitssprekende 
componisten, barol: en klassiek'); C Mal
get ('Die Arktis'); A. Mol ('Juliana Regi
na') en G. Risch ('Chronik der Festung 
Luxemburg'). 
Zilver: K. Langmuur ('Een wandeling 
door de dierentuin'); P. Simonis ('Als elke 
seconde telt') en P. van Weeghel ('Enge
land, type Mochin'*). 
Verzilverd brons: Jeugdafdeling Boskoop 
('50 jaar VN') ; N. Lomon ('Het paard, 
een edele vriend van de mens'); S.J. Nij
meijer ('Schepen') en O. van Werkhoven 
('Vrachtvervoer'). 

Natuurlijk was er ook een stand van 'Phi
latelie' op Alphilia 96; links rubriekre
dacteur mevrouw A.C. van der Haor
Amptmeiier, rechts erevoorzitter mr. A. 
van der f l ier 

Een voste gast op belangrijke tentoonstel
lingen: de PTTstond; mevrouw A. Hovin
go zwaaide er de scepter 

Waarschijnlijk voor het laatst op een 
postzegeltentoonstelling in actie: het veld
postkantoor van de Koninklijke Land
macht 
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Ondanks het prachtige weer kwamen veel verzamelaars naar Alphen oon den Rijn; hier een kijkje in het hondelarengedeelte 



ARIE BAKKER RDPSA, N O R T H M E A D ( Z U I D - A F R I K A ) 

GESCHBKUNDIGE FIA' 
Donepaal &Co.te Samarang 

Eerder dit jaar nam de auteur van de nu volgende bijdrage de 

totstandkoming van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij 

(KPM) onder de loep. Hieronder gaat hij in op een firma die in 

het slot van zijn vorige artikel ter sprake kwam: Dorrepaal & 

Co. te Samarang. 

N aar aanleiding van de 
zeebrief uit 1868 per 
Pnns van Oranje heb ik 
geschetst hoe de Ko
ninklijke Paketvaart 
Maatschappij (KPM) is 
ontstaan'. Over de af

zender van de afgebeelde 
brief, Dorrepaal & Co. te Sa
marang, valt echter ook iets te 
vertellen. 
De geadresseerde van de 
brief, de firma Reynst & Vin-
ju, was een gerenommeerd 
handelshuis dat in 1822 in 
Batavia was opgericht en dat 
aldaar de zaken van Dorre
paal behandelde. 
Dorrepaal was in die tijd de 
grootste cultuurbank van Ne-
derlands-Indië. De belangen 
van het bedrijf omvatten 22 
suikerfabrieken, 38 koffie
plantages en 53 andere cul-
tuurondernemingen. Voorts 
deed Dorrepaal aan import 
en export. Het was een solide 
onderneming, die in hoog 
aanzien stond in de cultuur-
en handelswereld in Neder-
lands-Indië en NederLand. 
In Mei 1883 overleed de oud
ste firmant, de miljonair G.L. 
Dorrepaal. Zijn erfgenamen 
heten het geld grotendeels in 
de firma, zodat die kapitaal
krachtig bleef, maar toch niet 
in die mate als nodig was om 
voldoende werkkapitaal aan 
de diverse ondernemingen te 
verschaffen en de handelsza
ken van de firma te financie
ren. Behalve met eigen kapi
taal werkte Dorrepaal ook met 
depositogeld van derden; 
door de uitstekende naam van 
het bedrijf genoot het in Ne

derland blanco krediet, waai-
tegen zesmaands wissels wer
den getrokken. Tegen de tijd 
dat de wissels vervielen wer
den de door de planters afge
geven accepten verdiscon
teerd, zodat remises gemaakt 
konden worden om de wissels 
te betalen. Tegen de tijd dat 
de accepten van de planters 
betaald moesten worden kwa
men door verkoop of bele
ning van produkten de mid
delen beschikbaar om de ge
disconteerde accepten in te 
lossen. Als alles betaald was 
kon men opnieuw beginnen 
met zesmaands wisseltrekking; 
op die wijze bleef de financie
ringscirkel intact. Langlopen
de kapitaalbehoefte werd met 
kort geld gefinancierd; zo 
stopte men het ene gat met 
het andere. Maar men wist 
niet beter: iedereen deed het 
op dezelfde wijze. Een niet ge
noemde factor was hierbij van 
groot belang, namelijk een 
stabiel prijspeil van de te ver
vaardigen produkten, vooral 
van koffie en suiker, want hun 
opbrengst moest uiteindelijk 
zorgen voor de betaling van 
de kredietinstrumenten. 
Toen in 1884 in Europa de 
beetwortelsuikerindustrie tot 
grote ontwikkeling kwam, 
daalde de prijs van rietsuiker 
van dertien ä veertien gulden 
per pikoF tot zeven ä zevenen-
eenhalve gulden per pikol. Dit 
had een crisis tot gevolg die 
nog verscherpt werd door de 
verkeerde financieringsme
thoden. Ook al waren Dorre-
paals ondernemingen stuk 
voor stuk solvabel, men liep 

'~'^*ï2I5S 

Zeebrief van 16 december 1862 (aankomst 19 december 1862) waarvan het postgeld 
(30 cent} werd betaald door de geadresseerde Lmksonder het firmastempel Dorrepaal 
& Co Samarang 

vast op de cashflow. De koffie
prijs daalde van f 60 naar f 30 
ä f 35 per pikol. 
Men wendde zich tot het Ne
derlands-Indisch bankwezen 
en tot de handel en bankiers 
in Nederland, maar het beno
digde geld - vijf miljoen gul
den - was niet bij elkaar te 
brengen. Toch stond één 
ding vast: Dorrepaal mocht 
niet failliet gaan - dat zou een 
ramp voor de ondernemin
gen en vooral ook voor hun 
werknemers betekenen. Ar
beidsonrust in de Vorstenlan-
den'' moest in ieder geval wor
den voorkomen en de rege
ringen van Nederland en Ne-
derlands-Indiè werden voort
durend in de reddingsplan
nen betrokken. Omdat de 
banken geen blanco krediet 
mochten verlenen werd door 
de Gouverneur-Generaal van 
Nederlands-Indië Van Rees 
op 4 december 1884 een voor 
één jaar geldige ordonnantie 
afgekondigd waarbij de op 
het veld staande gewassen 
(met uitzondering van rijst) 
als oogstverband (zakelijk 
recht op produkten die nog 
op het veld staan) tot zeker
heid van schuld mochten wor
den gegeven. Behalve de cri
sis die het gevolg was van de 
prijsdaling van alle produk
ten, was er dus ook een geld-
crisis: niet ontstaan door in

solventie van de kredietne
mers maar door het toepas
sen van verkeerde financie
ringsmethoden. Hier ont
stond voor het eerst het in
zicht dat men niet met kort 
geld langlopende verplichtin
gen diende te financieren. 

Dorrepaal was uiteraard geen 
uitzondering; de Neder-
landsch-Indische Handels
bank, de Koloniale Bank en 
de Internationale Crediet- en 
Handelsvereeniging Rotter
dam bevonden zich in dezelf
de positie. De Nederlandsche 
Handel-My. bleef er van gevrij
waard, want die had vrijwel 
geen cultuurbelangen; ze kon 
toen wel de financiering van 
enkele goede bedrijven van 
anderen overnemen. De Han
delsvereeniging Amsterdam 
had destijds nog bijna geen 
cultuurbelangen, maar vond 
dat ze nu een gunstige gele
genheid had om belangen in 
cultures te nemen. 

Bij de vele pogingen om Dor
repaal te redden - waarmee 
vooral het belang van de be
volking gediend zou zijn - was 
De Javasche Bank'' (de bank 
die de bankbiljetten uitgaf en 
in omloop bracht, tegenwoor
dig Bank Indonesia) intensief 
betrokken. Van 1884 tot 1889 
vormde Dorrepaal een vast 
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l* lMMt*ftAAi*É*«MiA 
De Bank Indonesia (vroeger De Javasche 
Bank] met alleen de winst, maar voor
al het dienen van de gemeenschap 

punt op de agenda van de da
gelijkse directievergaderin
gen. De NederlandschIndi
sche Handelsbank en de Kolo
niale Bank waren toen al uit 
de problemen, dankzij ge
slaagde kapitaalemissies op de 
beurs van Amsterdam. Toen 
het in feite krachtigere Dorre
paal kapitaal zocht in Neder
land was de markt al afge
roomd door zijn zwakkere col
lega's en mislukten zijn emis
sies. 

In 1885 werd een reorganisa
tieplan doorgevoerd, waarbij 
de firma Dorrepaal & Co. 
werd omgevormd tot Dorre
paalsche Bank der Vorstenlan
den. Er werd een krediethulp 
van een miljoen verleend. 
Door de bijzonder lage prijzen 
die de produkten opbrachten 
was dit bedrag echter onvol
doende om de financiële p r o 
blemen het hoofd te bieden. 
De situatie verergerde nog 
aanzienlijk door ziekten in de 
gewassen en onder het trek
vee. Een nieuwe poging om 
lang geld aan te trekken resul
teerde in de uitgifte van obli
gaties, maar de emissie werd 
niet voltekend. De Nederlan
ders bleken niet bereid om in 
een 'dorre paal' te klimmen... 
De Javasche Bank moest voor 
de belangen van de Indische 
gemeenschap blijven opko
men. De bank mocht echter 
geen blanco krediet verstrek
ken en het gouvernement wil
de niet als borg optreden 
voor de kredieten. Deson
danks zag men in de crisisja
ren kans de cultures in het al
gemeen met een extra bedrag 
van tien miljoen gulden bij te 
staan. 
Maar de depressie duurde 
voort en hoewel de Dorrepaal
sche Bank der Vorstenlanden 
een aantal ondernemingen 
kon overdragen aan nieuwe 
eigenaren bleef de financiële 
positie hachelijk. In Neder
land belegden drie verontrus
te obligatiehouders een verga
dering, waarbij een recon
structieschema werd gepre
senteerd. De medewerking 
van alle crediteuren was daar
bij onmisbaar. Om een af
doende schikking te krijgen 
en om het akkoord voor alle 
crediteuren bindend te laten 

Om onrust m de zogenoemde Vorstenlanden op Java (hier afg;ebeeld op een prent van A Salm) te voorkomen mocht Dorrepaal & 
Co niet failliet gaan, de gevolgen voor de ondernemingen en nun werknemers zouden in dot geval rampzalig zi|n 

zijn, was een faillissement 
noodzakelijk. 
Zo werd De Dorrepaalsche 
Bank der Vorstenlanden in 
september 1887 failliet ver
klaard, zodat het bescher
mingscomité in de gelegen
heid kon worden gesteld de 
reorganisatie door te voeren. 
Het uiteindelijke resultaat was 
de oprichting op 1 maart 1888 
van de in Amsterdam gevestig
de Cultuur Maatschappy der 
Vorstenlanden, die alle over
gebleven baten en lasten van 
De Dorrepaalsche Bank over

In geschiedenis van Dorrepaal 
speelde Dejavasche Bank een 
belangrijke rol, dankzij het 
grote verantwoordelijkheids
gevoel dat deze instelling had 
voor de Indische gemeen
schap. 

In Jakarta, in het gebouw van 
wat nu de Bank Indonesia heet, 
staat voor de directiekamers 
een allegorische beelden
groep die het volgende in
schrift draagt: 

Sedula propellit columenque de
cusque ministrat argentana dux 
artibus atque comes. 

Vertaald: 'IJverig stuwt het 
bankwezen het bedrijfsleven 
voort, verleent het steun en 
aanzien, is het gids en met
gezel'. 
Met het aanbieden van de be
wuste sculptuur bij het hon
derdjarig bestaan van Dejava
sche Bank in 1928 maakte het 
bedrijfsleven duidelijk dat 
men besefte dat in de eerste 
plaats het dienen van de ge
meenschap, en niet het ma
ken van winst, het doel be

hoort te zijn van een circula
tiebank. 

Geraadpleegde literatuur: ^ 
Gedenkboek van De Javasche Bank — 
18281928 
Klassieke escapade door A.J. Bakker; ^ 
artikel in 'Harmonie Bulletin'; Dja ^ 
karta, april/november 1953 ^ 

Noten: 5 
'■ de 'Philatelie' van februari, pagi — 
na's 221 tot en met 222 ï 
'': pikol of pikoel: schoudervracht, 
handelsgewicht bestaande uit 100 JJC 
to!'5= 61.7613 kilo ¥ l 3 
'': Vorstenlanden. verzamelnaam 
voor vier historische staatjes in 
MiddenJdva (Surakarta, Jogyakar
ta, Mankunegoro en Paku Alam 
:̂ tegenwoordig de Bank Indonesia 
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Ontdek onze 
nieuwe 

internationale 
koeriersdienst. 

mm Simply S k y P a k i t . 
Verkrijgbaar bij de grotere postkantoren 

Simply SkyPak (f zegt EMS, voor een bedrag tussen f 68 en f 94 is 
uw spoedzending binnen twee dagen waar u maar wilt 

NEDERLAND 
Op 22 april jl. is de 
nieuwe internationale 
koeriersservice SkyPak 
van start gegaan. Met 
deze dienst kunnen pak
jes en documenten bin
nen de afgesproken tijd 
v/orden verstuurd naar 
200 landen. Voor docu
menten zijn vooruitbe
taalde {prepaid] enve
loppen te koop voor be
stemmingen in de landen 
van de Europese Unie 
(f 68.-), de restvan Euro
pa (f 71.-), Noord-Ame-
rika(f 71.-), het Verre 
Oosten (f 88.-) en de rest 
van de wereld (f 94). De 
qenoemde prijzen gel
den voor een envelop 
voor de verzending van 
documenten tot een ge
wicht van 1 50 gram. De 
aflevering geschiedt voor 
de eerste cfrie bestem
mingen de volgende dag 
en voor de overige twee 
binnen twee dagen. On
der bepaalde voorwaar
den krijgen verzenders 
hun geld terug als het 
niet lukt! 

NIEUWE UITGIFTEN 
België 
De Belgische verhuis
kaart die vorige maand 
werd aangekondigd 
heeft een vervolg gekre
gen. Een kaart in dezelf
de uitvoering verscheen 
nu met de reclameslogan 

Generale Bank. Mijn 
Kracht. Ook deze kaart 
is de drie talen Neder
lands, Frans en Duits ver
krijgbaar. 

45 c. en een afbeelding 
van een papagaaiduiker 
met eveneens een waar
de-indruk van 45 c. Ver
der ook een luchtpost-
brief met de afbeelding 
van een eend en een 
waarde-indruk van 90 c. 
Uitgiftedatum januari 
1996. 

Israël 
In Israël verschenen drie 
luchtpostkaarten met ze
gelafdrukken van de 
Klaagmuur, de Davidsto
ren en het Opperste Ge
rechtshof in Jeruzalem, 
alle echter zonder waar
de-aanduiding. 'Port be
taald' in het Engels en 
het Hebreeuws, het pos-
tembleem en By Air 
Mail/Par Avion in kastje. 
De kaarten tonen op de 
keerzijde afbeeldingen 
van de genoemde objec
ten met daaronder een 
beschrijving. Het formaat 
van de kaarten is 
145x95 mm. 

Japan 
Twee reclame-briefkaar
ten, één voor de land
bouw met oogstmachines 
en één voor het circus 
met een dompteur; de 

stileerde zegel met het 
inschrift POSTAGE/ 
PAID/WITHIN/NEW/ 
ZEALAND en een kastje 
met de aanduing Fast 
Post. Verder nog de me
dedeling Pre-Paid/ 
HANDIbaq. 
De verschiTlende uitvoe
ringen zijn: drie forma
ten A5, A4 en Foolscap 
(een speciale maat: 
17.0x13.5 inch), alle on
bekleed, prijzen respec
tievelijk $ 3.40, $ 4.50 
en $ 5.30. Verder zijn 
vier formaten, te weten 
4 , 5, 6 en 7, van binnen 
bekleed met zwarte 
kunststofolie. De prijzen 
zijn $ 3.40, $ 3.95, 
$ 5.95 en $ 7.95. 

Rusland 
Een bijzondere envelop 
met waarde-indruk van 
500 roebel, waarop het 
gebouw van de militaire 
academie in Moskou is 
afgebeeld, werd eind 
1995 uitgegeven. Op de 
kaart een afbeelding van 
het onderscheidingsteken 
van de afgestudeerden 
van de Michalow- mili
taire academie (1820-
1917). 
Op twee bijzondere en-

MUTAPOST 
hef. jMi'^te aäre--

Ik \erhuis. 
Mijn bank helpt me 

m'n \Tienden 
te \erwi t t igen. 

MUTAPOST 
De rchtige /Ji^re^^e ' 

Ich ziehe um. 
Meine Bank hilft mir 

und benachrichtigt 
meine Freunde. 

ale Bank Mein 

MUTAPOST 
La hoi^yje acfres^e 

J e déménage. 
Ma banque m'aide ä 
prévenir mes amis. 

Generale de Banque Ma Force 

De nieuwe Belgische verhuiskaart met reclame voor de Generale Bank verscheen in drie taalversies Ne
derlands, Frans en Duits 

Canada 
In vervolg op de serie 
postzegels waarop Ca
nadese vogels zijn afge
beeld, zijn ook drie post-
waardestukken versche
nen. Het zijn twee enve
loppen (klein en lang for
maat) met respectievelijk 
een afbeelding van een 
specht met daarnaast 
een waarde-indruk van 

laatste toont hoe een 
leeuw door een branden
de hoepel springt. Beide 
kaarten hebben een re
clametekst in het Japans. 

Nieuw-Zeeland 
Voor de verzending van 
post in het binnenland 
zijn zeven enveloppen 
zonder waarde-aandui
ding uitgegeven. Een ge

veloppen met een waar
de-indruk van 750 roe
bel staan afbeeldingen 
die verband houden met 
de herdenking van het 
eeuwfeest van de film. 
Op de voorzijde van de 
envelop, die eind vorig 
jaar werd uitgegeven, 
zijn afbeeldingen van 
een filmprojector en een 
filmvoorstelling uit de tijd 

van gebroeders Lumière 
te zien en daaronder de 
tekst' 100e verjaardag 
van de uih^inding van de 
film' (door de genoemde 
broers Lumière in 1895). 
Op de andere, die begin 
dit jaar verscheen, staan 
een scène uit een film, 
een filmprojector en een 
filmstrook afgebeeld. De 
tekst luidt '100e verjaar
dag van de eerste film
voorstelling in Rusland' 

Slovenië 
Een bijzondere brief
kaart op gerecycled pa
pier ter gelegenheid van 
'100 jaar elektrische 
straatverlichting in de 
stad Kovecje'. Geen 
waarde-aanduiding, wel 
de mededeling dat de 
porto voor het binnen
land betaald is. Verder 
een afbeelding van het 
embleem van 
Elektro/Ljubijana. 
Twee geïllustreerde brief
kaarten met afbeeldin
gen van bloemen op ge
recycled papier. Zonder 
waarde-aanduiding en 
alleen geldig voor ver
zending in het binnen
land Verklarende tek
sten in het Slovenisch en 
het Engels. 

Spanje 
Een luchtpostblad, 70 
pesetas, met zegelindruk 
van het tentoonstelling
sembleem van de postze
geltentoonstelling op het 
gebied van de lucht- en 
ruimtevaart. Op het blad 
een afbeelding van een 
hefschroefvliegtuig uit 
1920, geconstrueerd 
door de Spaanse vlieg
tuigconstructeur Juan de 
la Cierva (1895-1936). 
De honderdste verjaar
dag van deze construc
teur was de aanleiding 
voor deze uitgifte. 

Tsjechië 
Een nieuwe briefkaart 
met een waarde-indruk 
van 3 Kr. en als afbeel
ding een dorpsgezicht 
Een doorlopende micro
tekst 'PTC CESKA POSTA 
95'op de eerste adres
lijn. De afzenderlijnen 
staan links boven De 
verkoopprijs bedraagt 
3.30 Kr. 
In het begin van dit jaar 
is een briefkaart uitgege
ven met een waarde-in
druk van 3 Kr met de 
gestileerde afbeelding 
van een meisje met roos 
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en duif. Ook hier de 
doorlopende microtekst 
op de eerste adreslijn. In 
de ruimte voor afzender 
links boven zijn geen 
adreslijnen. Deze kaart 
is bestemd om te worden 
gebruikt voor particuliere 
bedrukking met handels
naam of reclameteksten. 
Vier briefkaarten met af
beeldingen van een 
vliegtuig, het embleem 
van de Tjechische Bond 
van Filatelistenverenigin
gen, een postzegel en 
een afbeelding van de ti
tels van vier filatelistische 
tijdschriften. De kaarten 
hebben een waarde-in
druk van 3 Kr., drie 
daarvan met een afbeel
ding van een postzegel 
met een dorpsgezicht. 
De vierde toont een af
beelding van een 'filate-
listisch' stilleven: postze
gel, loep, pincet en een 
ilatelistiscn tijdschrift. 

Turkije 
Ten gevolge van een 
portoverhoging in Turkije 
werd een restpartij brief
kaarten met een waarde
indruk van 100 Lira, die 
op 1 december 1988 
werden uitgegeven, in 
zwart overdrukt met een 
A. Deze letter staat voor 
'port voor het binnen
land'. 

Zuid-Afrika 
Een envelop voor expres-
sebestelling in het bin
nenland Fastmail, zon
der waarde-aanduiding, 
gewelfde band met 
daarin Inland Postage 
Paid/ Max Mass 50 g in 
het Engels en Afrikaans. 
Linksboven het embleem 
van de expressedienst 
Fastmail er\ daaronder 
de gebruiksaanwijzing 
met de mededeling dat 
de brief moet worden af
gegeven aan het loket. 

Zowel de voor- als de 
achterzijde van de enve
lop heeft een donker
blauwe omranding met 
de doorlopende tekst 
Fastmail. Het formaat 
van de envelop is 
220x110mm. 

Zweden 
Drie bijzondere brief
kaarten ter gelegenheid 
van Valentijnsdag, zon
der waarde-indruk, 
moor met de mededeling 
'port betaald' en 'gereed 
voor verzending'. Verder 
nog de aanduiding dat 
'port betaald' alleen 

geldt voor verzending in 
Zweden. 
De kaarten - met links
onder een nummer - zijn 
voorzien van de naam 
van de fotograaf die de 
afbeeldingen gemaakt 
heeft. Deze nummers en 
afbeeldingen zijn: 
o. PK0216:Eenhond 
voor een oude grammo
foonluidspreker waaruit 
rode harten komen; 
fa. PK0217: Een liefdes
paar 's avonds op een 
bank met de maan in de 
vorm van een hort op de 
achtergrond; 
c. PK0332: Harten in 

verschillende kleuren. 
Twee briefkaarten ten 
gunste van het postmuse-
um; 3.85 k. De tekst op 
de ene kaart luidt: 'Wel
kom in de kinderwerk
plaats/ KINDERPOST/ 
Postmuseum/ Lilla Nyga-
tanó, Gamia Stan' en vijf 
regels tekst over de ope
ningsceremonie op 10 
februari 1996. Op beide 
kaarten de tekst 'Lil la/ 
Post/ Postmuseum' en 
een leuke afbeelding van 
een postauto. De kaarten 
kosten 7.00 k. per stuk. 

WEST^EUROPA P O S T F R I S 
WU VERZORGEN AL UW MANCO'S TEGEN REDELIJKE PRIJZEN. VRIJBLIJVEND 

PRIJSOPGAAF. ZEER UITGEBREID NEDERLAND + O.G. EN V E R . EUROPA. 

POSTZEGELHAMIEL ALEXAI^TDER C V . 
VREDEM. DE VRIESSTRAAT 96 - 3067 ZL ROTTERD\M 

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

/ ; PHILATO" 
Reeds meer dan 30 jaar voor al uw 
nieuwtjes. Land en motief. 

Ook in abonnement leverbaar. 
Tevens voor al uw philatelistische benodigdheden. 
Smedenstraat 126 7411 RJ Deventer Tel.:0570-617867 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER-GROEN-
LAND-IJSLAND-FINLAND en ALAND postfris en gebruikt. 

Postbus 23 
6950 AA Dieren 

Tel. 0313-421889 (geen winkel) 
Faxnr. 0313-413295 

Gratis prijslijst op aanvraag. 

PZH RON HERSCHEIT 

DE BRABANTSE 
POSTZEGEL EN MUNTENVEILING 

houdt op 24 augustus 1996 
haar 82e veiling 

Wij hebben voor u ca. 3000 kavels, 
waaronder ca. 600 kavels munten, 
verder ca. 600 kavels Ned. en O.R., 
ca. 1800 kavels losse nummers buiten
land, brieven en F.D.C.'s, verzamelin
gen, stockboeken en diversen. 

Vraag onze gratis catalogus 
aan. 

Inl lct i t ingen: 

P. H. J. C. Kokx-Jansen 
Kerver 10 
5521 DB Eersel (bi j E indhoven) 
Tel. 0497-512057 

Onze ve i l i ngen v inden p laa ts in 
U i t gaanscen t rum "de Tonge l reep" , 
A n t o n Coo len laan 1 te E indhoven . 

Inzendingen voor onze volgende veilingen zijn dagelijks 
mogelijk, ook ti jdens onze openbare veilingen. 
Bij grote partijen komen wij eventueel aan huis taxeren. 



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 zegels. Als een van de meest toonaange
vende veilingtiuizen voor postzegels ter wereld bieden wij uw 
objei<ten aan een grote, Internationale klantenkring aan, zodat 
we u een optimale opbrengst in tiet vooruitzicht 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 koopopdrachfen hieraan deel en op elk van de 
vier veilingsdagen zijn tot 1000 verzamelaars, handelaren en 
commissionairs persoonlijk in de veiiingzaal 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 augustus 1996 

ONZE CATALOGUS 
... komt 3-4 weken voor het begin van de veiling uit. U kunt 
een gratis exemplaar reserveren - per brief, telefcwon of fax. 

' i ' x̂— 
BESTELBON voor; 

ü Veilingcatalogus herfst 1996 

ü Informatiebrochure 

ü Inzendformulieren 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

4i HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG 
GEBRÜDER EHRENGUT 

Postbus 10 30 07 • 20020 Hamburg • Duitsland 
Tel. -H49-40-23 34 35-36 • Fax 4-49-40-23 04 45 

rfti 

ZUPD AFRIKA - JAPAN - FRANSE GEBIEDEN 
Yvert Gat. Franse Gebieden 1996 62,50 
Sakura (eng.jap.) cat. Japan 1996/7 kleur 29,50 
Heffermann (eng.) spec. cat. Zuid Afrika/Geb. 1996 kleur 271 biz. 57,50 
FSM (eng.) cat. Micronesia 1984-1995 kleur 40 bIz. 17,50 
MIPS (eng.) cat. Marstiall Islands 1984-1995 kleur 60 bIz. 17,50 
Trojan (tsj./eng./duits) spec. cat. Tjectioslovakije/Tsjechie 1996 320 bIz. 27,50 

spec. cat. Bohemen & Moravia/Slovakije 1996 244 biz. m. plaatfouten 22,50 
Michel spec, catalogus Oostenrijk 1996 41,75 

spec, catalogus Zwitserland/Liecht. 1996 45,— 
catalogus Duitsland 1996 kleur 720 biz. (juli) 36,50 
catalogus Oost-Europa 1996 (juli) 69,— 
Atlas Deutschland-Philatelie 144 bIz. w.v. 112 bIz. landkaarten 59,— 

Brusden-White (eng.) handboek/zeer spec. cat. Australië 1000 bIz. in 
ringband kleur t/m 1995 bijgew/erkt (met o.a. plaatfouten) 230,— 

Facit (eng./zweeds) cat. Zweden 1996 kleur 170 bIz. met stadsposten 34,— 
Yang (eng.) spec. cat. Hong Kong 1996 kleur 119 bIz. 28,50 

VOETBAL OP ZEGELS 
Inpeg (ned.) cat. voetbal op zegels I t/m 1990 148 biz. ƒ 39,50; 

II va. 1991 72 biz. 22,— 
treinen op zegels 1996 I t/m 1986 120 biz. ƒ 33,—; II va. 1987 44 biz. 16,— 
paarden op zegels I t/m 1990 148 biz. ƒ 39,50; II va. 1991 20 biz. 10,— 
wielrennen op zegels ec. 1996 48 biz. 16,50 
honden op zegels 1993 64 biz. ƒ 19,50; katten op zegels 1995 52 biz. 17,50 

Schonen (duits)checklist Christelijke motieven op 40.000 zegels volgens 
Michel-nummering 500 biz. met 12.000 trefwoorden geen afb. 45,— 

PERGAMIJN-ZAKJES 
45/ 60 mm per 100 5,50 per 1000 50,— 115/160 mm 
62/ 62 mm per 100 6,50 per 1000 60,— 120/180 mm 
65/102 mm per 100 6,— per 1000 55,— 130/200 mm 
85/117mm perlOO 8,— per100070,— 165/215mm 
Glastieldere hoezen voor briefkaarten 107/150 mm 

perlOO 11,—perlOOO 105,-
perlOO 15.— per 1000 140,-
perlOO 14,—per 1000 135,-
perlOO 20,—per 1000 170,-
perlOO 22,—per 1000 195,-

voorNederlandseFDC's 190/100mm 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 

SCHRIFTELIJKE BIEDINGEN & OPENBARE VEILINGEN 
VAN ZEER HOGE KWALITEIT. 

Specialist in postzegels & postgesctiiedenis van 
Griekenland - Griekse misdrukken - Nieuw Griekse gebieden - Levant - Cyprus. 

Ook buitenland. Vraag vandaag nog een gratis luxe catalogus aan. 

A. KARAMITSOS 
I. Dragoumi Str.4,54624 THESSALONIKI-GRIEKENLAND. 

Tel. (003031) 264.366 & 274.031, Fax (003031) 274.031. - Lid: APS, ASDA, PTS, APHV. 

T E K O O P G E V R A . A G D ; 
brieven en kaarten die de afgelopen 12 maanden zijn verstuurd. 

Per kilo betaal ik DM 6.00. Vanaf 100 kg. betaal ik ook uw por

tokosten. Monsters/zendingen sturen naar: 

'Jürgen Wolff Sammeln und Service GmbH', Steinweg 23, 

D-51107 Cologne, Tel. 0049/221/861091. Fax 0049/221/866764 

of Wolff, Van Schoonhofenstraat 52, B-2060 Antwerpen. 

Postzegelhandel Alexander 
Koorstraat 14 
1811 GP Alkmaar 
tel. 072-5119982 

Gedempte Turfhaven 4 
1621 HE Hoorn 
tel. 0229-232278 

Gespecialiseerd in Nederland O.G., 
Indonesië en West-Europa 

Filatelistische benodigdheden 

Onze winkels zijn dagelijks geopend van 9.30-18.00 uur, 
maandag van 13.00-1800 uur, donderdag koopavond. 
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SAMENSTELLING: W.M.A. DE ROOIJ, POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

Argentinië 
Twee boekjes 
Zonder al te veel details 
te geven, heeft de Argen
tijnse postdienst meege
deeld dot er twee postze
gelboekjes zullen ver
schijnen: 'historische 
tramlijnen' en 'draaimo
lens'. De uitgiftemaand 
van het eerste boekje 
zou juli zijn. 

België 
Natuur 1997 
Komend jaar verschijnt 
er in België weer een na
tuurboekje met zes post
zegels van 16 f. Het ver
schijnt op 1 september. 
Thema zal zijn 'Bijen en 
bijenteelt'. 

Duitsland 
Kleine boekjes verdwij
nen 
De Deutsche Briefmar
ken-Zeitung (nummer 9, 
26 april 1996) meldt dat 
het tegen het einde van 
1996 gedaan is met de 
kleine automaatboekjes. 
Ze zijn hier en daar nog 
verkrijgbaar, ook uit au
tomaten. Maar dit oude 
type is dringend aan ver
vanging toe. Het aantal 
storingen rijst de pan uit. 
Al eerder schreef ik over 
de nieuwe multi-functio-
nele UHG-automaat. 
Het betekent dus dat het 
uit 1 974 stammende zo
genaamde chromolux-
boekje binnenkort verle
den tijd is. Ervoor in de 
plaats komen boekjes in 
net formaat zoals het 
boekje van 10 m. van 
vorig jaar. Vermoedelijk 
komen er boekjes 3, 5 en 
10 m. Duitsland volgt 
daarmee het voorbeeld 
van enige andere lan
den, die ook kozen voor 
het handzame credit 
corcZ-formaat. 
Nadere informatie volgt. 

Griekenland 
Europa 1996 
Een postzegel van 
120 d. met een afbeel
ding van de Griekse 
dicfiteres Sappho (600 
v.Chr.) en een van 
430 d. met de heden
daagse A. Fleming vor
men samen de Griekse 
Europa-uitgifte van dit 
jaar. De beide zegels, 
uitgiftedatum 22 april, 
zijn ook verkrijgbaar in 
een postzegelboekje. Dat 
boekje bevat dan twee
maal deze tweezijdig ge
perforeerde zegels. De 

verkoopprijs van het 
boekje is l . lOOd. De 
oplage bedraagt tachtig
duizend genummerde 
exemplaren. 

Groot-Brittanniê 
Blauwe fiuor 
Aan de serie boekjes die 
herdrukt zijn met blauwe 
fluor moet er nog één 
toegevoegd worden: het 
automaatboekje van 
£ 2.- met koftillustratie 
Rowland Hill nr 4. 

Krasboekjes! 
Postzegelboekjes maken 
het helemaal in Groot-
Brittannië. Er is vrijwel 
geen plaats waar zich 
geen display met ver
schillende boekjes be
vindt. Men ziet ze in vele 
winkels, op hotelbalies, 
bij benzinestations, in 
kiosken, wisselkontoor-
tjes en ga zo maar door. 
De verkoop ervan is dan 
ook gigantisch. De felro
de boekjes lopen ook 
aardig in het oog. Door 
de miljoenenoplagen en 
door het feit dat drie 
drukkerijen er handenvol 
werk aan hebben, vor-

veren of bronzen prijs 
zichtbaar worden. 
Hoofdprijs: een week At
lanta voor twee perso-
nen. Betrof het bij het 
Disney-boekje een af
zonderlijke kraskaart bij 
aankoop van elk boekje, 
dit keer maakt de kras
kaart deel uit van de 
kaft. 
Binnenkort komen er ook 
boekjes die aandacht 
zullen besteden aan The 
Stamp Show 2000, een 
grote tentoonstelling die 
in mei 2000 in het Con
dense Earl's Court zal 
worden gehouden. 

Kenia 
Kenia, het land van con
trasten 
De tekst 'Kenia, het land 
van contrasten' siert de 
voorzijde van een groot
formaat boekje dat Ke
nia op 31 januari van dit 
jaar uitgaf. Het boekje 
bevat vierentwintig post
zegels van 20 s.. Het 
gaat daarbij om zes ver
schillende zegels per vel
letje. De ordening in het 
velletje is echter steeds 
anders. 

De zes zegels staan ook afgebeeld op het kaftje van het nieuwe Ke-
niaanse postzegelboekje, nummer 12 sinds 1964 

men ze een voor velen 
interessant verzamelob
ject. 
De postdienst griipt ook 
naar de mogelijkheid ze 
voor propagandadoel
einden te gebruiken. Op 
1 3 mei verschenen er 
weer drie boekjes met de 
vermelding dat de post 
officieel sponsor is van 
de Britse Olympische 
teams. Alle drie zijn ver
vaardigd door de rirma 
Harrison. De inhoud van 
de promotieboekjes be
staat uit tien 1st c/oss-ze-
gels. De voorzijden zijn 
identiek, maar de tekst 
achterop is verschillend. 
Net als bij het Disney-
boekĵ e van februari Kon 
er OOK weer gekrast wor
den met kans op fraaie 
prijzen. Na het kraswerk 
kan er een gouden, zil-

Afgebeeld op de zegels 
zijn een waterbok, neus
hoorns, een jachtlui
paard, een oryx, een gi
raffe en een bosantilope. 
Verder bevat het boekje 
foto's en tekst van land 
en bevolking. 

Kroatië 
Geen officiële boekjes 
De in het februarinum
mer gemelde boekjes 
van Kroatië met zegels 
uit de serie 'Heilige Moe
der van de Vrijheid' blij
ken geen officiële uitgif
ten te zijn. De postdienst 
deelde mee dat zij geen 
weldadigheidszegels uit
geeft en al evenmin ver
koopt. Het betreft zoge
naamde Zwangszusch
lagmarken, die door een 
weldodigheidscomité 
worden uitgegeven. De 

toeslagzegels moeten 
dan gedurende een be
paalde periode op alle 
post bijgeplakt worden. 

Nieuw-Zeeland 
Kerstmis 1996 
De laatste jaren wint 
Nieuw-Zeeland met een 
straatlengte voorsprong 
als het gaat om het tijcT 
stip van de aankondi
ging van het kerstboekje. 
Niet helemaal onbegrij
pelijk, want ook het tijd
stip van uitgifte ligt erg 
vroeg: al op 4 september 
verscnijnen de kerstze
gels en het boekje. De 
zegels geven het idee 
van gebrandschilderd 
glas en drukken een ze
stal kerstgedachten uit: 
vrede, plezier, liefde, ge
duld, bescherming en 
ootmoed. Het boekje be
vat tien postzegels van 
40 c. 

Uitgestorven vogels 
De laatste duizend jaar 
zijn er in Nieuw-Zeeland 
zo'n 35 vogelsoorten ge
heel verdwenen. Het be
treft veelal 's werelds 
grootste vogels, zoals de 
moas, de adzebill en de 
reuze-adelaar. Door hun 
hoge gewicht verloren 
deze vogels hun vliegver-
mogen, wat op zich geen 
ramp zou zijn in een we
reld zonder mededingers 
of rovers. De mens en de 
komst van vele zoogdie
ren bleken echter de
structief. 
Op 2 oktober verschijnt 
een serie van zes postze
gels, waarmee de aan
dacht op deze tragedie 
gevestigd wordt. Ook 
komt er een boekje met 
tien postzegels van 40 c. 
uit. Afgebeeld wordt de 
dikpotige wren {Pachyp-
lichas yaldv/yni), een 
slechts tien centimeter 
lang vogeltje dat even
eens niet vliegen kon. De 
krachtige poten stelden 
de vogel in staat als een 
muis door het bos te be
wegen. 
De bekendste en geluk
kig nog volop voorko
mende niet-vliegende 
Nieuwzeelandse vogel is 
overigens de kiwi. 

Noorwegen 
Nieuwe technologie 
Over het geavanceerde 
produktieproces op de 
splinternieuwe boekjes
machine van Enschedé 
schreef ik dit jaar al eer-

De zegelvellen komen in de 
boekjesmachine 

De plakrand wordt bevoch
tig' X 

.. .en op de kaftstroken vastge 
plakt... 

..gevouwen,. 

.. .en tot boekjes gesneden 

der. Enschedé is echter 
niet de enige die naar de 
toekomst kijkt. De Noor
se Norges Banks Sed-
deltrykkeri begon op 26 
januari van dit jaar met 
de produktie van de in 
april verschenen toeris
tenboekjes. Het waren 
niet alleen de eerste 
boekjes van deze druk
kerij, maar het waren te
vens boekjes die vrijwel 
geheel automatisch ver
vaardigd werden. De 
wijze waarop de Noorse 
boekjesmachine werd 
gebouwd is vergelijk
baar met die bij Joh. En
schedé. Ook in Noorwe
gen was het een produkt 
van de machinebouwer 



en de technici van de 
drukkerij Op de nieuwe 
Hawid A^HA^machine 
verzekeren fotocellen een 
constante controle van 
het drukproces, vanaf het 
invoeren van de vellen 
via het snijden, plakken, 
vouwen en tot aan het 
boekjes snijden en sorte
ren. Wanneer de machi
ne op volle toeren draait, 
produceert ze circa 
15.000 boekjes per uur. 

Polynesië (Frans) 
Koningin Pomaré IV 
Op 1 maart gaf Polyne
sië (Frons) een postzegel 
zonder waardeaandui
ding uit met daarop een 
afbeelding van koningin 
Pomaré IV naar een por
tret uit de collectie van 
het Musée de Tahiti et 
des lies. Er verscheen te
vens een boekje met tien 
van deze zegels. 
Op dit moment kost de 
zegel 51 f. (lokale munt
soort) en het boekje dus 
510 f. De zegel kan ge
bruikt worden voor het 
frankeren van normale 
binnenlandse brieven. 
De boekjes zijn spoedig 
ook verkrijgbaar uit au
tomaten, die op experi
mentele basis geplaatst 
zullen worden in de hal 
van het vliegveld van Ta
hitiFaa'a en de hal van 
het hoofdpostkantoor te 
Papeete. Binnen afzien
bare tijd komen er ook 
automaten in winkelcen
tra en telefoonagent
schappen. 

Portugal 
Vier nieuwe boekles 
Op 6 maart verschenen 
in Portugal twee boekjes 
met postzegels waarop 
afbeeldingen van negen
tiendeeeuwse beroepen 
zijn afgebeeld: tienmaal 
47 e. en tienmaal 78 e. 
Op 12 april volgde een 
boekje 'Portugese cul

tuur' en op 14 mei een 
voetbalboekje. Dit laatste 
boekje staat uiteraard in 
het teken van het Euro
pees kampioenschap in 
Engeland. 

Verenigde Staten 
Nieuw type automaat
boekjes 
Begin maart doken in 
de staat Utah twee op
merkelijke boekjes op. 
Het eerste bevat een 
velletje van vijftien zelf
klevende zegels van 
32 c. in het type'roos'. 
Het werd verkocht uit 
automaten. Het zijn ook 
echte automaatboekjes 
met een kartonnen kaft
je waarin het gevouwen 
velletje lichtjes vastge
lijmd zit. De kaftjes 
hebben bovendien een 
raampje waardoor de 
zegelinhoud zichtbaar 
is. De Engelsen maak
ten al in 1987 kennis 
met deze zogenaamde 
Windowbooklets, maar 
daar is men er na enke
le jaren weer vanaf ge
stapt. 
De zegelvelletjes zouden 
'gesneden' zijn uit sinds 
juni 1995 bestaande lo
ketvelletjes van 20 stuks. 
Ze bevatten dan ook een 
tekstzegel Time to reor
der. De boekjes lijken het 
resultaat te zijn van een 

Utah'. Deze zegels zijn 
afkomstig uit gewone 
vellen. 
Op het moment dat ik dit 
schrijf (april) zijn de 
boekjes niet verkrijgbaar. 
Naar verluidt zoudien de 
boekjes binnenkort ook 
verschijnen met dertig 
(zelfklevende) zegels als 
inhoud. Men wil de zelf
klevende zegels op deze 
wijze gemakkelijker ver
krijgbaar maken. Bij de 
h i e r g e n o e m d e ' 
boekjes gaat het wellicht 
om een proef. Een ande
re mogelijkheid is dat de 
velletjes gewoon op 
moesten. Er is al aange
kondigd dat er ook ande
re zegels van 32 c. in 
soortgelijke boekjes zul
len uitkomen: 'vlaq boven 
bordes','engel'en de 
kerstzegels in oktober. 
Tenslotte nog dit. Men 
verwacht dat boekjes met 
gegomde zegels volgend 
jaar al tot het verleden 
zullen behoren! 

IJsland 
Postvoertuigen 
Sinds 1991 geeft de 
postdienst van IJsland 
geregeld zogenoemde 
gift folders uit met zegels 
waarop schepen, vlieg
tuigen of voertuigen voor 
posttransport zijn afge
beeld. De boekjes zijn 

|POI,YNES!Ë FRANCMSE j , ^ ^ il!ü 
Het dit laar verschenen boekje van Polynesie (Frons) Het is het twee 
de boekje van dit gebied, nummer een kwam uit m 1993 

haastklus. Nogal wat on
volkomenheden en slor
dig gesneden velletjes 
ontsieren de boekjes. 

Het tweede boekje bevat 
een velletje van vijftien 
gegomde zegels van 
32 c. in het type'Staat 

luxe uitgevoerd. Dat mag 
ook wel, want men laat 
de koper een toeslag van 
vijftig procent betalen. 
Op 13 mei verscheen 
weer zo'n boekje. Het 
bevat acht postzegels 
van 35 k. (verkoopprijs 
van het boekje dus 
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Het Zweedse zomerboekje toont 
werken van de volgende schil 
ders Sven X et Enxson( 1899
1970, De Zweedse westkust], 
Roland Svenson (geb 1910, De 
Stockholmse scheren), Ene Hal
lstrom(1893 ^ 946, Idyllisch 

R icknicktofereeltie], Thage 
lordholm (19271990, Nafuur 

von de provincie Norrlond) en 
Ragnor Sandberg (1902 1972, 
Grootmoeder met kleinkind aan 
Zweedse westkust) 

420 k.) met vier verschil
lende afbeeldingen van 
postvoertuigen uit de pe
riode 19301950: Buick 
{] 93] ], Studebaker 
(1933), Forc/( 1937) en 
Reo (1946). De uitgifte 
van het boekje viel sa

men met de 220ste ver
jaardag van de IJslondse 
postdienst. 

De IJslandse post is ook 
via het Internet bereik
baar. Het adres van de 
informatiepagina luidt 
btk)://www. simi. is/postf. 
hit, terwijl het adres voor 
Email postphil@simi.is is. 

Zv/eden 
Beroemde vrouwen 
Op 3 mei verschenen in 
Zweden twee Europaze
gels. Beide kosten 6 k. 
De ene zegel wordt op
gesierd met het portret 
van Astrid Lindgren 
(geb. 1907). een over de 
gehele wereld populaire 
schrijfster van kinderboe
ken. Haar internationale 
doorbraak kwam in 
1945 met Pippi Lang
kous. De andere zegel 
beeldt Karin Koek 
(18911976) af. Zij was 
de eerste vrouw in een 
Zweedse regering en ze 
speelde een vooraan
staande rol in het maat
schappelijk leven. 
De twee zegels zijn ook 
verkrijgbaar in boekjes. 
Deze boekjes bevatten 
tweemaal de twee hier 
beschreven zegels. 

Zomerse schilderijen 
Op 24 mei verscheen 
een serie 'Zomer in de 
kunst'. De afbeeldingen 
zijn afkomstig van schil
derijen van Zweedse 
kunstenaars. De 3.85 k. 
kostende zegels zijn uit
qeqeven in een boekje 
met tweemaal de serie. 
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De inhoud van het IJslandse boekje met afbeeldingen van postvoer 
tuigen 
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KILOWAAR MET 1 9 9 4 / 1 9 9 5 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland met toeslag en HW's 
Oostenrijk grote sortenng 
W Europa grote sortering met HW's 
Skandinavie grote sortenng met HW's 
Duitsland grote vanatie met toeslag 
Frankrijk grote variatie met HW's 
Engeland veel nieuw met HW's 
Finland grote sortenng 
MISSIEWAAR: 
Australië veel nieuw met tiogere waarden 
N Zeeland veel nieuw met tiogere waarden 
Engeland met buitenland en hogere waarden 

Prijswijzigingen voorbehouden / levenng zolang de voorraad strekt 
Prijzen inclusief BTW Orders boven ƒ 5 0 - portovrij 

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

Levenng onder rembours 4- ƒ 8,00 Filatelistische frankenng 

100 gr 
18,00 
28,00 
14,00 
20,00 
11,00 
55,00 
10,00 
14,00 

16,00 
8,00 

250 gr 
42,00 
66,00 
34,00 
50,00 
26,00 

130,00 
22,00 
30,00 

20,00 
40,00 
16,00 

I k g 
150,00 
240,00 
120,00 
170,00 
99,00 

80,00 
110,00 

65,00 
150,00 
60,00 

HULS J.B.A. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN 

b.v. 
- Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

TOPAANBIEDING 
alles s lechts éénmaal aanwezig 

Australië, 1930 SB24 3/- ƒ 1900 
België, 1949 proef voor briefkaartboekje ƒ 1500 

Canada, 1900 boekje 1 ƒ 4800 
Canada, 1970 boekjeeidHibnte-papien ƒ 2 900 
China, 1932 Shanghai 20c-boekje 

met coupon ƒ 2 700 
Denemarken, 1928 Facit HRE 3 

General Motors I ƒ 12 500 
Frankrijk,!906Yvertboekje 1 ƒ 2400 
Luxemburg 1934 WBC 5c Charlotte ƒ 2495 

Nederland, Horn 36F Kookt op gas' ƒ 1 000 

Roemenie, 1939 boekje 1 30x3 00 lei ƒ 2 250 

Saarland, Michel MH1 ƒ 3750 

Turkije, 1914 WBC 7 10 piastres ƒ 1 8 0 0 
USA-Canai Zone, Michel MH 35 

handgemaakt ƒ 1175 

Zuid-Afrika, 1921 Nr 3 3/ Georg V ƒ 1 350 
Zweden, 1941 H44 Koninklijk Paleis ƒ 10 500 

BETALING IN OVERLEG. 

^©©GCLITS D^Tl^MÄTDOff 
POSTBUS 1051 
5140 CB WAALWIJK 

n o n TEL 0416-331451 
J t ^ L L i FAX 0416-342856 

mailto:postphil@simi.is


LIQUIDATIE POSTFRIS 
PAK UW KANS  enorme voorraad  maar op is  ech weg 
Nu  complete jaargangen met luchtpost en bloks (geen zegels uit bloks  porto  dienst e.d.) 
 wel porto  dienst e.d. voorradig voor dezelfde lage prijzen. AFHALEN? van te voren bestellen. 

BELGIË 
Yvert nrs 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

90
85
57
55
31 
35
30
29
60
85

1961 70  545

1971 
1972 ■ 
1973 
1974 ■ 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 ■ 
1980 

49
32 
55
37
55
84
48
45
50
55

1971 80  490 — 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

8 0 
110
57
91 
86

109
60
74
71 

170

885

65
82 
7 9 

110
115

1990 95  435

BUNDESPOST 
Michel nrs 
1961  20
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

11 
30

6 
45

7 
17
23
35

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 ■ 
1976 ■ 
1977 ■ 
1978 
1979 
1980 

71 
75
56
45
65
46
61 
75
55
53

1971 80  585 — 
1981 
1982 
1983 ■ 
1984 
1985 
1986 ■ 
1987 ■ 
1988 
1989 
1990 

61 
121 
89
89
100
100

95
115
135
135

1981 90  1015
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1991 95 

195
200
140
135
151 
810

Gratis prijslijst 

dezelfde jaren van 
USA 
Denemarken 
Finland Aland 
Gnekenland 
Groenland Ierland 
Italië Malta 
Noorwegen 
Portugal Spanje 
Vaticaan 
Azoren/Madeira 
IJsland Zweden 
Australië Canada 
Israel Japan 
Nw Zeeland 

BERLIJN 
Michel nrs 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

1971 80 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1981 90 

74
31 
22
20
55
18
49
51 
46
32

34
89
49
64
51 
52 

120
89

145
76

ENGELAND 
Yvert nrs 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1961 70 

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 

1991 95 

65
39
41 
32
21 
47
63
28
38
56

62 
86
85
98
90
78
65

178
145
139

100
120
150
145

91 

FAROER 
Yvert nrs 
1975 
1976 
1977 
1978 

41 — 
11 — 
29 — 
17 — 

1979  16
1980  12
1971 80  120

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1981 90 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1991 95 

14
15
5 1 
45 
34
49
41 
43
42 
42 

3 7 
5 0 
4 3 
4 5 
5 6 

FRANKRIJK 
Yvert nrs 
1961 
1962 
1953 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1961 70 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

1971 80 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

100
7 9 
4 9 

105
32 
35
22 
23
40
60

525

55
60
70
60
6 0 
55
75
8 9 
71 
85 

128
245
104
119
280
225
185
165
200
147

1981 90  1775

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1991 95 

150
170
200
180
185

865

GUERNSEY 
Yvert nrs 
1969  245
1970  120

1961 70 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

355

90
29
15
12
21 
13
10
10
18
34

1971 80  245

1981 
1982 
1983 
1984 
1986 

69
27
27
30
48

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1981 90 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1991 95 

52
34
47
42
41 

6 5 
7 5 
6 4 
6 9 
6 3 

325

JERSEY 
Yvert nrs 
1969 
1970 

1961 70 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

200
79

118
52
14
12
14
23
21 
12
16
16

38
32 
57
47
43
48
42 
45 
4 7 
4 6 

1981 90  425 — 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1991 95 

4 9 
50
59
70

ALDERNEY 
Yvert nrs 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1981 90  : 

1991 95 

ISLE OF MAN 
Yvert nrs 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1981 90 
1991 

38
31 
42
42
67
47
51 
50
42
59

455

46

1992 
1993 
1994 
1995 

8 3 
4 6 
9 0 
7 0 

LIECHTENSTEIN 
Michel nrs 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1961 70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 80 ■ 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1981 90 

28
26
17
17
19
11 
so
ll 
16

16

20
21 
23
26
36
35
26
32
41 
23

29
31 
36
37
39
37
39
40
37
47

360

1991  47
1992  48
1993  56
1994  58

1995  88

1991 95 285

LUXEMBURG 
Yvert nrs 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1961 70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1991 
1992 

125

21 
18
19
31 
56
19
31 
31 
31 
19

39
26
32
51 
50
50
41 
50
28
42

395

41 
43

1993 
1994 
1995 

41 
4 9 
59

NED ANTILLEN 
Nvph nrs 
1961 70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

4b 
9 
10 
46 
14 
14 
12 
43 
20 
38 
37 

IN DE ZAAK 
GROTE PARTIJ 

VERZAMEUNGEN 
VOOR EXTRA 
LAGE PRIJZEN 

SURINAME 
Zonnebloem nrs 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

17
18
12
11 

149

1969 
1970 

15
150

1961 70  325 — 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

155 
110 
90 
185 
95 
155 
200 
60 
65 
190 

1971 80  1285
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

180
255
140
125
46

GRATIS  Uw bestelling van minimaal 10 jaar en 
boven 150 gulden in INSTEEKBOEK  het gehe
le gebied compleet en boven 350 gulden in 
DAVO ALBUM met gratis klemstroken 

1981 ■ 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

48
87
70
94
69
51 
68
59
84
70

1981 90  695 — 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1991 95 

92
72 
99
58

OOSTENRIJK 
Michel nrs 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1981 90 ■ 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

15
16
18
19
26
22
23
22
26
26

29
31 
32
35
36
36
37
38
46
50

45
47
45
59

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1981 90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1991 95 

72
43
33
32
62

450
85

93
95
100

155
79

105
120

95
100

105
105
165
170
175

966

VER NATIES 
NEW YORK 
Zonnebloem nrs 
1961 70  90

1971 80  120

1981 90  310

1991 95  110

VN GENEVE 
Yvert nrs 
1969 70  4 0 

VN WENEN 
Yvert nrs 
1979 80  30

INDONESIE 
Zonnebloem nrs 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

37
20
10
5
10
19
31 
41 

1986  33
1987  59

1988  200
1989  295

1990  95

1981 90  1285
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

55
82

105
110
105

1991 95  440

ZWITSERLAND 
Michel nrs 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1961 70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1971 80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1981 90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

17
18
25
35
22
16
36
26
23
25

31 
39
36
45
35
45
50
41 
46
47

40
50
58
70
85

295

Ook voor 1961 
volop voorradig 

KILOWAAR  zie onze mei advertentie met uitgebreide aanbiedingen van kwaliteit en lage prijzen  welk sorti

ment nog verder uitgebreid wordt  en wij adverteren beslist met met enkele LOK AANBIEDINGEN 

BREDENHOFPOSTZEGEUMPORT Bovenstraat 286A  ROTTERDAMIJSSELMONDE 
Tel (010) 4826725  Fax 4797065  Giro 5834  Op maandag gesloten 

 Verder iedere dag geopend »an 9 tot 6 uur, zat. van 9 tot 5 uur 



niBFV 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 P O S T B U S 4 0 3 4 3 5 0 2 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureou 
Zeelontlaon 11,3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 Fax 030-2800128 

Erevoorzitter 
J G. Balkestein, St. Wiilibrordusiaart 1 
559) 8G Heeze, telefoon 040-2263032 

Vooriitler 
P.F.A. vnn de loo, Bergweg 43 
1217 SB Hilversum 
Telefoon 035-6245169, fax 035-6233603 

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

Vice-voorzitter, Algemene- en 
Regiozoiien 
Mevr. H.M. Feikema-Groosjohon 
Saksen Weimarloon 65,4818 LB Breda 
Telefoon 076-5142787 

Secretaris/Redactie Bondspogino 
H.W.M. Hopmon, Sweelinckplein 1/4 
2402 VL Alphen oon den Rijn 
Telefoon 0172-444826 

Penningmeester 
Mevr. c l Weeber-Kortekaas 
Timorstraot27,2612EHDelft 
Telefoon 015-2131623 
Giro 1078391 ten name van 
penningmeester NBFV Delft 

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

Juryzaken 
C.B. van Nugteren, Westerzicht 620 
4385BWVlissingen,telefoon0118-463711 

Publikoties en documentotle 
R.H.M. Foust, Rijksweo N57 
6162 AC Geleen, telefoon 046-4743076 

Pers- en publiciteit 
P. Broun, Churchilllaon 163" 
1078 DW Amsterdam 
Telefoon 020-6795077 

Commissaris 
S. Tuin, Nieuweweg 115 
9649ACMuntendam 
Telefoon 0598-626447 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secrsloris: 
J.J.M.Pieters,StanKentonstraat35 
2324 ILLeiden, telefoon 071-5761726 
Matemakommhsmk 
Drs. H.C. Stoop, Nouhuysstroot 13 
2024 KT Hoorlem, telefoon 023-5262062 

Bondsbibliotheek 
Hoofdstraat 1,3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
BonébUolhemis: C. Spoelman 
Openingstijden: elke eerste en derde 
zoferdogmorgen van de maand van 
10.30 tot 12.30 uur en de daarop 
volgende woensdagen von 10.30 tot 
17.30 uur en van 18.30 tot 20.30 u. 

Bondsdocumentotiecentrum 
Secrelaris/pemingmeesler: 
J.Vellekoop, Pres.Steynstroot21 
2312ZP Leiden, telefoon 071-5134424 

Bondsinformatiebureau 
Mr. drs. S.U. Oltevongers 
Postbus 4034,3502 HA Utrecht 

'Z Bandskeuringsdienst 
tfoottH.W.vanderVlist 

== Schoolknde31,1566KVAssendelft 
= Keurzendingen uitsluitend aangetekend 
" • noor de semtaris: 
^ A.W.A.Steegh, Postbus 220, 
S 1180 AE Amstelveen, telefoon 
5 023-5384212 (na 20.00 uur) 

z Service-afdeling 
"•_ D/recfeur; H.H. von Megen 

RigterskompB, 1261TNBIaricum 
1 1 2 Tefefopn''03'5-'53l'43'99 

BONDSERETEKENS UITGEREIKT TIJDENS 
BONDSDINER IN ALPHEN AAN DEN RIJN 
Tijcdens het Boncdsdiner 
op zatercJaqavond 27 
april jl. in Alphen aan 
eden Rijn is weer een 
aantal Bondseretekens 
uitgereikt. 

Spoorenberg-medaille 
Alom vermaard door 
zijn rubriek Thematisch 

C anorama in het maand-
lad 'Philatelie', en 

daarnaast nog schrijver 
van vele (meer dan vijf
tig!) artikelen in datzelf
de maandblad, is de 
heer D. Veenstra te 
Buitenpost. Hij werd tij
dens het Bondsdiner in 
het zonnetje gezet door 
hem de Spoorenberg-
medaille toe te kennen. 
Was de naamgever 
(Spoorenberg, 1889-
1 y71) een baanbreker 
voor de thematische fila
telie, van de heer Veens
tra kan gerust gezegd 
worden dat hij zich ge
durende zeer lange tijd 
bijzonder verdienstelijk 
heeft gemaakt voor deze 
tak van de filatelie, getui
ge de vele publikoties 
van zijn hand. 

Bondsvoorzitter Pieter van de Loo reikt de Van der Williqen-medaille 
uit aan de heer J.H. Verschuur Foto: H.WM. Hopman 

J .H. Verschuur te 
Roosendaal voor zijn 
studie van de Indonesi
sche Emissie van 17 au
gustus 1950. verschenen 
in een artikel van zijn 
hand in het maandblad 
'Philatelie' van juli/au
gustus 1995. 

De heer D. Veenstra uit Buitenpost werd begiftigd met de Spooren
berg-medaille Foto: H.W.M. Hopman 

Bestellingen: Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J.Spijker, Verdisttaatt33 
2324 KC Leiden 
Telefoon 071-5761720 

Van der Willigen
medaille 
Op voordracht van het 
Costeruskapittel heeft het 
Bondsbestuur besloten 
de Van der Willigen-me-
daille voor literatuur toe 
te kennen aan de heer 

De onderscheiding is ge
noemd naar drs. Ä.M.A. 
van der Willigen, één 
van Nederlands grootste 
filatelisten, die mede 
door zijn vele voortreffe
lijke publikoties een zeer 
belangrijke bijdrage 

heeft geleverd tot de ont
wikkeling van de filatelie 
in Nederland. De onder
scheiding heeft de bevor
dering van de studiezin 
tot doel en is een aan
moediging tot publice
ren. Zeer terecht viel de 
heer Verschuur deze on
derscheiding ten deel. 

Rietveld-Trofee 
De heer S. Rietveld, ere
lid van de Bond en ere
voorzitter van de NVPH, 
maakte bekend dot de 
naar hem genoemde 

wisselprijs ten deel was 
gevallen aan de heer 
J.F.K. Vo l lmer te Am
sterdam. De Rietveld-tro
fee is in 1994 ingesteld 
door de NVPH en de 
NBFV en is bedoeld om 
de traditionele filatelie in 
Nederland te bevorde
ren. Het gaat om een bij
zondere prijs voor een 
inzending naar een door 
de NBFV georganiseer
de wedstrijdtentoonstel-
linq. Een speciale jury, 
gevormd door beilje or-
qanisaties beoordeelt de 
daarvoor in aanmerking 
komende inzendingen 
tijdens de wedstrij^cJten-
toonstellingen in de cate
gorieën 1 en 2. 
De keuze van de jury viel 
op de inzending van de 
heer Vollmer, getiteld 
Curasao 1873-1923, 
50 jaar emissiebeleid, 
die door zijn vele bijzon
derheden een prachtig 
beeld gaf van het uitgifte-
beleid in die periode. Be
halve de wisselprijs ont
ving de heer Vollmer een 
miniatuur en een waar
debon voor de aanschaf 
van filatelistische artike
len bij de vakhandel. 

Alle genoemde filatelis
ten wensen wij met hun 
onderscheiding van har
te geluk. 

De heer Rietveld reikt de naar hem genoemde trofee uit aan de heer 
J.F.K. Vollmer uit Amsterdam Foto: H.W.M. Hopmon 



LIECHTENSTEIN: 
VADUZ 97 
Van 22 tot en met 24 au
gustus 1997 wordt in 
Vaduz een tentoonstel
ling {Rang 2) met inter 
nationale deelname ge
organiseerd Vaduz 97 
In net kader van de sa
menwerking tussen Ne 
derland en (onder meer) 
Liechtenstein kunnen Ie 
den van een bi| de Bond 
aangesloten vereniging 
die in Nederland gekwa
lificeerd ziin voor een 
tentoonstelling in catego
rie 2 aan de tentoonstel
ling Vaduz 97deelne
men 
Deelnemers kunnen zich 
rechtstreeks bi| de orga
nisatoren aanmelden 
Het adres luidt als volgt 
Vaduz 97, Postfach 
1000, FL-9490 Vaduz 
(Fürstentum Liechten
stein) 
De aanmelding sluit op 
16 december 1 996 

THEMATISCH 
BEKERTOERNOOI 
Traditiegetrouw zal op 
de Dag van de Postzegel 
het Thematisch Beker 
toernooi worden gehou
den - als zich daarvoor 
tenminste voldoende ge
gadigden meldeni 
Öestredenwordtomde 
Van-Veenendaalbeker 
Dat gebeurt door het 
houden van een voor
dracht die betrekking 
moet hebben op de the
matische filatelie in de 
ruimste zin van het 
woord De voordracht 
mag ca 20 minuten du
ren en wordt bi| voor 
keur 'verlucht' met dia's 
Voor het maken van 
dia's kan de medewer
king van het Audio Visu
eel Centrum worden in
geroepen HetAVC 
maakt drie sets dia's, 
waarvan er een gratis 
aan de auteur wordt ver 
strekt, de andere bli|ven 

eigendom van het AVC 
Een |ury, bestaande uit 
vi|f leden, beoordeelt de 
lezingen, kent de beker 
toe en reikt eventueel een 
bronzen herinneringsme-
daille uit (als er 325 
punten of meer ziin be 
haald en men de beker 
niet heeft gewonnen) 
Voor VI |f elementen wor 
den punten toegekend 
- de mate waarin de 

voordracht (de lezinq) 
bijdraagt aan de be 
vordering van de the
matische filatelie (maxi 
maal 30 punten), 

- de uitwerking van het 
onderwerp aan de 
hand van filatelistische 
elementen (max 25), 
de kennis van het on 
derwerp en de speur-
zin, die uit de voor 
dracht bhikt (max 20), 
de uitwerking en de lo
gische opbouw van het 
onderwerp in de voor
dracht (max 15), 

- de presentatie van de 
voordracht (max 10) 

De door de vi|f |uryleden 
aan de sprekers toege
kende punten worden 
bi|eengeteld Degene die 
de hoogste score haalt 
en tenminste 350 punten 
vergaart is winnaar van 
het toernooi en kri|gt de 
wisselbeker, die als hi| 
of zi | deze driemaal 
heeft gewonnen - zi|n of 
haar eigendom wordt 
Deelnemers komen voor 
vergoeding van reiskos
ten in aanmerking (van 
de woonplaats naar de 
plaats waar het toermooi 
wordt gehouden v v ) 
In 1996 vindt het toer
nooi plaats op zaterdag 
12 oktober 1996 in het 
Nimac zalencomplex, 
Galvanistraat 13 te Ede, 
aanvang 11 00 uur 
Opgaven moeten (met 
vermelding van titel) -
uiterl i jk 15 augus
tus 1 9 9 6 - binnen zi|n 
NBFV, Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht 
W i | rekenen op een 
spannend toernooiI 

IN 1998 OOK EEN WERELDPOSTZEGEL-
TENTOONSTELLING IN ISRAEL! 

De Filatelistische Federa
tie van Israel organiseert 
in nauwe samenwerking 
met de Filatelistische 
Dienst aldaar in 1998 
een wereldtentoonstel
ling Deze expositie on 
der patronaat van de 
FIP, getiteld Israel 98, 
wordt van 1 3 tot 21 mei 
1998 in Tel-Aviv gehou
den De tentoonstelling is 
onderdeel van de viering 
van vi|ftig|arig bestaan 
van Israel 
De Bond heeft benoemd 

als nationaal commissa
ris voor Israel 98 de heer 
C B van Nugteren, Wes-
terzicht 620, 4385 BW 
te Vlissingen (telefoon 
0118 463711) 
Nadere bijzonderheden 
(zoals de omvang van de 
tentoonstelling en de toe
gelaten klassen) zi|n nog 
met bekend zim, maar 
geïnteresseerde inzen
ders die gekwalificeerd 
zi|n, kunnen zich alvast 
bi| de heer Van Nugte 
ren opgeven 

MUTATIES BIJ HET AUDIO-VISUEEL 
CENTRUM VAN DE BOND 

De heer J Mulder, die 
namens de Stichting 
Jeugdfilatelie NedeHand 
zitting had m het bestuur 
van het Audio-Visueel 
Centrum (AVC), heeft 
verzocht hiervan te mo
gen worden ontheven 
In zi|n plaats heeft het 
Bondsbestuur de heer 
J F E Verhoeff benoemd 
De heer Mulder wordt 
dank gezegd voor be
reidheid en inzet voor 
deze dienstverlening, de 
heer Verhoef wordt veel 

sterkte gewenst 
Per 1 |uli 1 996 zal bo
vendien een nieuwe ma
teriaal commissaris bi| 
het AVC aantreden, die 
dit werk van de heer J 
Spi|ker gaat overnemen 
Het IS de heer drs H C 
Stoop, Van Nouhuys 
straat 13, 2024 KT te 
Haarlem, telefoon 023 
5262062 W i | zi|n hem 
erkentelijk voor zi|n be
reidheid en wensen hem 
in deze nieuwe functie 
veel succesl 

BEKERTOERNOOI 
WAS SPANNEND 
Het traditionele beker
toernooi vond plaats op 
zondag 28 april tijdens 
Aiphilia 96 m Alphen 
aan den Rijn 
Vier filatelisten bonden 
de strijd aan om de zil 
veren wisselbeker, die 
door de heer D van der 
Wateren, winnaar van 
de beide vorige toer
nooien, moest worden 
verdedigd Het lukte hem 
helaas met die te behou 
den 
Winnaar was dit jaar de 
heer C J . v a n der 
Horst (Den Haag) Zijn 
dia-lezing Hetpostver-
keer tussen Nederland 
en het buitenland tijdens 
de Tweede Wereldoor
log leverde hem een 
puntentotaal van 371 -
en de beker op' 
Tweede werd de heer D. 
v a n der W a t e r e n 
met zijn lezing Twee 
eeuwen koningen en ma-
haradja's in het verbo
den Koninkrijk Hij be
haalde 353 punten en 
werd vrijwel op de voet 
gevolgd door de heer 
W . Bachman, die 346 
punten verwierf voor De 
geschiedenis van Polen 
en de invloed hiervan op 
de filatelie De rij werd 
gesloten door de heer G . 
Hoekst ra met 247 
punten voor Hef gebeur
de morgen 
Onze dank gaat uit naar 
de deelnemers, maar 
ook naar de jury onder 
leiding van de heer J 
Spijker, die op deze zon
nige middag neel wat 
werk heeft verzet 

C. JANSSEN IN FIP-
JEUGDCOMMISSIE 

De heer C J E Janssen, 
bekend leugdjurylid, is 
tijdens de bijeenkomst 
van het Bureau van de 
FIP commissie voor 
Jeugdfilatelie in maart j I 
in Bandung benoemd als 
lid van dit Bureau Dat is 
niet alleen een blijk van 
erkenning voor de heer 
Janssen, maar ook voor 
de Jeugdhiatelie in ons 
land Het qezeqde 'Wie 
de|eugdheeft,Tieeftde 
toekomst', krijgt voor 
Nederland door deze 
benoeming meer gestal
te Wi j feliciteren de heer 
Janssen met deze benoe 
ming en wensen hem met 
deze nieuwe taak veel 
succesl 

DR ALAN HUGGINS BENOEMD TOT 
MEMBER OF THE BRITISH EMPIRE 

Dr Alan Huggins, voor
zitter van de Britse Stich
ting Filatelie, is door 
H M koningin Elizabeth 
II benoemd tot Member 
of the British Empire 
(MBE) 
Het IS een uitzondering 
dat deze onderscheiding 
wordt verleend voor ie
mand die zich verdien 
steiljk heeft gemaakt op 
filatelistisch gebied 
In eigen land kan Alan 
Huggins bogen op een 
uitgebreide reeks aan fi 
latelistische activiteiten 
In ons land is hij bekend 
als een van de oprichters 
van de FEPA, de Federa
tion of European Philate 
lic Associations De FEPA 

werd in 1987 opgericht 
Na zijn aftreden in 
1991 werd hij tot ere
president van de Europe
se federatie benoemd 
De Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Vereni
gingen IS verheugd over 
deze koninklijke erken
ning en wenst de heer 
Huggins van harte geluk 
met deze bijzondere on
derscheiding 

NIEUWE FUNCTIE 
VOOR J. SPIJKER 

Voormalig Bondsbe-
stuurslid de heer J Spij 
ker, die als zodanig af
trad tijdens de Algemene 
Vergadering van 27 
april j l , heert zich bereid 
verklaard de functie van 
Directeur Verzekeringen 
op zich te nemen, waar 
voor het Bondsbestuur 
hem bijzonder erkentelijk 
IS Dit met name ook 
voor de kundige wijze. 

waarop hii beëdigd 
taxateur filatelie - dit 
werk als Bondsbestuur
der deed 
In het Vademecum is on 
der nummer 104 05 1 
tot en met 104 05 4 een 
overzicht gegeven van 
de bij de Bond in zwang 
zijnde verzekeringen 
Vraag er desgewenst 
naar bij de secretaris 
van uw vereniging De 
heer Spijker is Dovendien 
gaarne bereid u te infor
meren, zijn telefoonnum 
mens 071-5761720 

WELKOM NIEUW 
BESTUURSLID 

Tijdens de Algemene 
Vergadering van 27 
april jl in Alphen aan 

den Rijn is de heer S 
Tuin, Nieuweweg 115, 
9649 AC Muntendam, 
telefoonnummer 0598-
626447, gekozen als lid 
van het Bondsbestuur 
Binnen het Bondsbestuur 

zal na nader overleg 
worden vastgesteld met 
welke taken de heer Tuin 
wordt belast Wi j wen
sen hem geluk met zijn 
benoeming en boven
dien veel succes' 



KONINKLIJKE EER VOOR ACTIEVE 
FILATELISTEN 

De heer K H Meinecke ontvangt uit handen van burgemeester De 
Widtvan Soest de versierselen, behorend bi| zi|n koninkli|ke onder
scheiding Foto Ingrid Ruffing, Soest 

De heer K.H. Meinecke, 
bestuurslid van Postze
gelvereniging 'Eemland' 
te Soest, heeft op 26 
april 1996 uit handen 
van de heer J. de Widt, 
burgemeester van de ge
meente Soest, de versier
selen ontvangen die be
horen bij de onderschei-
dinq Ridder van de zes
de graad in de Orde van 
Oranje-Nassau (lid), 
welke onderscheiding -
zo blijkt uit de mutatie -
hem is verleend als blijk 
van waardering voor de 

voortreffelijke wijze 
waarop hij gedurende 
37 jaar het rondzendver-
keer voor zijn vereniging 
heeft verzorgd. 

Ook de heer A. Oskam 
te Ede. voorzitter van het 
Hoofdbestuur van 'De 
Globe', is deze eer te 
beurt gevallen. 

Op dinsdag 1 2 maart 
1996 nam de de heer 
H.J. Lanqeweg (78) af
scheid als voorzitter van 
de Postzegelvereniging 

'Katwijk - Rijnsburg'. De 
heer Langeweg vervulde 
vanaf de opricnting in 
1 959 bijna doorlopend 
een bestuursfunctie; de 
laatste vijf jaren als voor
zitter. Onder zijn leiding 
werd de voormalige af
deling Katwijk van de 
I.V. Philatelica op 1 ja
nuari 1995 zelfstandig 
en vond op 1 januari 
1 996 samensmelting 
plaats met de afdeling 
Rijnsburg van de I.V. 
Philatelica. De vereni
ging heeft nu rond de 
200 leden. 
De heer Langeweg werd 
met algemene stemmen 
benoemd tot erelid van 

de vereniging. De loco
burgemeester van Kat
wijk, de heer J. van der 
Plas, speldde daarna na
mens de koningin de 
eremedaille in zilver, 
verbonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau op 
de revers van de heer 
Langeweg. De gedeco
reerde ontving hierna uit 
handen van de heer J. 
Spijkerde zilveren 
Bondsspeld wegens zijn 
grote verdiensten voor 
de filatelie in het alge
meen. 

Wi j wensen de onder
scheidenen van harte qe-
luk. 

Locoburgemeester J van der Plas van Katwijk speldt de heer Lange
weg de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Orante 
Nassau op Foto Dick Hogewoning, Katwijk a/d Rijn 

VIER FILATELISTEN AFKOMSTIG UIT EEN 
EN HETZELFDE GEZIN! 

Tijdens de nationale 
postzegeltentoonstelling 
Alphilia 96 waren zij bij
een: de gebroeders Ver

schuur (twee broers uit 
Alphen aan den Rijn, de 
twee andere uit Nieuw
koop en Roosendaal). De 

oudste, H. Verschuur, 
werd in januari als één 
van de oprichters, bij de 
viering van het 50-iarig 
bestaan van de afdeling 
Alphen aan den Rijn van 
de NVPV koninklijk on
derscheiden. J.H. Ver-

Een filotehstisch familieportret de vier gebroeders Verschuur Foto HWM Hopnian 

schuur ontving tijdens het 
Bondsdiner de Van der 
Willigenmedaille. De 
beide andere broers 
hebben ook hun sporen 
in onze hobby verdiend. 
Het was een mooie gele
genheid hen te vereeuwi
gen. 

BONDSBUREAU 
EVEN DICHT 

De vakanties zijn weer in 
aantocht en derhalve zal 
het Bondsbureau van 29 
juli tot en met 9 augustus 
gesloten zijn. 
Van 15 tot 29 juli én van 
12 tot 26 augustus moet 
met een beperkte bezet
ting worden gerekend, 
gelet op de vakantie van 
onze beide medewerk
sters. 
Ook u wensen wij een 
fijne vakantiel 

KANDIDAAT-LID 
VAN DE BOND 

De Nederlandse Vereni
ging van Postzegelverza
melaars van het Vorsten
dom Liechtenstein te Den 
Haag heeft het lidmaat
schap van de Bond aan
gevraagd. De vereniging 
is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel 
in Den Haag. Het adres 
van het secretariaat is 

Postbus 64720 
2506 CC Den Haag. 

PR-functionaris in het be
stuur is de heer P.Th. van 
Dijk, Boterdiep 7, 2904 
ED Capelle aan den IJs-
sel, telefoon 010-
4512925. 
Indien binnen drie 
maanden na deze publi-
katie - dus vóór 15 sep
tember 1996 - geen be
zwaren door leden van 
de Bond worden inge
bracht, kan de vereni
ging als lid worden inge
schreven. 

NIEUWE 
PUBLIKATIES 

Onlangs is verschenen 
de Catalogus Belasting-
zegels Nederland. Deze 
publikatie (nummer 11 2) 
is gestoken in een 4-
ringsband en omvat een 
uitgebreide beschrijving 
van registratie-, plak- en 
effectenzegels. Het boek 
kost f 47.50 (inclusief 
portokosten). In het na
jaar verschijnt de aan
vulling omzetbelasting
en couponbelastingze-
gels. Als u de publikatie 
bestelt wordt u op de 
hoogte gehouden van de 
nog te verschijnen aan
vullingen. 
Bestelling is mogelijk 
door overschrijving van 
het verschuldigde be
drag op gironummer 
2015960 t.nv. Service
afdeling NBFV, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht, 
onder vermelding van 
'Catalogus Belastingze
gels Nederland' 

D 1 . I J S -T 
Elke maand een nieuw aanbod van nieuwe uitgiften, 
motieven en diverse landen in onze gratis maandlijst. 

Vraag nu gratis aan bij: 
V A N D A L F I L A T E L I E - P O S T B U S 773 

5 7 0 0 A T H E L M O N D - F A X 0 4 9 2 - 5 2 9 8 6 3 

^ 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) . 

Prijsli jst grat is op 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 
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Cnv SUMMIT 
UNI ■■' 

NATIONS UNIES 

„Een generatie 
bereidt de weg 

waarop de volgende reist ^' 
Chinees spreekwoord 

Werkeloosheid en 

hoge cnminaliteitcijfers een schrikbeeld dat 

in de meeste grote steden werkelijkheid is geworden Dat zijn enkele centrale 

onderwerpen van de tweede VNHabitatconferentie, de „Stedentopconferentie", 

die van 3 tot 14 juni 1996 in Istanboel plaats vindt Doel van de conferentie zijn 

verbeteringsmaatregelen op vijf gebieden creëren van arbeidsplaatsen, milieube

scherming, economisch beleid, crisismanagement en hulp voor daklozen 

Naar aanleiding van de Tweede Steden top

conferentie verschijnt op 3 juni 1996 een 

postzegel herdenkingsserie die drie doorlopers 

in 3 valuta (ZivFr, Os VSD) met elk vijf 

zegels omvat De motieven zijn door Terese 

Fasolim (VS), een bekroonde illustratrice 

ontworpen en tonen impressies van de urbane 

leefruimte 15 kleine kunstwerken die ieder 

van ons waarschijnlijk tot nadenken stem 

men over de gedeeltelijk troosteloze leefom 

standtgheden in de steden 

Coupon tnvulUn aßtntppen ofcopieren en inzenden aan PostadmtntstratK van de Verenigde Nattes, Palats des Nations, CH1211 Gehhte 10 

D JA stuur mij a u b de drie vellen (bestaande uit elk vijf doorlopers) voor de prijs van Hfl 68 40 incl porto en verzending betaalbaar na ontvangst met rekening {Bestel No 5308030) 

D JA stuur mij a u b de drie doorlopers (bestaande uit elk 5 zegels) voor de prijs van Hfl 16 90 incl porto en verzending betaalbaar na ontvangst met rekening (Bestel No 5308029) 

D JA, stuur mij a u b nadere inlichtingen over het omvangrijke filatehstische aanbod van de Postadministratie van de Verenigde Naties 

Naam Klantennnummer Adres Postcode/plaats Datum/handtekening 
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Honderd jaar sladspostzegels 
in Nederland 
ABMrmkïïeop 1 augustus 1896 vmp^eid 

Over anderhalve maand bestaat de Nederlondse stadspostzegel honderd jaar. In onze 

hoofdstad werden op 1 augustus 1896 circulaires verzonden met daarop 'coupons' van 12'/2, 

7V2 en 4'/! cent. De heer E. Horn uit Seilingen gaat hieronder in op het weinige dat van de 

verzender van de circulaires, de Algemeene Bestel Dienst'm Amsterdam, bekend is. 

Mogelijk naar aanleiding van 
het succes van de Nederland-
sche Maatschappij tot Algemeene 
Dienslverrigting (NMtAD) in 
Rotterdam (met filialen in 
Den Haag en Amsterdam) be
sloot een aantal particulieren 
in 1895 van start te gaan met 
een 'besteldienst' naast het fi
liaal van de NMtAD te Amster
dam. 
Daartoe werd een naamloze 
vennootschap opgericht. Alle 
gegevens hieromtrent - zoals 
de grootte van het kapitaal, de 
namen van de vennoten, de 
datum van oprichting, de 
naam van de directeur - zijn 
niet meer te achterhalen. Wel 
is bekend is dat het hoofdkan
toor van de Algemeene Bestel 
Dienst (ABD) gevestigd was in 
het pand Keizersgracht 263. 
Daarnaast werden ongeveer 
honderddertig filialen opge
richt. Volgens het dagblad Het 
Nieuius van & Dag" van 5 augus
tus 1896 waren deze filialen 
voornamelijk gevestigd bij si-
garenhandelaren, bakkerijen, 
brooddepothouders, drogiste
rijen en dergelijke; daar kon
den pakketten en later ook zo
genoemde bestelkaarten ter 
bezorging worden aangebo
den. Dit tegen betaling van 
15 cent per pakket, waarna 
onmiddellijke bestelling volg
de. 

GEEN STADSPOSTDIENST 
De Algemeene Bestel Dienst legde 
zich toe op de bezorging van 
pakketten in expresse-, respec
tievelijk ijlbestelling. Het ver
voer van brieven was immers 
bij wet verboden en drukwer
ken werden niet bezorgd. Van 
een stadspostbesteldienst naar 
de huidige normen was dus 
geen sprake. Tegenwoordig 
zouden we in zo'n situatie 
spreken van een koeriersdienst, 
die in dit geval uitsluitend in 
Amsterdam werkzaam was 
(met uitzondering van 'de 

overzijde van het Y, want daar 
werd niet besteld). De ABD 
hield daarbij het PTT-bestel-
district Amsterdam aan. 
Toch worden de zegels van de 
Algemeene Bestel Dienst uit histo
risch perspectief gezien aan
gemerkt als de eerste Neder
landse 'stadspostzegels'. 

DE KLANTEN VAN DE ALGEMEENE 
BESTELDIENST 
De Algemeene Bestel Dienst 
(ABD) had de volgende 
clientèle: 

a. Losse klanten 
Voor losse klanten werden 
bruine zegels uitgegeven in 
velletjes van tien stuks. De ver
koopprijs van deze velletjes 
was f 1.25 (tienmaal 12!^ cent 
per stuk). Bij gebruik van deze 
'coupons' - zoals de naamloze 
vennootschap ze noemde -
kostte het vervoer van een 
pakket derhalve geen vijftien, 
maar twaalfeneenhalve cent 
(aßeelding 1). 

b. Abonnees 
Abonnees van de ABD kon
den rode coupons (zegels) in 
velletjes van zestien stuks ko
pen. Deze velletjes kostten 
f 1.25, omgerekend dus 
714 cent per coupon. Het is 
echter niet bekend of het ver
voer van een pakket voor 
abonnees 7'/2 in plaats van 
15 cent kostte (aßeelding 2). 

c. Aangeslotenen 
Aangesloten (mogelijk aan
deelhouders) konden blauwe 
coupons (zegels) kopen in vel
len van 50 stuks. De prijs was 
f 4.50 voor honderd coupons 
ofwel AVi cent per coupon. 
Ook in dit geval is weer niet 
bekend of één coupon vol
doende was voor het verzen
den van een pakket binnen 
het district Amsterdam, uitge
zonderd de overzijde van het 
IJ {afbeelding3). 

DRUK VAN DE ZEGELS 
De zegels van de ABD zijn ge
drukt in zwart op een gekleur
de onderdruk. Ze werden in 
boekdruk vervaardigd door 
Joh. Enschedé en Zn. te Haar
lem. De getande zegels (per
foratiemaat 11x11) waren 
voorzien van Arabische gom. 
Toen ik in het archief van 
drukkerij Enschedé op zoek 
was naar drukvellen van de 

1 Drukvel met tien bruine coupons, be
stemd voor losse klanten (verkoopprijs 
f l 25] 

f' : 

SX=^BSZÉiX!^2XiXl3Xaxa, 

2 Drukvel met tweemaal zestien rode coupons, bestemd voor abonnees (verkooppri|s 
f 1 25 per zestien coupons) 
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4 Circulaireenvelop met daarop de nummers 1, 2 en 3 en het eerstedagstempel 1 8

1896 

3 Drukvel met viiftig blauwe coupons, bestemd voor aangeslotenen (verkooppri|S 
f 4 50 per 100 stuks; 

Nederlandse beursbelasting
zegels, kwamen daar ook de 
archiefvellen van de Algemeene 
Bestel Dienst tevoorschijn  dat 
was een wel heel grote (en 
plezierige) verrassing. 

De naamloze vennootschap 
verzond op 1 augustus 1896 
(reclame) circulaires  dus 
drukwerk  die voorzien wa
ren van de drie hiervoor ge
noemde coupons (zegels) van 
\2Vz, IVi en 414 cent: samen 
24'/2 cent {afbeelding 4). De da
tum 1 augustus 1896 kunnen 
we daardoor beschouwen als 
de 'startdatum' van de Alge
meene Bestel Dienst in Amster
dam. 
Van deze eerste enveloppen 
zijn er (gelukkig) enkele be
waard gebleven. Het zijn de 
oudste van series voorziene 
eerstedagenveloppen van Ne
derland, met als opmerkelijk 
gegeven dat deze FDC's ook 
als gebruikspost zijn vervoerd. 
Tegenwoordig gehanteerde 
termen als 'gestempeld onge
bruikt' en 'onbeschreven' wa
ren toen nog niet in de 
mode' . 

VERVOER PER 
(TRANSPORT)FIETS 
Ten behoeve van de bestellin
gen werden zogenoemde 

transportwagens (fietsen) aan
geschaft, bestaande uit een 
driewielige transportfiets, ach
terop voorzien van een grote 
mand (afleelding 5). 
Voor dit vervoer waren zesen
dertig bestellers in dienst en 
vijf controleurs, die zich  zo 
meldde Het Nieuxus van de Dag 
van 5 augustus 1896  in het 
Willemspark te Amsterdam 
terdege oefenden in de bedie
ning van deze fietsen. 
Ook in 1896 was er dus al spra
ke van 'milieu en stadsvrien
delijke vervoer', de slogan van 
de 'Fietsdienst' m Amsterdam 
anno 1996 {afleelding5). 
Jammer genoeg is er (althans 
voor zover we weten) van alle 
vervoerde pakketten geen en
kele verpakking bewaard ge
bleven, zodat de dagelijkse ef
fectieve gang van zaken niet 
meer valt na te gaan. 

TARIEFVERLAGING 
Gelukkig zijn er enige post
stukken {afleelding 4) bewaard 
gebleven, en... de als aflxel
ding 6 getoonde brief uit 1897. 
Daarmee staat dan meteen 
vast dat de ABD ieder geval 
één jaar "werkend" is geweest. 
Of er in dit geval van 'druk
werk' dan wel 'briefvervoer' 
sprake is geweest valt niet 
meer na te gaan. 

100 JAM STA0SPOST2E0ELS 

MAASU^ND  o s s 60c. 

BB 
MAASLAND  OSS lOOcj 

I^MitilifiÉl 
5 De binnenkort versclii|nende stadspostzegels van Maasland Oss, de drie waarden 
(55, 60 en 100 cent] zi|n er m vier verschillende uitvoeringen Onder meer is de des 
ti|ds door de Algemeene Bestel Diensf gebruikte transportfiets afgebeeld, als moderne 
tegenhanger zien we het huidige model fiets, zoals dat wordt gebruikt door de Fiets 
dienst m Amsterdam 

van Reclamemiildelen 
J l u j u t t u t i 1 8 9 7 J S m t f e r t a w . 

^^.^yC 

Voor advortentieu op alle drukw erken der tentoonstelling, gelieve men zich te 
wenden tot het Uitvoerend Comité, l^aleis v. V., Amsterdam. 

6 Dit IS  voor zover bekend  de enige bewaard gebleven brief met de opdrukzegel 
van 10 cent uit 1897 
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7 Zegel nummer 4b (paarse opdruk, 
kopstaand) van de Algemeene Bestel 
Dienst 

Wel is duidelijk dat het tarief 
werd verlaagd van 15, respec
tievelijk 1214 cent naar 
10 cent. Daarvoor werden de 
bruine coupons (zegels) voor
zien van een met de hand aan
gebrachte opdruk 10 cent. De 
zegels zijn bekend met zwarte 
en paarse opdruk, normaal en 
kopstaand (afbeelding 7). 
Na 1897 ontbreekt voor zover 
nu bekend elk verder spoor 
van de Algemeene Bestel Dienst. 
De ABD is waarschijnlijk spoe
dig daarna opgeheven. 

HERDENKING 100 JAAR 
STADSPOSTZEGELS 
Het eeuwfeest van de Neder
landse stadspostzegels zal niet 
ongemerkt voorbij gaan. De 
koeriers en stadspostdienst 
Maasland Inc. in Oss verzorgt 
samen met de Fietsdienst in 
Amsterdam een herdenkings

.l lQ°.J?.?.r..§I*PSPOSTZEÊELS en FIB^^^^ 

:{MMSUMOINC : MM—rl 
DEPOSTDIE ' 634tEG 0*s : 

ImiDBRKOSTI : M Mf2-S252>S : 

8 Herdenkinqszegels in vellet|es van 10 ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Ne
derlandse stoaspostzegel (waarden 55, 60 en 100 cent) De zegels worden op 1 au
gustus aanstaande gezamenli|k uitgegeven door Maasland Ine in Oss en de Fietsdienst 
in Amsterdam 

uitgifte. De emissie omvat acht
tien verschillende zegels, die in 
blokjes van 10 en in boekjes te 
verkrijgen zijn. De zegels beel
den de ABDzegels 1 tot en 
met 4 af, een fiets uit 1896 en 
één uit 1996. Alle zegels heb
ben een waarde van 55, 60 of 
100 cent (aßeelding8). 
Vanaf 1 augustus 1996 zijn de 
zegels en de zes verschillende 

postzegelboekjes {aßeelding 9) 
in Amsterdam, Oss en bij Re
gioPost Westerwolde, Nieuwe
Pekela verkrijgbaar. 
Poststukken die met deze ze
gels zijn gefrankeerd en die 
op 1 augustus ter verzending 
worden aangeboden, krijgen 
een speciaal stempel; ze wor
den vervolgens per stads
post/Fietsdienst bezorgd. 

100 } c ^ STftr>^(>os.T2Èc;eis 

ttttat.i 
ÏO « SScr 
70 « €Ocr 
fo «roocf 

9 Een van de herdenkingspostzegel
boekjes ter gelegenheid van ' 100 |aar 
stadspostzegels en fletskoeriers 1896
1996^ 

EPILOOG 
Tot zover hetgeen er over het 
jubileum 'Honderd jaar stads
postzegels in Nederland' valt 
mee te delen. Jammer genoeg 
is dat erg weinig. Over het 
eventuele gebruik van de 'be
stelkaarten' van de Algemeene 
Bestel Dienst is helemaal niets 
bekend. Een reden te meer 
om (voor zover dat nog te ach
terhalen is) het 'werken' van 
de huidige stadspostbestel
diensten nu te documenteren. 
Vandaar de verschijning van 
deel 1 van De Nederlandse stads
postdiensten Stempelkatalogus 
18651995 {zie kader). 
E. Hom Sr., Sellingen 

Noot: 
'. zie ook Nederlandse Stadspostdienst 
18651967, pagina's 94 tot en met 
102 

458 
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ONMISBARE VRAAGBAAK 
Op 1 augustus aanstaande  op 
de dag dat de Nederlandse stads
postzegels honderd jaar bestaan 
verschijnt deel I van De Nederland
se stadspostdiensten Stempelkatalogus 
18651995. Deze catalogus, die 
ongeveer vierhonderd pagina's 
telt, bevat gegevens van alle sinds 
1865 bestaande en gewerkt heb
bende (respectievelijk nóg wer
kende) stadspostbesteldiensten. 
In het boek wordt een overzicht 
gegeven van alle achterhaalbare 
vitale gegevens, zoals adressen, ei
genaren, telefoonnummers, en
zovoort Verder worden per 
dienst alle gebruikte stempels op
gesomd en wordt een afbeelding 
van een gelopen poststuk ge
toond. Het boek is een vraagbaak voor iedereen die belangstelling 
heeft voor lokale of landelijke postgeschiedenis, of voor mensen die 
'stadspost' verzamelen. Aan de catalogus werd meegewerkt door de he

ren Eerland, Tel, Lageman en 
vele anderen. Dankzij hun bijdra
gen was het mogelijk dit boek (en 
het hierbij afgedrukte artikel) sa
men te stellen. Desondanks zijn er 
in deze nieuwe stempelcatalogus 
nog veel hiaten. U mag hieruit af
leiden dat uw hulp bij het verga
ren van de nog ontbrekende ge
gevens bijzonder op prijs wordt 
gesteld. Reacties kunt u zenden 
aan de auteur van dit artikel, Bur
gemeester Buiskoolweg 4, 9551 
TZ Sellingen, telefoon 0599
322506. 
U kunt de catalogus  een uitgave 
van de Studiegroep Stadspost 
(SSP)  bestellen door f 39.75 
over te maken naar Postbankreke
ning 6257169 ten name van A.S. 
Eerland in Den Helder, onder 
vermelding van 'Stempelcatalogus 
SSP deel I'. 

Vc cxn Ol 
postzegelveilingen Vof 
Buitenhaven 5, 5211 TP 'sHertogenbosch 
Telefoon 0736 12 20 33 
Telefax 0736 13 67 39 

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

■ Door overmaking van ƒ 15,-
(giro 4600298) ontvangt u 
onze goed verzorgde, 
en rijk geïllustreerde catalogi. 
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ZOMER! 
Na de lange winter en 
de korte lente is nu alle 
hoop gericht op een 
mooie zomer. Daarom 
deze maand ter inleiding 
een zomerse serie die op 
24 mei verschijnt in een 
Zweeds postzegelboekje 
met tien zegels van 
3.85 k. De Zweedse zo-
merzegels kregen het 
thema Zomer in de kunst 
mee. De afbeeldingen op 
de vijf zegels (zie de ru
briek 'Nieuwe postzegel
boekjes') tonen zomerse 
impressies van kunst en 
water en zijn afkomstig 
van schilderijen van 
Zweedse kunstenaars. 
Op de zegels zijn alleen 
de namen van ae kunste
naars opgenomen. De ti
tels van de schilderijen 
ontbreken. Het schilderij 
dat bovenin een fietser 
toont werd door Sven 
Erixson (1899-1970) ge
maakt aan de Zweedse 
westkust, waar hij met 
zijn gezin de zomer-

VERRASSINGVANHET 
JAAR? 
PTT Post richt zich tegen
woordig veel op populai
re thema's, zoals natuur, 
milieu en sport. Daar
naast werd dit jaar be
gonnen met een reeks 
strippostzegels. Gedu
rende een aantal jaren 
zal door middel van een 
emissie aandacht wor
den besteed aan ver
schillende populaire 
stripfiguren en -teke
naars. 
De op 14 mei versche
nen openingsserie mag 
een 'verplicht nummer' 
worden genoemd. Als 
het om Nederlandse 
stripverhalen gaat, kan 
niemand om de bekende 
strips van Marten Toon
der heen. Wie kent niet 
de striphelden Olivier B. 
Bommel en Tom Poes? Zij 
figureren, samen met be
diende Joost, op twee 
zegels met een waarde 
van 70 en 80 cent. Ook 
de oude Schicht, Heer 

maanden doorbracht. 
Roland Svenson (gebo
ren in 1 910), één van de 
voornaamste schilders 
van de Stockholmse 
scheren, heeft in zijn 
schilderij de sfeer van 
een zomeravond gevan
gen. Eric Hallström 
[1893-1946) schilderde 
een zomeridylle in een 
onwerkelijk licht. Het ge
zelschap heeft zich neer
gevlijd naast het koffie-
servies in het gras; op de 
achtergrond grazen 
schapen. Thage Nord-
holm (1927-1990) putte 
inspiratie uit de natuur 
aan de kust van de pro
vincie Norrland. In zijn 
schilderij is de hoogzo-
merse bloemenpracht af
gebeeld tegen de achter
grond van een donker 
sparrenbos. Ragnor 
Sandberg (1902-1972) 
maakte het laatste schil
derij aan de Zweedse 
westkust; het straalt kleur 
en licht uit. Grootmoeder 
tilt haar kleinkind in de 
boot, tep/^ijl moeder toe-
kijkt. 

Bommels automobiel, 
ontbreekt niet. We moe
ten het helaas wel doen 
zonder slot Bommelstein. 
Maar de verhalen van 
Marten Toonder bevatten 
nog voldoende persona
ges uit Rommeldam voor 
een volgende serie, zoals 
commissaris Bulle Bas, 
ambtenaar eerste klasse 
Dorknoper en burge
meester DickerdacK. 
Opvallend - en mis
schien is dat wel de ver
rassing van het jaar - is 
de vereniging van de 
twee zegels in een velle
tje, waardoor een nieuw 
beeldverhaal is ontstaan. 
Maar nog opvallender is 
de keuze voor een velle
tje met slechts twee ze
gels, terwijl PTT Post bij 
herhaling verkondigt dat 
de hoge afhandelings-
kosten aan het loket de 
uitgifte van zegels in vel
letjes van minimaal tien 
stuks noodzakelijk 
maakt... 
Thematisch zitten er in 
deze strip een paar aar
dige aanwinsten, waar

bij de tekst in de boven-
en ondervelrand als 
'handleiding' kan die
nen. 

MILIEU EN 'GELATENHEID' 
De Vlaamse kunstenaar 
Oscar Bonnevalle heeft 
meer dan dertig jaar 
lang zijn stempel gedrukt 
op de Belgische postze
gels. Hij overleed ruim 
drie jaar geleden, op 20 
februari 1993. Van 
1962 tot 1993 ontwierp 
Bonnevalle meer dan 
155 zegels voor de Bel
gische post De zegel 
van 16 f., uitgegeven op 
1 april ter gelegenheid 
van de Dag van de Post
zegel, is een eerbetoon 
aan deze kunstenaar. 

Op de zegel is Bonneval
le te zien tegen de ach
tergrond van het schilde
rij Ge/ofen/ie/d (1981). 
In dit tafereel komen en
kele belangrijke elemen
ten uit zijn oeuvre sa
men. Vooruitgang en mi
lieuverontreiniging, ge
symboliseerd door raffi
naderijen, de Space 
Shuttle en woekerende 
en giftige paddestoelen, 
rukken op naar een ty
pisch vervlogen Bonne-
valle-landschap. Boven 
dit alles kijkt een van 
Bonnevalles favoriete 
personages, Reinaard de 
vos (symbool voor de 
mensheid), verzadigd na 
een rijkelijke maaltijd, 
gelaten toe, zich niet be
wust van het dreigend 
gevaar. Een 'op maat 
gesneden' zegel voor 
een milieuverzameling. 

INFLATIE? 
In de Verenigde Staten 
wordt sinds 1982 jaar
lijks de vijf kilometer lan
ge National Race for the 
Cure gehouden. Doel is 
het bijeenbrengen van 
geld voor onderzoek, be
handeling, voorlichting 
en dergelijke van borst
kanker. Dit jaar wordt de 
race in vijfenzestig Ame
rikaanse steden gehou
den. 
Ter ondersteuning van 
deze loop gaven de 
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Amerikaanse posterijen 
op 15 juni een Breast 
Cancer Aworeness-zegel 
uit. De zegel toont een 
gestileerde vrouw met op 
haar rechterschouder 
een roze gekleurd ge
vouwen lint. De zegel is 
ontworpen door Tom 
Mann, die ook de Aids 
Aworeness-zegel ont
wierp die in 1993 werd 
uitgegeven. Op deze ze-
gefwerd een soortgelijk 
gevouwen lint opgeno
men, maar dan rood ge
kleurd. Mann introdu
ceerde daarmee een 
Aids-symbool dat na het 
verschijnen van de zegel 
ook in andere landen 
werd gekoppeld aan de 
ziekte Aids. Met het lint 
op de Breast Cancer 
Aworeness-zegel wordt 
'overleving' gesymboli
seerd. 

KLEIN, MAAR FIJN 
De postadministratie van 
de Faeröer geeft in 1996 
en 1 997 twee zegels uit, 
waarop trekvogels zijn 
afgebeeld De uitgifte 
van dit jaar, uitgekomen 
op 15 april, heeft een 
extreem klein formaat, 
namelijk 20.32 bij 24.13 
millimeter. 
De vogels zijn afgebeeld 
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op een bewust vaag ge
houden natuurlijke ach
tergrond, waardoor ze 
(er staan er twee op elke 
zegel!) ondanks de klei
ne afmetingen toch goed 
uitkomen. Klein, maar 

fijn dus. Dit jaar zijn de 
kruisbek (Loxia curviros-
tra) en de pestvogel 
[BombYcilla garrulus) af
gebeeld. Voor het vol
gend jaar staan het 
barmsijsje en de goud-
vink op het programma. 

TROLL, HET SLOCHTEREN 
VAN NOORWEGEN 
De naam Slochteren zal 
voor altijd verbonden 
blijven aan het Neder
landse aardgas. Iets 
soortgelijks is aan de 
hand in Noorwegen. 
Daar werd in 19 /9 in de 
Noorse Zee het 7ro//-veld 
ontdekt. Het zal de ko
mende zeventig jaar 
aardgas aan Europa le
veren. Voor de exploita
tie van dit immense 
aardgasveld zijn in de 
zee, zeventig kilometer 
ten westen van Bergen, 
gigantische boorplat-
forms gebouwd: met hun 
hoogte van 472 meter 
stellen ze - om het voor
beeld te gebruiken dat 
de Noren zelf geven - de 
driehonderd meter hoge 
Eiffeltoren in de scha
duw. 
Het is de bedoeling dat 
op 1 oktober van dit jaar 
het eerste aardgas naar 
het vasteland zal stro
men. De Noorse posterij
en laten deze voor de 
Noorse economie zo be
langrijke ontwikkeling 
niet ongemerkt voorbij 
gaan. Op 1 9 juni wor
den twee zegels uitgege
ven ter gelegenheia van 
de ingebruikneming van 
het fro/Z-veld. 

De zegel van 3.50 k. 
stoot in het teken van de 
winning van het gas. 
Centraal stoot het plat
form met ter vergelijking 
rechts de Eiffeltoren. Ver
der is links de situering 
van het Tro/Z-veld aange
geven en zien we rechts 
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een schaalverdeling voor 
de hoogte Verspreid 
over de zegel zijn chemi
sche formules opgeno
men. 
De zegel van 25 k. is op 
soortgelijke wijze opge
zet; het is een soort ver
lengstuk van de eerste 
zegel. Dit is de zoge
naamde transportzegel, 
waarop de transportlei
dingen naar Emden en 
Zeebrugge zijn aange
geven. 

strijkt een groot deel van 
de departementen 
Ardèche, Lozere en 
Gard. De plant op de ze
gel is naar alle waar
schijnlijkheid de akelei 
{Aquilegia). 
Op de zegel van 4.40 f., 
gewijd aan het nationaal 
park Mercantour in de 
departementen Alpes
Maritimes en HautePro
vence, is een lammergier 
{Gypaetus barbatus) te 
zien. Het Mercantour
park, dat in 1979 werd 

3,80 
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MEER AANDACHT VOOR 
DE NATUUR 
De beide Andorra's 
(Frans en Spaans) schen
ken al vele jaren aan
dacht aan de bescher
ming van de natuur. Be
halve bijzondere planten 
en dieren worden ook de 
meer gewone afgebeeld. 
Op de twee zegels die 
op 25 maart door An
dorra (Frans) werden uit
gegeven, zijn vogels te 
zien die in laatstgenoem
de categorie vallen. 
Op de zegel van 3 f. is 
het roodborstje (Eritha
cus rubecula) te zien en 
op de zegel van 3.80 f. 
zit de al even bekende 
koolmees {Parus major) 
op een tak. 

Frankrijk gaf op 22 april 
drie zegels uit die zijn 
gewijd aan drie nationa
le parken. Op elke zegel 
is een in het park voor
komende plant en een 
dier afgebeeld tegen de 
achtergrond van een ka
rakteristiek deel van het 
park. 

Op de zegel van 3 f. 
staat de bever (Casfor fi
ber) die voorkomt in het 
nationaal park van Cé
vennes. Dit park, dat in 
1970 open ging, be

PÄI< 4t. hvic*^ieMi 4 4 0 

opengesteld, ligt tegen 
het Italiaanse Argentero
parkaan. Beide parken 
werken sinds 1 987 inten
sief samen om bepaalde 
diersoorten te bescher
men. Er leven veel roof
vogels en het park heeft 
een uitgebreide flora. 
Van de 4.200 in Frank
rijk geregistreerde plan
ten komen er hier alleen 
al tweeduizend voor. 
Vermoedelijk is de afge
beelde plant een steen
breeksoort [Saxifraga], 
het symbool van Mer
cantour. 
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Op de zegel van 4.40 f 
die gewijd is aan het na
tionaal park Vanoise is 
een steenbok \Capra 
ibex) afgebeeld. fHet de
partement Savoie is het 
eerste departement dat 
in 1963 een groot reser
vaat voor deze dieren in
stelde. Het ligt aan de 
grens met Italië, waar het 
Gran Paradisopark al 
bestond. In Vanoise ko
men zo'n duizend plan
tensoorten voor, waaron
der de afgebeelde gen
tiaan (Gentiana), die in 
de Alpen de culotte de 
gendarme wordt ge
noemd. 

LEUKE SPAANSE ZEGEL 
MET BEREN 
Spanje schaart zich dit 
jaar in de rij van landen 
die met postzegels willen 
bijdragen aan net besef 
dat er iets mis is met de 
natuur. Op 27 maart 
werd een begin gemaakt 
met de reeks 'Bedreigde 
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Spaanse in het wild le
vende dieren'. 
Op de zegel is de bruine 
beer (Ursus arctos) te 
zien. De bruine beer is 
het grootste in het wild 
levende dier dat in Span
je kan worden waarge
nomen. Op het noorde
lijk halfrond heeft de 
bruine beer altijd tot de 
verbeelding gesproken. 
In landen waar de leeuw 
onbekend was, gold hij 
als de 'koning der die
ren'. In sommige landen 
heeft de bruine beer een 
bijnaam aekregen. In 
DuitslancTbijvoorbeeld 
heet hij Pete en in Scan
dinavische landen Bomse 
of Nalle. De Russen noe
men hem Michael Ivano
witsjen bij de Roemenen 
wordt hij met Frats Nico
lae (broeder Nicolaas) 
aangesproken. Ook is de 
beer opgenomen in het 
wapen van een aantal 
steden, zoals Berlijn en 
Bern. Op de Spaanse ze
gel is rechtsboven het 
beeldmerk van de Fun
dación Oso de Asturias 
opgenomen. De Astu
riscne Beren Stichting 
werd in 1992 opgericht 
om uitsterving van de 
bruine beer in Spanje te 
voorkomen. Op de zegel 
is een in het gras liggen
de beer afgebeeld, sa
men met twee jongen. 

WALVISSEN BIJ 
GROENLAND 
Als er één land het die
renleven in het poolge
bied op postzegels in 
beeld kan brengen, is 
dat Groenland wel. De 
afgelopen jaren werd 
daarvoor veel gebruik 
gemaakt van fijnzinnige 
gewassen potloodteke
ningen van de kunste
naar Jens Rossing. 
Ook de serie met zes 
walvissoorten die Groen
land op 25 april uitgaf, 
tekende deze kunste
naar. Door toepassing 
van een speciale tech
niek worden de details 
op de tekeningen nog 
scherper weergegeven. 
De ontwerper koos voor 
afbeeldingen op een wit

te ondergrond, een tech
niek die bij Groenlondse 
zegels wel vaker voor
komt. Voor dieren op het 
ijs of in sneeuw is die 
werkwijze trouwens ook 
heel functioneel. De zes 
zegels zijn ook in een 
velletje uitgegeven, met 
als omranding een foto 
van oceaanwater. 

namen zijn vermeld. 
Van de potvis op de ze
gel van $ 1.20 is alleen 
de machtige staartvin af
gebeeld. Op de zegel 
van 40 c. is de geeloog
pinguïn (A/Jegoaypfes an
tipodes) te zien; van 
deze vogel leven geen 
vijfduizend exemplaren 
meer. De koningsaiba
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Op de zegels zijn beken
de walvissoorten te zien. 
Op de zegel van 0.25 k. 
staat de zwaardwalvis of 
orka [Orcinus orca). De 
buitrug jA/legoptero no 
vaeangliae 
op de zeqe 
De witte do 

is te vinden 
van 0.50 k. 
■ijn of beluqa 

{Delphinapterus ieucas) 
is afgebeeld op de zegel 
van 1 k. Niet minder be
kend is de potvis 
{Pbyseter catodon), die 
een plaatsje kreeg op de 
zegel van 4.50 k. In de 
serie ontbreekt de 
Groenlondse walvis (60
laena mysticetus) niet; dit 
dier is te vinden op de 
zegel van 6.50 k. Op de 
zesde zegel (waarde 
9.50 k.) is de dwergvin
vis {Balaenoptera acuto
rostrata) te zien. 

DIEREN ALS 
TOERISTISCHE ATTRACTIE 
De hiervoor genoemde, 
door Groenland afge
beelde potvis {Physeter 
catodon), komt ook voor 
in de Wildlifeser'ie, die 
NieuwZeeland op 1 mei 
uitgaf. Op de zes zegels 
in deze serie zijn water
vogels en zeedieren te 
zien. Ze zijn anders 
dan op de Groenlondse 
serie  heel verschillend 
'geportretteerd'. Op de 
zegels overheerst de 
kleur blauw. De Engelse 

tros (Diomedea epomo
phora) is afgebeeld op 
de zegel van 80 c. De 
vogel op de zegel van 
$ 1.00 heet in het Engels 
White Heron, geen alge
meen gebruikelijke aan
duiding. Waarschijnlijk 
qoat het om een grote of 
kleine zilverreiger {Egret
ta alba of Egretta garzet
ta. De pelsrob die is te 
zien op de zegel van 
$ 1.50 is mogelijk Arcto
cephalus forsteri dorife
rus. Een dolfijn mag in 
deze serie niet ontbre
ken: op de zegel van 
$ 1.80 is de tuimelaar 
(Tursiops truncatus) afge
beeld. 

TIEN VROUWEN, ÉÉN 
MAN TEVEEL? 
In de vorige aflevering 
van deze rubriek presen
teerde ik als 'raadsel' 
een Russische briefkaart 
met een jager en een 

achter een boom ver
scholen vrouw. Ik ont
dekte echter nóg een 
kaart met een opvallende 
voorstelling. Noor alle 
waarschijrilijkheid goot 
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het om de verbeelding 
van een boek. Het beeld 
van de jonge man met 
tien gezichtloze vrouwen 
is zó intrigerend, dat ik u 
ook deze 'spannende' 
briefkaart niet wil ont
houden. 

VIJFTIG JAAR VERENIGDE 
NATIES 
Voor verzamelaars van 
de zegels van de Ver
enigde Naties is het 50-
jorig bestaan van deze 
wereldorganisatie onge
twijfeld een hoogtepunt. 
Veel landen besteden 
postale aandacht aan dit 
jubileum, maar helaas 
vervallen talrijke ontwer
pers in de overbekende 
symbolen, daarbij al dan 
niet gebruik makend van 
het jubileumembleem. 
Gelukkig hebben de 
Crown Agents in Londen 
gezorgd voor een soort 
omnibusuitgifte, waarin 
tijdens VN-operaties ge
bruikte voertuigen, vaar
tuigen en vliegtuigen de 
hoofdrol spelen. Uit the
matisch oogpunt is dat 

Gemeente 

een stapel Weesper Krui
ken aan boord, gevuld 
met jenever uit Weesp. 
Zo'n dertig stokerijen uit 
deze stad maakten da
gelijks 26.000 liter van 
het geestrijke vocht, zo
dat aan de enorme 
vraag van de VOC kon 
worden voldaan. Voor 
de jenever werd het zui
vere Vechtwater ge
bruikt. Toen de VOC in 
1798 failliet ging, had 
dit voor Weesp dramati
sche gevolgen. In 1885 
ging de laatste stoker op 
de fles. 
Dat Weesp zich weder
om jeneverstad kan noe
men, is te danken aan 
een Weesper journalist. 
Die vond een jaar nadat 
de replica van het VOC-
koopvaardijschip Am
sterdam in de Amster
damse haven afmeerde, 
het originele jeneverre
cept in net gemeente-ar
chief van Weesp. Door 
zijn inspanningen kon bij 
de doop van het VOC-
schip Batavia (april 
1995) weer het glas 

Weesp 

een heel gelukkige keu
ze. Voor elke bij de 
Agents aangesloten post-
administratie werd een 
serie van vier zegels uit
gegeven, zodat er niet 
alleen kwalitatief, maar 
ook kwantitatief van een 
behoorlijke aanwinst kan 
worden gesproken. 
Verscheidene zegels uit 
de omnibus-reeks zijn 
ook voor andere thema's 
bruikbaar. Voor de de
tails verwijs ik gaarne 
naar de rubriek Nieuwe 
uitgiften van de afgelo
pen maanden. 
In nummer 3/1 996 van 
de Deutsche Briefmar
ken-Zeitung wordt in een 
apart artikel de aan
dacht op deze reeks uit
giften gevestigd. Daarbij 
werden achttien zegels 
en één blok (Jamaica) af
gebeeld. 

JENEVER... UIT WEESP 
Bij jenever denken we 
vaak eerst aan Schie
dam, maar kort geleden 
ontdekte ik dat er behal
ve Hasselt (zie Thema
tisch panorama van april 
1 996) een stad is die 
zich ook 'jeneverstad' 
mag noemen: Weesp. 
Bijna twee eeuwen gele
den had elk VOC-scnip 
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worden geheven uit een 
Weesper VOC-jenever-
kruik! 
Een deel van de op
brengsten van de bloei
ende jeneverhandel be
legden de Weespers in
dertijd in het prachtige 
stadhuis van Weesp, ge
bouwd in de periode van 
1772 tot 1776. Het stad
huis is afgebeeld in het 
frankeerstempel 
(FM3958) van de ge
meente Weesp. Mis
schien (ook) iets voor de 
verzamelaars van het 
thema architectuur? 

GIFTIGE PADDESTOELEN 
Op 16 november 1995 
gaf Turkije een serie van 
vier postzegels met pad
destoelen uit. Alle afge
beelde paddestoelen zijn 
giftig, de meeste zelfs 
dodelijk. 
Dat verklaart ook waar
om de groene knolzwam 
{Amanita phalloides) op 
de zegel van 5.000 TL. 
in het Engels Death Cap 
of Death Angel wordt 
genoemd... 
Hoewel de genoemde 
soort rond Istanboel in 
het algemeen zeldzaam 
is, komt hij toch onder 
geschikte weersomstan
digheden soms overvloe

dig voor. 
Op de zegel van 
10.000 TL. isdegegor-
delde parasolzwam [Le-
piofa nelveola) te zien. 
Deze parasolzwam komt 
in het voorjaar of in de 
herfst voor in warme me
diterrane streken en in 
oostelijk Anatolië. 
De voorjaarskluifzwam 
iGyromitra esculenta) 
komt voor in mediterrane 
en Egeïsche streken. 
Deze paddestoel is afge
beeld op de zegel van 
20.000 TL. 
Op de zegel van 
30.000 TL. tenslotte is de 
narcisamaniet (Amanita 
gemmata] te zien. 
De paddestoelen zijn op 
de staande rechthoekige 
zegels meervoudig in 
hun natuurlijke omge
ving geplaatst, zodat 

het ware op geheel eigen 
wijze een stukje menselij
ke geschiedenis. 
Maar sommige mensen 
zullen zich wél afvragen 
hoe iemand plezier kan 
beleven aan het verza
melen van oorlogstuig. Ik 
doel op de serie Militaire 
luchtvaart 6\e Australië 
op 26 februari uitgaf. 
Op de vier zegels uit 
deze serie zijn zes vlieg
tuigen te zien, die een vi
tale rol hebben gespeeld 
in de geschiedenis van 
de Australische militaire 
luchtvaart. Uiteraard 
staat deze serie niet op 
zichzelf. Meer landen 
hebben soortgelijke se
ries uitgegeven, waaron
der Engeland. Ons land 
heeft zich in dat opzicht 
tot nu toe erg terughou
dend opgesteld. Waar-
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meer details zichtbaar 
konden worden ge
maakt. Op de zegels 
zijn linksboven de Latijn
se namen van de padde
stoelen vermeld. 

MILITAIRE LUCHTVAART 
Zijn er taboes in de the
matische filatelie? Eigen
lijk niet; zelfs als het gaat 
om tentoonstellingen. 
Wel wordt van iedere 
deelnemer verwacht dat 
hij de wellevendheid in 
acht neemt. Maar een 
verzameling met als the
ma De dooa behoeft be
paald niet geschuwd te 
worden. Wie kiest voor 
het thema De Tweede 
Wereldoorlog schrijft als 

schijnlijk valt alleen de 
bevrijdingszegel van 
3 cent (NVPH-nummer 
430) onder deze noe
mer. 
De Australische serie is 
echter een aanwinst voor 
de verzamelaars van het 
thema 'militaire lucht
vaart'. De vliegtuigen 
zijn duidelijk afgebeeld 
tegen een achtergrond 
van fraai gekleurde luch
ten. De namen van de 
toestellen zijn op de ze
gels vermeld. Aanleiding 
voor de uitgifte is het 75-
jarig bestaan van de 
Royal Australian Air For
ce (RAAF). 
Op de blauwe zegel (alle 
zegels hebben een waar

de van 45 c.) is onder de 
Beaufighter nummer A8-
23 (code EH-N) te zien. 
Dit vliegtuig werd in ok
tober 1944 aan het 
31 ste squadron gele
verd. Op de neus van het 
vliegtuig is de kop van 
een grauwende tijger ge
schilderd, het ' logo' van 
dit sguadron. Boven de 
Beaufighter vliegt de Kit-
tihawk A29-480 Old 
Crow. Dit vliegtuig be
hoorde tot het 5e 
squadron in Bougainvil
le. Opmerkelijk aan de 
afbeelding zijn de kleu
ren: de meeste vliegtui
gen van het type P-40 
gingen in camouflage-
kleuren het luchtruim in. 
De Firefly & Sea Fury-ze-

gel toont vliegtuigen van 
de marine. De eerste ma
rinevliegtuigen waren de 
Hawker-FB. 11 Sea Furies 
van het 805de en 808ste 
squadron (Royal Austra
lian Navy) en de Fairey 
AS.5/FR.5 Firefliesvan 
het 817de squadron 
(eveneens RAN). De Syd
ney vertegenwoordigde 
de Britse zeestrijdkrach-
ten in de Koreaanse oor
log in 1951. Dit vliegdek-
schip verbleef 64 dagen 
in het ooHogsgebied, 
waarbij acht Sea Furies 
en drie Fireflies verloren 
gingen. Het vliegtuig op 
de voorgrond van de ze
gel is een F/re///(WB358) 
van het 817de Squadron, 
dat op de achtergrond 
een Sea Fury (VX728) 
van het 805de Squaciron. 

De zwartwitte strepen op ï 
de vliegtuigromp en op - ^ ^ 
de vleugels zijn kenmer- tti 
kend voor de Engelse en " ö ' 
Australische marinevlieg
tuigen die destijds deel
namen aan de strijd in 
Korea. 



Helikopters zijn al tien
tallen jaren onmisbaar 
voor de luchtstrijdkrach
ten. Met de op de 
/C/owazegel afgebeelde 
Bell OH58 Kiowa nam 
de Army Aviation Corp 
deel aan de strijd in Viet
nam. Met de Kiowa 
nummer 7015240 gaf 
tweede luitenant John 
Sonneveld van het 161 e 
eskadron op 21 septem
ber 1971 ondersteuning 
aan het Australian 4th 
Battalion in de elf uur du
rende strijd met de vij
and in het noordelijk 
deel van de Vietnamese 
provincie Phuc Tuoy. 
Voor deze actie werd hij 
onderscheiden met het 
Distinguished Flying 
Cross. 

Op de vierde zegel is de 
eerste Hornet (A21101) 
van de RAAF afgebeeld. 
In totaal werden van 
1984 tot ] 990 vijfenze
ventig van deze toestellen 
aan de RAAF geleverd. 
De herdenkingen van de 
Tweede Wereldoorlog 
de afgelopen jaren heb
ben voor neel wat aan
winsten voor dit verza
melthemo gezorgd. 
Vooral op zegels van het 
nabij Australië gelegen 
Vanuatu zijn tafrijke be
kende vliegtuigen heel 
gedetailleerd te zien; 
soms is zelfs de beman
ning duidelijk herken
baar aanwezig! 

MARATHONS OVERAL 
POPULAIR 
De tijd dot de marathon 
uitsluitend werd gelopen 

tijdens Olympische Spe
len ligt ver achter ons. In 
talloze steden overal ter 
wereld wordt tegenwoor
dig jooHijks een mara
thon gehouden. Enkele 
daarvan genieten we
reldfaam, zoals de ma
rathon van New York. 
Ook die van Rotterdam 
telt vanweqe de interna

I I I I 
tionale deelname volop 
mee. Ondanks de groei
ende populariteit is het 
filatelistisch materiaal 
dot op dit sportonderdeel 
betrekking heeft nog be
perkt. De gemeente Rot
terdam gebruikte in 
1985 frankeerstempels 

(FR20406enFR21742), 
gewijd aan de marathon 
op 20 april 1985. 
United btates Postal Ser
vice gai op 12 april jl. 
een speciale marathon
zegel uit. Hoewel de di
recte aanleiding de hon
derdste marathon van 
Boston was, is de zegel 
gewijd aan alle mara
thons. Op de zegel van 
32 c. is een snelvoetige 
figuur afgebeeld. Daar
mee eert ontwerper Mi
chael Bartalos de Griek
se god Hermes. Bartalos 
wil met zijn ontwerp 
aangeven dot iedereen 
plezier kan beleven aan 
het lopen van een mara
thon. 

IN KORT BESTEK 
In aansluiting op het arti
kel Hominum animalium
que saluti  Tot heil van 
mens en dier  175 jaar 
diergeneeskunde in Ne
derland {'PW\\a\e\ie' van 
april jl.) kan worden ge
meld dat de Universiteit 
Utrecht een bijzonder ju
bileumfrankeerstempel 
(FR50387) gebruikt. Af
gebeeld zijn een knielen
de figuur en een leeuw. 
Het stempel bevat verder 
de tekst 1821 1996 175 
jaar Diergeneeskundig 
Onderwijs in Nederland. 

De gemeente Kampen 
gebruikt een bijzonder 
rrankeerstempel 
(FR22591) dot interes
sant is voor verzamelaars 
die in hun verzameling 
aandacht schenken aan 
Luther. In dit stempel is 
het hoofd van Luther af
gebeeld, terwijl de illus
tratie vergezeld gaat van 
de tekst Stedelijk Museum 
Kampen  Luther's erfenis 
in de Usselstreek. 

Verzamelaars van het 
thema milieu worden ge
attendeerd op het fran
keerstempel met de tekst 
Houdt Limburg leefbaar!, 
dat de Stichting Milieufe
deratie Limburg in Sit
tard in het jaar 1994 ge
bruikte. 

Wie als verzamelaar van 
het thema automatisering 
op zoek is naar een on
derdeel met het woord 
Telematica, heeft onge
twijfeld belangstelling 
voor het frankeerstempel 
(FM50289) van Defensie 
in Ermelo met de tekst 
NATO Telematica 
Ermelo. 

Nog steeds hoogst actu

eel is het frankeerstempel 
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van de gemeente Leider
dorp (FMl 1005), waarin 
geprotesteerd wordt te
gen de Hoge Snelheids 
Lijn (HSL): Geen HSL 
door Leiderdorp. 
'De jacht' is al jarenlang 
een omstreden onder
werp; zelfs Prins Willem
Alexander kan daarover 
meepraten. Dierenbe
scherming heeft thans 
een ludiek, moor niets 
aan duidelijkheid te wen
sen overlatend frankeer
stempel (FM50362) in de 
strijd geworpen. Met de 
Engelse tekst Take the 
Toys from the Boys wordt 
scherp stelling genomen 

(FR24043). 
Geruime tijd geleden 
zag ik een envelop van 
het ministerie van Buiten
landse Zaken, voorzien 
van een opdruk van de 
'Stuurgroep Peter de 
Grote Manifestatie 
1996 1997 300 jaar 
NederlandRusland'. 
Sindsdien speur ik naar 
een toepasselijk stempel. 
Mijn blik was vooral ge
richt op Zaandam, want 
de naam van Peter de 
Grote (16721725) is 
immers nauw verbonden 
met deze plaats. 
Het zal u don ook niet 
verbazen dat de gemeen
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tegen de jacht. 
De heer A.J. Looman te 
Didam zond mij een 
exemplaar van het bij
zondere frankeerstempel 
(HR7869) dat de ge
meente Didam sinds 
1 994 gebruikt ter gele
genheid van de jooHijkse 
feestelijkheden. Didam 
staat dan kennelijk op 
stelten, getuige de tekst 
Didam op stelten, die 
vergezeld gaat van een 
gestileerde figuur op stel
ten. Het stempel is overi
gens niet uniek, want 
ook de voormalige 
NoordBrobontse ge
meente Berghem ge
bruikte een soortgelijk 
frankeerstempel 
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te Zaanstad inmiddels 
een bijzonder frankeer
stempel (FR50378J ge
bruikt. In een cirkel is een 
figuur opgenomen en de 
tekst De trots van Zaan
stad 1697 1997 300 
jaar czaar Peter. In Zaan
dam spreekt men nadruk
kelijk van czaar Peter in 
plaats van tsaar Peter. 
Het dotumdeel van een 
frankeerstempel 
(RNl 837) uit 1981 van 
de Stichting Personeels
dienst van de Zaanstreek 
maakt duidelijk dat deze 
instelling gevestigd is 
aan de Czaar Peter
straat 1. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiatelistische benodigdheden. 

Korenstraat 104  7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)521 54 26  Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.0017.30 uur, 
maandags van 13.3017.30 uur, donderdags koopavond. 

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. 
Q Regelmatig partijtjes, verzamelingen en/of restanten tegen zeer gunstige 

prijzen. 
Q Alle nieuwe catalogi uit voorraad leverbaar. 
□ Levering van alle gangbare merkartikelen voor deze boeiende hobby. 
Q Inkoopverkooptaxatie. 
□ Vertrouwde en deskundige bediening. (Winkel op maandag gesloten.) 
□ Lid N.VP.H. 

T POSZEGELHOËS (eig.H. Mans) WIJNGAARDSTRAAT 2 5911 HM VENLO 
TEL:07735 12698 FAX:0773547242 TEL.PRIVÉ;0774653764 



DOOR CEES JANSSEN 

TwmlfèFIPjmgdfikkktmt^ 
Bandung Lmtan Api- de vertaling volgt hieronder - was één van de aanleidingen voor de 

organisatie van een filatelistisch wereldevenement: Indonesia 96, de twaalfde FIP-

wereldtentoonsteliing voor jeugdige filatelisten. De expositie werd van 21 tot en met 30 

maart 1996 in de Indonesische stad Bandung gehouden. 

Op 17 augustus 1945 verklaar
de Indonesië zich onafhanke
lijk. Een week later, op 24 au
gustus 1945, werd een over
eenkomst gesloten tussen het 
Britse Koninkrijk en Neder
land, de zogenoemde Civil Af
fairs Agreement, waarbij de Brit
ten toezegden mee te werken 
aan een terugkeer van het Ne
derlandse gezag in Indonesië. 
Op 12 oktober 1945 arriveer
den de Britse legertroepen 
(de MacDonald Brigade, voor 
het grootste deel bestaande 
uit Gurkha's) en het Neder
landse leger in Bandung. De 
strijd met de Indonesische sol
daten ontbrandde onmiddel
lijk, waarbij het zwaartepunt 
lag bij het spoorwegstation Ke-
bon Kawung. Bandung werd 
een slagveld. Het Britse 
hoofdkwartier in Jakarta eiste 
dat de Indonesische soldaten 
en opstandelingen zich zou
den terugtrekken tot mini
maal elf kilometer van het 
centrum van Bandung. De sol
daten en burgers beantwoord
den dit ultimatum door de 
stad in brand te steken en zich 
daarna terug te trekken in de 
bergachtige streek rond Ban
dung. Deze enorme brand, op 
24 en 25 maart 1946, werd 
herdacht. Bandung Lautan 
Api, ofwel 'Bandung In Vlam
men', werd het symbool van 
de Indonesische strijd op 
West-Java. Bekend uit die tijd 
is het lied Hallo-Hallo 
Bandung, dat vele malen tij
dens de diverse plechtighe
den werd gezongen. Een van 
de postzegels uitgegeven in 
1946-1947, behorend tot de 
serie 'Revolutionaire uitgifte, 
ter gelegenheid van één jaar 
onafhankelijkheid', heeft als 
afbeelding de stad Bandung 
in vlammen. De Indonesische 
vlag (een rode en een witte 
baan) is ook afgebeeld op een 
postzegel uit de revolutionaire 
periode. Op 17 januari 1950 
werd een definitieve postzegel 
met de rood-witte vlag uitge
geven. In Bandung is een mo

nument opgericht ter herin
nering aan de grote brand. 
Dit monument is afgebeeld in 
een bijzonder poststempel en 

1 Bandung in vlammen (onder) en de In
donesische vlag op een revolutionaire en 
de officiële zegel 

afgedrukt op een postzegel 
die aan de strijd is gewijd. 

SPLINTERNIEUW ONDERKOMEN 
De twaalfde FlP-tentoonstel-
ling voor jeugdige filatelisten 
werd gehouden in het spik
splinternieuwe hoofdkantoor 
van PT Pos Indonesia, de Indo
nesische postdienst. Het ge
bouw was nog niet helemaal 
gereed - de bovenste vier ver
diepingen waren nog niet af
gebouwd - maar het bood 
toch een ideale gelegenheid 
om de meer dan vierhonderd 
verzamelingen te herbergen. 
Op de begane grond was de 
ontvangsthal ingericht, met 
de loketten van de Indonesi
sche filatelistische dienst en 
de stands van de tientallen 
handelaren. Op de eerste ver
dieping waren de tentoonstel-
lingskaders ondergebracht in 
een heel grote zaal, het toe
komstige administratieve ge
deelte van de Postdienst. Ook 
de tweede verdieping was in 
gebruik: die bood onderdak 
aan een noodrestaurant en de 
vergaderzalen voor jury en 
commissarissen. Deze verdie
ping was ook in gebruik als 
ruimte voor de verschillende 

spellen, optredens, seminars, 
en dergelijke die voor de 
jeugd werden georganiseerd. 

GROTE DRUKTE 
De tentoonstelling werd offi
cieel geopend door de vice-
president van de republiek In
donesië, Try Sutrisno, geassis
teerd door zijn minister van 
Toerisme, Post en Telecom
municatie en andere belang
rijke politieke en militaire per
sonen. 
Gedurende alle dagen was het 
erg druk op de tentoonstel
ling. Naar schatting tussen 
200 en 260 duizend jeugdige 
bezoekers waren tussen de ka-

die daarna met een stempel te 
laten ontwaarden. Ook gebie
den als Easdale Island (bevol
king: 200 personen) en Tri
stan Da Cunha (286 bewo
ners) - waren in het paspoort 
opgenomen. Gemiddeld wa
ren de bezitters van het pas
poort rond de 75 cent kwijt 
aan een postzegel, zodat er ze
ker vijfenveertig gulden moest 
worden geïnvesteerd om een 
'compleet' paspoort te krij
gen. En dan te weten, dat heel 
veel mensen in Indonesië 
moeten rondkomen van een 
weekloon van minder dan een 
tientje! En wat is nu eigenlijk 
de 'waarde' van zo'n pas
poort? 

GEMEENSCHAPPELIJKE EN 
ANDERE UITGIFTEN 
Tijdens de tentoonstelling wa
ren postzegels verkrijgbaar 
met daarop afgebeeld de Aus
tralische gevlekte Cuscus en 
de Indonesische beer Cuscus. 
Het ging om een gemeen
schappelijke uitgifte van Indo-

2 Australië en Indonesië presenteerden tijdens Indonesia 96 een gemeenschappelijke 
uitgifte met daarop een Australische en een Indonesische Cuscus 

ders te vinden; uiteraard 
brachten ze ook een bezoek 
aan de filatelieloketten en de 
handelarenstands. Maar heel 
weinig volwassenen - en dan 
meestal nog onderwijzers of 
begeleiders van de groepen 
kinderen - hebben de ten
toonstelling bezocht. 
In navolging van enkele ande
re tentoonstellingen werd 
door de organisatie een 'fila
telistisch paspoort' verkocht, 
waarin zestig(!) landen waren 
vermeld. Van elk van deze lan
den kon een postzegel in het 
paspoort worden geplakt, om 

nesië en Australië. Laatsge-
noemd land gaf de twee post
zegels in een velletje uit. De 
ontwerpster van de gemeen
schappelijke uitgifte was Rose
mary Woodford Ganf uit Skye 
(Australië). 
En dan waren er de onvermij
delijke velletjes die alleen 
maar op de tentoonstelling 
verkrijgbaar waren. Een velle
tje bevatte twee getande post
zegels, de twee andere velle
tjes ongetande exemplaren. 
De oplage per ongetand velle
tje bedroeg slechts 20.000 
stuks; elk velletje was van een 
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3. Bedenkelijk FilafelisHsch produkt: velletje uit een oplage van slechts twintigduizend stuks met getande èn ongetande zegels. 

4. Ook het rechtervelletje riekt naar speculatief maakwerk: het is een ongetande versie 
van het velletje links met een afv/ijkende achtergrond (oplage: 20.000 stuks) 

afzonderlijk nummer voor- wel uit de bekroningen: er 
zien. werd zevenmaal groot verguld 
Ook andere landen besteed- zilver (het hoogst haalbare 
den aandacht aan de tentoon- voor de jeugd) toegekend. De 
stelling, zoals de Filippijnen lijst van bekroningen zag er 
met een speciaal velletje en als volgt uit: 
een bijzonder poststempel. 
De Indonesische post bracht 
verder een briefkaart in om
loop met daarop het logo van 
de tentoonstelling. 

BIJZONDER HOOG GEHALTE 
De jury - afkomstig was uit 
twintig landen, verdeeld over 
5 continenten - had er een 
hele opgave aan om alle be
oordelingen tijdig gereed te 
hebben. Er viel een jurydag 
uit vanwege de veiligheids
maatregelen in verband met 
het bezoek van de vice-presi
dent van Indonesië, Try Sut-
risno. De zalen mochten door 
niemand worden betreden. 
Dat het gehalte van de collec
ties bijzonder hoog was bleek 

Groot verguld zilver 
Verguld zilver 
Groot zilver 
Zilver 
Verzilverd brons 
Brons 

7 
24 
60 
87 
99 

115 

Omdat tegelijk met deze ten
toonstelling ook de Dag van 
de Jeugdfilatelie in Katwijk 
werd gehouden, waren slechts 
vijf Nederlandse inzendingen 
aangemeld. De verzameling 
van Gregor TSchroots (Aperi) 
scoorde 75 punten, goed voor 
een groot zilveren medaille. 
Arnoud Scheer met Speel-Goed 
kreeg 73 punten (zilver). 
Christiaan Kleingeld behaalde 
met Hé, Amsterdam 70 punten 

was gehouden. 
Ook moesten de leden van de 
jeugdcommissie opnieuw wor
den gekozen. De president, 
Michael Madesker, had zich 
kandidaat gesteld voor de 
tweede periode. Met 36 stem
men vóór werd hij opnieuw ge
kozen in de functie van presi
dent. Voor de commissie wa
ren elf gegadigden gekandi-
deerd, inclusief de zittende le
den van de commissie. Twee 
leden van de commissie keer
den na de verkiezingen niet 
meer terug; de heer Nichol-
chev had al eerder afgehaakt 
en mevrouw Bodson uit België 
kreeg te weinig stemmen. 
Nieuw gekozen werden Yaova-
nee Nirandara uit Thailand en 
CeesJanssen uit Nederland. 
Na de tentoonstelling kwam 
de commissie in zijn nieuwe 

BANOUNG V 30 WARFT -996 

PENGIRIM - EXPEDITEUR KARTUPOS 
CARTE POSTALE 

5. De Indonesische posterijen brachten ter gelegenheid van Indonesia 96 deze vrolijke 
briefkaart uit 

(zilver). Verzilverd brons (65 
punten) was er voor Marten 
Dijkstra's collectie Japan en 
brons (61 punten) ging naar 
Wouter Knijper met zijn verza
meling Het leven vanaf het pre-
cambrium tot heden. 

FIP-JEUGDCOMMISSIE BIJEEN 
De negenentwintigste confe
rentie van de FlP-jeugdcom-
missie werd op 27 maart in het 
tentoonstellingsgebouw ge
houden. Er waren 41 gedele
geerden present (sommigen 
met een machtiging van een 
ander land) en enkele toe
hoorders. De heer Jatia, voor
zitter van de FIP, was tijdens 
het grootste deel van de con
ferentie aanwezig. Tal van 
punten kwamen aan de orde, 
omdat sinds 1992 (Montreal) 
geen internationale postzegel
tentoonstelling voor de jeugd 

samenstelling voor het eerst 
bij elkaar om een globale 
werkverdeling te bespreken. 
Het Nederlandse commissie
lid zal de inhoud van de te or
ganiseren seminars gaan her
zien en vooral de opleiding 
van nieuwe juryleden en team
leiders gaan begeleiden. 

GEWELDIGE PRESTATIE 
Al met al was de tentoonstel
ling te Bandung een geweldi
ge prestatie van de Indonesi
sche organisatie, de Indonesian 
Philatelists Association. Heel 
veel medewerking werd gekre
gen van de Indonesische Post, 
zowel financieel als in man
kracht. Met recht werd er dan 
ook regelmatig gezegd: terima 
kasih dan sampaijumpa lagi! 
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Alle aanbiedingen verkrijgbaar bij 
THEO PETERS NUMISMATIEK & FILATELIE 

in Rotterdam: Joh. Huisman Philatelie B.V. 
aan de Lijnbaan 44 /^&\ 
Tel. 010-4137957 g ( H | 
openwo. t/m za. 11.00-17.00 uur Sä^ 

in Amsterdam: Theo Peters ^^^ 
fj aan de Rosmarijnsteeg 7 -^m 
' ^ P Tel. 020-6222530 ' « ^ 

open di. t/m za. 10.00-17.00 uur 

Nederland 
nrs. 56 t/m 61 
.uxe postfris 
Cat.waarde ƒ 220,— 

.ƒ 135,— 

Nederland 
nr. 61b têtebêche paar 
luxe postfris 
Cat.waarde ƒ 200,—-^+ 

VOORJAARS-KOOPJES 
VOOR ELK WAT WILS! 

BESTEL PER: 
brief (kaart) - tel. 020-6222530 - fax 020-6222454 

i Nederland 
nrs. 992-995 
postfris 
Cat.waarde ƒ 10 — 

.ƒ 3,75 

Nederland 
nrs. 1003-1006 
postfris 
Cat.waarde ƒ 12 — 

Nederland 
nr. 278 
luxe postfris 
Cat.waarde ƒ 180,— 

onze prijs. ...ƒ125,— 
VK12 onze prijs, 

Nederland 
nrs. 1026-1029 
postfris 
Cat.waarde ƒ11, 

ƒ4,25 

Nederland'zoMERZEGELS" 
1936-1937-1938-1939- '~~ 
1940, luxe gestempelde 
series, extra aantrekkelijk 
geprijsd. Cat.waarde ƒ 77,50 
VK 4 I nu voor ƒ 34,50 

K O R T I N C C H E Q U E S 
THEO PETERS beloont zijn trouwe klanten tijdens 
de zomermaanden. Iedereen die voor 15 juni a.s. 
iets uit onze lijst bestelt of bij ons in de winkel 
koopt, ontvangt een pakketje VOORDEELCHEQUES 
ter waarde van ƒ 100,—, welke geldig zijn in de 
maanden juni-juli en augustus. Één pakket per klant. 

Nederland 
nrs. 296/299 
luxe postfris 
Cat.waarde ƒ 95,-

VK 5 onze prijs f " 4 , 

Nederland compleet vel 
1043-1045 in een compleet 
vel van 90 zegels (30 series). 
Nu ongekend voordelig! 
Cat.waarde ƒ 270,— 
VK13 onze prijs. 

onze prijs 

Nederland 
Prachtige gestempelde 
mini-collectie. 
Nrs. 655-735 
Cat.waarde ƒ 426,50 

J] onze prijs 

Nederland 
nrs. 332-349 
luxe postfris met 
certificaat 
Cat.waarde/ 1109,— 

ƒ 745,— 

VK 
.ƒ 175,— 

Nederland compleet vel 
"KOEIEN", nr, 1052, nu lever
baar in een compleet vel (100 
zegels). Profiteer van het laag
ste prijsniveau sinds 1977... 
Cat.waarde ƒ 2500,— 

ƒ 9 7 5 , -onze prijs 

Ie Dag Enveloppen E.137 vm 200 
Prachtige serie van maar 
liefst 74 luxe covers, 
zonder adres. Incl. alle 
a-nummers! Prijstip! Cat.waarde ƒ 406,75 
VK15 I onze prijs ƒ 1 3 5 , — 

Ie Dag Enveloppen 
E.51 t/m 70 
20 luxe covers met 
adres, extra voordelig! 
Cat.waarde ƒ311,— 

Automaatboekjes 15 t/m 28 
Prachtige serie met alle ^ , 
verschillende teksten. ^ 
22 ex. postfris 
Cat.waarde/156,— " ' 

ƒ 75,— yK16 onze prijs. 

Kerstboekie1987 
nr. 37 ^ ,. 
het eerste kerstboekje 
nu extra voordelig! 
Cat.waarde ƒ 40,— 

onze prijs ƒ 18»95 

1 PTT Jaarpakketten 
1977-1978 en 1979 

I 3 orginele PTT 
jaarpakketten met 

I zegels, velletjes en postzegelboekjes 
nu samen voor ƒ 8 9 , — 

PTT Jaarpakketten 
1980-1981-1982 en 1983 
4 orginele PTT jaarpak
ketten met zegels, velle
tjes en postzegelboekjes 

nu samen voor ƒ 9 9 , — VK19 

PORT 

_J VK20 nu voor. 

Nederland 
Portzegels nrs. 65/68 
luxe postfris 
Cat.waarde ƒ 20,— 

ƒ12,50 

Suriname 
Complete collectie 1975-1979 
Alle zegels, blokjes en siervellen in 
één koop, extra voordelig. Prachtig 
geheel. Zonnebl.cat.nrs. 1-191 postfris 
VK21 ' nu voor ƒ 2 2 5 , — 

Suriname 
Complete collectie 1980-1984 
Alle zegels en blokjes in één koop, 
extra voordelig. Prachtig geheel. 
Zonnebl.cat.nrs. 192-432 postfris 
\/K22 I "u VOO'' ƒ 2 7 5 , — 

Kwaliteit garantie. Wij garanderen zowel de juiste ca
taloguswaarde als de omschreven kwaliteit. Mocht iets 
niet aan uw wensen voldoen, wordt e.e.a. omgeruild! 

B E S T E L B O N zenden aan: 
T. Peters, Rosmarijnsteeg 7,1012 RP Amsterdam 
stuurt u mi] de volgende aanbiedingen: 

VK 
VK 
VK 
VK 
VK 
VK 
VK 
VK 8 
VK 9 
VK10 
VK11 
VK12 
VK13 

ƒ 135,— 
ƒ 165,— 
ƒ 125,— 
ƒ 34,50 
ƒ 64,— 
ƒ 745,— 
ƒ 175,— 
ƒ 119,— 
ƒ 3,75 
ƒ 3,75 
ƒ 4,75 
ƒ 4,25 
ƒ 7 9 , -

VK14 
VK15 
VK16 
VK17 
VK18 
VK19 
VK20 
VK21 
VK22 

ƒ 975,— 
135,-

75,— 
18,95 
89,— 
99,— 
12,50 

ƒ 225,— 
ƒ 275,— 

subtotaal 
kosten 3,50 
Totaal 

Naam 
Adres 
Postcode. 
Plaats 
G Ik ben reeds klant bij Theo Peters en betaal 

binnen 8 dagen na ontvangst 
O Ik betaal voonjit d.m.v. bijgevoegde cheques/ 

contanten 
D Ik heb het bedrag op uw Postbankrekening 2351646 

of ABN/AMRO rekening 408812443 overgemaakt 



UITGIFTEni SAMENSTELLING: MEVROUW A C.VAN DER HAAR-AMPTMEIJER 
POSTBUS 132 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

Noten: 
Als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 dan 
wil dal zeggen dol de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philolelie' von maarl |3) 
op bladzi|de 223 
Als bi| een zegel geen omschriiving 
wordl gegeven dan IS de zegel of de 
omschriiving ervan (nog) mei 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 niet automatisch in dat derge 
h|ke emissies in tenloonstellingscollec 
lies mogen worden opgenomen 

EUROPA 

ALAND 
Afbeelding melding 5/386. 

ANDORRA FRANS 
Afbeelding melding 5/386. 

AZOREN 
3 -5 - ' 96 . Vuurtorens. 
47.-, 78.-, 98.-, 140.-e.; blok van 
200.- e. Resp. 'Contendcs' op ei
land Terceiro, 'Molhe', 'Arnel', 
'Santa Clara' (drie vuurtorens op 
eiland San Miguel); 'Ponto da Bor-
ca' op eiland Graciosa. 
3 -5 - ' 96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
98.- e. Dichteres en schrijfster 
Natalia Correia (1923-1993). 

BELGIË 
6 -5 - '96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
16,30 F. Resp. Yvonne Nevejeon 
(1900-1987, als directrice van het 
Nationaal Werk voor Kinderwel
zijn wist ze in de Tweede Wereld
oorlog duizenden joodse kinderen 
te reefden), schrijfster Marie Ge
vers (1883-1975). 
6-5 - '96 . Frankeerzegel; vogels. 
5 F. Spreeuw. 

BULGARIJE 
25-1 - ' 9 6 . Honderdste geboorte
dag van schilder Kyrill Tsonew 
(1896-1961). 
3.- L. Schilderij 'zuidvruchten'. 

CYPRUS TURKS 
29 -3 - ' 96 . Vissen. 
6.000,10.000,28.000,40.000 
TL. Resp. Mullus surmeltus, Tholos-
somo pavo, Diplodus vulgaris, Epi-
nephelus guaza. 

DENEMARKEN 
Afbeelding melding 4/306. 
13-6- '96 . Zeilsport; Deense 
houten jollen. 
3 50,3.75,12 75 kr Resp. jol 
van de Roskildefjord, 'Sjaegt' van 
de Limfjord, 'Zweischmock'-jol 
van Zuid-Fünen. 
Postzegelboekje met tien zegels 
van 3.75 kr. 

DUITSLAND 
Afbeelding melding 5/386. 
13-6- '96 . Frankeer(rol)zegel 
serie 'bezienswaardigheden'. 
690 pf. St-Michaeliskerk in Ham
burg. 
13-6- '96 . Toeslagserie 'voor de 
sport 1996'. 
80-^40,100-^50 (tweemaal), 
200-1-80 pf. Resp. Carl Schuhmann 
(1869-1946, vier olympische me
dailles turnen in 1896), Josef 
Neckermon (1912-1992,'vader 
der atleten', voorzitter van de 
stichting 'Deutsche Sporthilfe', 
olympische medaille dressuurrij-
den in 1968), Annie Hübler-Horn 
(1885-1976, olympische medaille 
kunstrijden paren in 1908), Alfred 
Flotow (1869-1942) en Gustav 
Felix Flatow (1875-1945, olympi
sche medailles turnen). 
13-6- '96 . Driehonderdvijftigste 
geboortedag van wiskundige en fi-
fosoof Gottfried Wilhelm Leibniz 
(1646-1716). 
100 pf. Portret, wiskundige teke
ning met formules. 
13-6- '96 . Driehonderdste ver
jaardag van de kunstacademie in 
Berlijn. 
100 pf. Letter A (Academie) sa
mengesteld uit mens, schuine bolk 
en telcst. 

ESTLAND 
25-4 - '96 . Olympische zomer
spelen, Atlanta 1996. 

Blok met 2.50,3.50,4.-kr. Resp. 
gouden medaille von de eerste 
moderne Olympische spelen in 
Athene, gewichtheffer Alfred Neu
land (won eerste gouden medaille 
voor Estland bij spelen van Ant
werpen in 1920), wielrenner 
(i.v.m. wielersuccessen van Est
land bij recente Olympische zo
merspelen). 
10-5- '96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
2.50 kr. Portret van dichteres 
Marie Under (1883-1980). 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 5/387. 
Aanvulling melding 5/387 'Accord 
Ramoge'; gezamenlijke uitgifte 
met Italië en Monaco. 
3-6 - '96 . Unesco*; nationale par
ken. 
3.-,3.80F.Resp.'Uluru'in 
Australië, 'Los Glociares' in Argen
tinië. 
3-6 - '96 . Raad van Europa. 
3.-, 3.80 F. Paleis van de rechten 
van de mens in Strootsburg. 
l - 7 - ' 9 6 . Honderdste verjoordag 
van de spoorlijn Ajoccio-Vizza-
vono. 
3.- F. Trein in berglandschap. 
8-7-'96.AdbijThoronet-Var. 
3.80 F. Binnenplaats met zuilen
gaanderij. 

GRIEKENLAND 
22 -4 - ' 96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
120,430 Dr. Resp. Sappho 
(Grieks dichteres uit 600 voor 
Christus), A. Fleming. 

GROOT-BRITTANNIË 
Afbeelding melding 5/387. 
14-5- '96 . Legendorische voet
ballers. 
19,25,35,41,60 p. Spelmomen
ten met resp. 'Dixie' Dean (1907-
1980), Bobby Moore (1941-
1993), Duncan Edwards (1936-
1958), Billy Wright (1924-1994), 
Danny Blonchflower (1926-19?). 

ITALIË 
Afbeelding melding 5/387. 

13-4- '96 . Serie'artistiek en cul
tureel erfgoed'; internationaal 
postmuseum van Belvedere 
Ostrense. 
500 L. Postbode, postkoets. 
13-4- '96 . Rome-New York'via 
terra' (over land). 
4650 L Kaart met route, kam
peerwagen, tekst 'via terra'. 
29 -4 - ' 96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
750,850 L. Resp. pioniere lucht
vaart Carina Negrone (tweedek
ker), actrice Adelaide Ristori 
(theatermaskers). 
15-5- '96 . Twintig jaar 'Accordo 
Ramoge'; gezamenlijke uitgifte 
met Frankrijk en Monaco. 
750 L. Stad aan rivier met vis, 
regen. 
18-5- '96 . Zevenhonderdste 
sterfdag van paus Coelestinus V, 
tekst'lsernial215, Fumone 
1296'. 
750 L. Paus met aureool. 
18-5- '96 . Serie'toerisme'; 
kerken. 
750 L. Viermaal. Resp. Diano 
Marino, Pienza, Monte Sant'Ange-
lo, Lampedusa. 
18-5- '96. Vijfhonderdste ver
jaardag van de kerk 'Imperiale 
Abbozia di Farfo'. 
1 OOG L De kerk. 

JERSEY 
8-6 - '96 . Sport, II (aanvulling op 
melding 4/306). 
Blok met zegel van £ 1.-. Doorlo
pend beeld. Zegel met fakkel, 
Diok met portret baron Pierre de 
Coubertin, stadion, atleten uit de 
oudheid, vermelding 'Capex 96'. 

KROATIË 
Afbeelding melding 5/387. 
15 -2 - ' 96 . Verplichte bijplakze-
gel kankerbestrijding. 
0.65 kn. Vrouw. 
11 -4 - '96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
2.20,3.60 kn. Resp. schrijfster 
Cvijeto Zuzoric (geooren in 1551 
of 1552), schrijfster Ivana Brlic-
Mazuronic (1874-1938). 
30-4 - '96 . Vorstenhuis Zrinski en 

Fronkoponi. 
1.30,1.40,2.20,2.40,3.60 kn.; 
blok van alle waarden. Resp. Ni
kola Subic Zrinski-SigetskI 
(1508-1566), Nikola Zrinski 
(1620-1664), Petar Zrinski 
(1621-1671), Katarina Zrinski 
(1625-1673), Fron KrstoFranko-
pan (1643-1671) 

LETLAND 
30 -1 - ' 96 . Herdruk frankeerze-
gels 'provincie- en stadswapens'. 
0.01,0.05,0.08 Ls. Resp. Kurze
me, Vidzeme, Livoni. 
8-4- '96. ldem. 
0.16,0.24Ls.Resp.Ainazi,Tu-
kums. 
12-4- '96. idem. 
0.02,0.13 Ls. Resp. Auce,Preili. 

LUXEMBURG 
20-5 - '96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
16 F. Tweemaal. Resp. Maria van 
Bourgondië, hertogin van Luxem
burg (1457-1482); Morio-There-
sia van Oostenrijk, hertogin van 
Luxemburg (1717-1780). 
20-5 - '96 . Belangrijke gebeurte
nissen. 
16,20,25,32 F. Resp. vijfenze
ventigste verjaardag van de LCGB: 
Luxemburger Christlicher Gewerk
schaftsbund (beeldmerk); honderd 
jaar radio (zendmast en radiogol
ven); honderd jaar moderne 
Olympische spelen (getal 100, rin
gen, fakkel met vlam in olympi
sche kleuren); honderd jaar film 
(door filmstrook gevormd getal 
100). 
20-5 - '96 . Schilderkunst; Hon
gaarse schilder Mihóly Munkócsy 
(1844-1900), portretschilderijen. 
16 F. Tweemaal Resp. portret van 
Munkócsy (schilder Chorlemont, 
1884), portret van Marie Mün
chen (schilder Munkócsy, 1885). 

MACEDONIË 
13-12- '95 . Kerstmis 1995. 
15 den. Detail van icoon (Maria 
met kind). 
14-12- '95 . Vogels. 
15,40 den. Resp. Peleconus cris-
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pus, Gypaetus barbatus. 
18 -12 - ' 95 . Vijftigste verjaardag 
hervorming Macedonische taal. 
5 den. Cyrillische lettertekens, 
puzzelstukjes. 

MADEIRA 
3 -5 - '96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
98.- e. Onderneemster (o.a. wijn-
export) Guiomor Vilheno (1705-

789). 

MALTA 
29 -3 - ' 96 . Kunstschatten; vijfde 
tentoonstelling Maltezer prehisto
rische kunst, 5000-2500 voor 
Christus. 
5,14,20,35 c. 
24 -4 - ' 96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
14,30 c. Resp. Strickland (1899-
1988, parlementslid, redactrice 
van 'The Times of Malta' en 'The 
Sunday Times of Malta', opricht
ster van 'The Strickland Founda
tion'), Inez Soler (1910-1974, 
schilderes, beeldhouwster, mede
oprichtster van de vijftigjarige 
'Theatrical Company Maleth'j. 

MONACO 
15-5 - '96 . Twintig jaar 'Accord 
Ramoge'; gezamenlijke uitgifte 
met Frankrijk en Italië. 
3.- F. Stad aan rivier met vis, 
regen. 

NOORWEGEN 
19-6 - '96 . Opening van het'Troll 
Field' (booreiland)". 
3.50,25.-kr. Resp. platform (472 
meter hoog) met Eifleltoren (300 
meter hoog) en ligging op land
kaart; plotTorm, kaart en pijplei
dingen naar Emden en Zeebrugge. 
19-6 - '96 . Honderdste verjaar
dag van twee spoorwegen. 
3.-, 4.50 kr. Resp. Urskog-Holond 
^'Tertitten'), Setesdolspoorlijn van 
Kristionsond naar Byglondsrjord. 

OEKRAÏNE 
9 -12 - '95 . Herdenking eerste 
president van de Oekraïense cen-
traalraod Mychojlo Hruschewskyi 

866-1934). 
50.000 kb. Portret. 
9 - 1 2 - ' 9 5 . Honderdvijftigste ge
boortedag van toneelschrijver 
Iwan Karpowitsch Karpenko-Koryi 

(1845-1907). 
50.000 kb. Portret. 
2 7 - 1 2 - ' 9 5 . Tweehonderdste ge
boortedag van historicus en filo
loog (toalicundige) Pawel Josef 
Schaforyk (1795-1861). 
30.000 kb. Portret, tekst en hand
tekening. 
27-12-'95.Frankeerzegels 
'openbaar vervoer'. 
Zegels zonder waarde-aanduiding 
met letters/cijfer I, K, 3 (frankeer-
waarde 1000,2000,3000 kb.). 
Resp. trolleybus PMZT-1, tram LT-
10, stadsbus UZ-52523. 
13 -1 - ' 96 . Olympische winter
spelen Lillehammer 1994; medail
lewinnaars. 
Blok met 40.000 en 50.000 kb. 
Valentino Tserbe (brons biatlon), 
Oksano Boyul (goud kunstrijden). 
13 -1 - ' 96 . Honderdvijftig jaar 
sterrenwacht van de Taras-
Schewtschenko-universiteit. 
20.000,30.000,50.000 kb. In 
samenhang. Resp. sterrenkundige 
apparatuur, observatorium. 

OOSTENRIJK 
Afbeelding melding 5/388. 
17-5 - '96 . Dog van de postzegel 
1996; zesde waarde uit de serie 
'hoofdletters'. 
10.-f5.-Sb. Hoofdletters M 
(Briefmarke) en T (Philatelie). 
17-5 - '96 . Serie'Oostenrijkse 
wereld van de arbeid'. 
6.-Sh. Kok met schotel en ser
veerster. 
17-5 - '96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
7.- Sh. Schrijfster Paula von Prero-
dovic (1887-1951), tekst'Land 
der Berge, Land am Strome...'. 

POLEN 
22-1 - ' 9 6 . Vijfenzeventigste ge
boortedag van dichter Krzysztof 
KamilBoczynski (1921-1944). 
35 gr. Fragment van oedicht 'Gol
dener Himmel, ich öffne dich'. 
31-l-'96.W/enszegel. 
40 gr. Twee kersen, tekst 'kocham 
cie' (ik houd van jou). 

PORTUGAL 
Afbeelding melding 5/388. 
12-4 - '96 . Honderdste sterfdag 
van Joöo de Deus (1830-1896), 
schrijver von'Cortilha Maternal' 
(leesonderwijs). 

78.- e. Portret, letters. 
12-4 - '96 . Vijfhonderdste ge
boortedag van schrijver Joöo de 
Barros (1496-?). 
140.- e. Portret en zeegezicht met 
schepen. 
12-4 - '96 . Vijftig jaar Unicef*. 
87.-, 140.-e. Resp. volwassen 
hand met kinderhandje, kinderen 
van verschillend ras; beeldmerk. 
3-5 - '96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'; portretten. 
98.- e. Schilderes Helena Vieira da 
Silva (1908-1992). 

ROEMENIË 
27 -3 - ' 96 . Gedenkdagen en ge-
denkjaren. 
150,1500 L. Resp. Tristan Tzora 
(1896-1963), Anton Pann (co 
1795-1854). 
29 -3 - ' 96 . Pasen 1996. 
150 L. De opgestane Christus. 
S-4- '96. Postzegeltentoonstel
ling Roemenië-lsraël 1996. 
Blok met 370,150,15001 Resp. 
detail schilderij 'Pe teroso la 
Sinaia' (Th. Aman), oude postkan
toor (nu nationaal-historisch mu
seum), detail schilderij 'oud 
Jeruzalem' (Reuven Rubin). 
22 -4 - ' 96 . Wereldpostzegelten-
toonstelling 'Espamer 96' (lucht
vaart en de ruimte). 
Blok van 2720 L. Portret ruimte-
vaarder Dumitru Dorin Prunoriu 
(vijftien jaar geleden de eerste 
Roemeen in de ruimte, 14-22 mei 
1981), beeldmerk. 
24 -4 - ' 96 . Vijftig jaar Unesco*. 
150,1500,25501 Resp. kapel in 
Arobre, klooster in Voronet, kloos
ter in fiumor. 
6-5 - '96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
370,4140 L. met samenhangende 
vignetten. Resp. Ana Asian (1897-
1988), vignet met harten; Lucia 
SturdzoBuiondra (1873-1961), 
vignet met toneelmaskers. 
Zonder datum. Kevers. 
220,740,960,1000,15001 
Resp. Cerombyx cerdo, Hedobia 
imperialis, Orycteso nasicornis, 
Trichius fosciatus, Purpuricenus 
koehleri. 

RUSLAND 
27 -3 - ' 96 . Honderd jaar moder
ne Olympische spelen. 
Blok met zegel van 5000 R. Zegel 

met fakkeldrager en uitspraak 
van Pierre de Coubertin 'O, sport, 
tu es la paix' (o sport, jij bent de 
vrede); blok met vlaggen, afbeel
ding ontleend aan oude Griekse 
vaas, ringen en tekst 'honderd 
jaar moderne Olympische spelen'. 
19-4 - '96 . Tweede Werelaoorlog; 
'dag van de victorie'. 
1000 R. Schilderij 'gestreken vlag
gen' van A.S. Micnajiow en tekst 
'dag van de victorie'. 
14-5 - '96 . Stad Tula achthon
derdvijftig jaar geleden gesticht. 
1500 R. Bouwwerken van het 
kremlin in Tula (16e-18e eeuw) 
en standbeeld van Peter I 'de gro
te' (20e eeuw). 

SLOVENIË 
18 -4 - '96 . Bekende Slovenen. 
13,100 Sit. Resp. schrijver Fran 
SaleskiFinzgor (1871-1962) met 
handschrift; filmster Ita Rina, ware 
naam Ida Kravonja (1907-1979). 
18-4 - '96 . Vijftig jaar Unicef*. 
65 Sit. Kind en vogels, kinderpor
tretten, beeldmerk. 
18-4 - '96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen', schilderijen 
van IvanaKobiIca (1861-1926). 
65,75 Sit. Resp. detail van 'kinde
ren op gros'(1892), boeket 
dahlia's (tussen 1914 en 1926). 
18-4 - '96 . Bezoek van paus Jo
hannes Paulus II (Janez Pavel II) 
in mei 1996. 
75 Sit; blok van 200 Sit. Portret. 

SLOWAKIJE 
15 -2 - '96 . Honderd jaar moder-
nt Olympische speien. 
9 Sk. Alojz Szokol, derde op de 
honderd meter hardlopen in 
Athene (1896). 
15-2 - '96 . Belangrijke personen. 
3,4 Sk. Resp. schrijver Jozef 
Ciger-Hronsky (1896-1960), 
botanicus Jozef Ludovit Holuby 
(1836-1923). 

SPANJE 
Afbeelding melding 4/307. 
8-3 - '96 . Dag van de postzegel; 
honderdste verjaardag van de eer
ste telegraaflijn. 
60 P. Portret van oprichter en uit
vinder José Maria Mothé Aroguo, 
modellen van telegraaftorens. 
2 2 - 3 - ' 9 6 . 'Barcelona, posa't gu-
apa' (Barcelona, presenteer je wat 

aantrekkelijker); campagne stads
vernieuwing. 
30 P. Symbolische voorstelling 
met beeldmerk (hoofdletter B, 
standbeeld van Columbus, triomf
boog van de wereldtentoonstelling 
in 1888). 
27 -3 - ' 96 . Serie 'met uitsterven 
bedreigde dieren'''. 
30 P. Ursus arctos, beeldmerk 
'Fundocion Oso de Asturios'. 
19-4- '96 . Schepen uit de acht
tiende eeuw. 
30,60 P. Resp. 'Real Pelipe', 'El 
Catalan'; uitgegeven in blokken 
met vier zegels. 
23 -4 - ' 96 . Vierhonderdste ver
jaardag van de orde van advoca
ten van Madrid. 
19 P. Weegschaal, beer en aard
beienboom (symbolen van stad 
Madrid), beeldmerk. 
26 -4 - ' 96 . Sport; honderd jaar 
moderne Olympische spelen, 
olympische dronzen medailles 
(emissies 'gouden en zilveren me
dailles' uitgegeven in 1994 en 
1995) 
Vel met negen zegels van 30 P. 
en zes vignetten. Pictogrammen 
van verschillende sporten met op 
de vignetten een erelijst van 
Spaanse atleten (zowel individu
eel als in teamverband) die Olym
pisch brons behaalden, tekst 
'bronce'. 

TSJECHIË 
14-2 - '96 . Juiste uitgiftedatum 
melding 5/388 'negentigste ge
boortedag van Vera Mancikova'. 

TURKIJE 
Afbeelding melding 3/235. 
28-2-'96. 'Voor Bosnië en Her
zegowina'; toeslagzegel. 
10.000-f2.500L. Rij vrolijke pop
petjes en rij doodkisten met pop
petjes, tekst 'bosnahersek'. 
13-3- '96 . Voor de rechten van 
het kind. 
6.000,10.000 L. Resp. compositie 
van zon, bloem, regenboog en 
harten (Hülyo Toker);..kinaerhand 
schrijft letter A (Arzu Özkal). 

VATICAAN 
7-5- '96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
750,850 L. Resp. verpleeg- en 
opvoedkundige Gionna Beretta 
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Mollo (1922-1962), karmelietes 
von joodse afkomst Edith Stein 
(1891-1942). 
7-5- '96 . Honderd jaar moderne 
Olympische spelen. 
1250 L. Vijfmaal Uitgegeven in 
vellen met vier stroken van vijf 
zegels. Resp. beeld van atleet 'Sun 
and steel', torso van atleet 'Solar 
plexus', hand met zonnestralen 
(die uitwaaieren over de vijf ze
gels) 'Baton of five continents', 
gestileerde atleten 'Speculum 
Aevi', torso van Hercules 'Ploying 
with the Hercules Farnese'. 

WITRUSLAND 
Januari ' 9 6 . Fronkeerzegel. 
200 R. Obeslisk voor de gevalle
nen van het Rode Leger, Minsk. 
6-2 - '96 . Met uitsterven bedreig
de fauna. 
1000,2000 (tweemaal), 3000, 
5000 R. Resp. Lynx lynx, Capreo-
lus copreolus, Ursus orctos, Alces 
olces. Bison bonosus. 

IJSLAND 
13-5 - '96 . Oude postauto's. 
35.- kr. Viermaal. Resp. Buick 
(1931), Studebaker(1933), Ford 
(1937), Reo (1946). 

ZWEDEN 
3-5 - '96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
6.- kr. Tweemaal, uitgegeven in 
boekjes met vier zegels. Resp. 
Karin Koek (1891-1976), eerste 
vrouw in Zweedse regering; Astrid 
Lindgren (geb. 1907), schrijfster 
van Pippi Langkous (1945). 
24 -5 - ' 96 . 'Zomer in de kunst'; 
schilderijen''. 
3.85 kr. Vijfmaal, uitgegeven in 
boekjes met tien zegels. Resp. 'de 
Zweedse westkust' van Sven Erix-
son (1899-1970),'Stockhoimse 
scheren' van Roland Svenson (ge
boren in 1910), 'man en vrouw in 
het gros naast koffieservies' van 
Eric Hallström (1893-1946),'kust 
von de provincie Norrland' (Thage 
Nordholm (1927-1990),'Zweedse 
westkust' (grootmoeder tilt klein
kind in boot, moeder kijkt toe) 
van Ragnor Sandberg( 1902-
1972). 

ZWITSERLAND 
Afbeelding melding 5/388. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
2 2 - 2 - ' 9 5 . Bijenhouden. 
3.-, 13.- Dh. Bij voor honingraat, 
bij op bloem. 
2 2 - 3 - ' 9 5 . Flora. 
3.-, 10.-, 13.-Dh. Resp. dahlia, 
zinnia, sering. 
19-4 - '95 . Fronkeerzegels; stuc
werk uit de ruïnestad Sedrata 
(tiende eeuw). 
3.-, 4.-, 5.- Dh. Resp. rozet, lam-
brizering, sierlijst. 
8 -5 - ' 95 . Vijftigste verjaardag 
van het einde van de Tweede We
reldoorlog. 
3.-Dh.; blok van 13.-Dh. Symbo
lische voorstelling; beeldmerk met 
vredesduif. 

ANGOLA 
2 3 - 2 - ' 9 5 . Negentig jaar 'Rotary 
International'. 
27.000 Nkz. Driemaal. In samen
hang. Resp. orale vaccinatie bij 
jongen, medisch onderzoek, orale 
vaccinatie bij meisje; zegels zowel 
uitgegeven met Engelse als met 
Portugese tekst. 

ARGENTINIË 
2 0 - 4 - ' 9 6 . Medici. 
50 c. Viermaal. Resp. Dr. Ricardo 
Gutierrez (1838-1896), Dr. Este-
bon Loureano Maradona (1895-
1995), Dr. Francisco Jovier Muüiz 
(1795-1871), Dr. Igoncio Piro-
vono (1844-1895). 

ARUBA 
Afbeelding melding 5/388. 

AUSTRALIË 
Afbeelding melding 5/388. 

BAHAMAS 
2 - 4 - ' 9 6 . Honderd jaar radio; 
GugÜelmo Marconi (1874-1937). 
15,55,60,70 c.; blok van S 2.-. 
Resp. 'East Goodwin'-lichtschip, 
krantenkop 'Arrest of Dr. Crip-
pen', schip 'Philadelphia', Marconi 
en jacht 'Èlettro'; schepen 'Titanic' 
en 'Corpothio'. 

BAHRAIN 
Afbeelding melding 5/389. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 5/389. 

25 -3 - ' 96 . Honderdste geboorte
dag van politicus Irineu Bornhou-
sen. 
R$ 0.27. Portret, kaart van Zuid-
Brozilië met staat Santa Cotorina, 
detail van kaart met weg (aange
legd op initiatief van Bornhausen). 
15-4 - '96 . Serie 'beeldende 
kunst'. 
RS 0.15. Tweemaal. Resp. hon
derdste geboortedag van Alberto 
da Veigo Guignard (landschap 
'Ouro Preto'), honderdste getoor-
tedog van Alfredo Volpi ('boot met 
vlaggetjes en vogels'). 
16-4 - '96 . Vijftig iaar Unicef*. 
RS 0.23. Gestileerd poppetje bin
nen gestippelde cirkel (wereldbol) 
met Kruis op lichaam (symbool 
sexueel misbruik). 
22 -4 - ' 96 . 'Commemoration of 
the 5th Centenory'; ontdekking 
van Brazilië. 
RS 1.05. Symbolische voorstelling 
(vlag). 
23 -4 - ' 96 . Honderdste geboorte
dag van Israel Pinheiro Da Silvo. 
RS 0.18. Portret, nationaal con
gres, 'Pilot Plan'-project. 

BURUNDI 
26 -6 - ' 95 . Inheemse flora. 
15,20,30,85,100,110,115, 
120 F. Resp. Cassia didymobotrya, 
Mitrogyne rubrostipuloso, Phyto
lacca aodecondro. Acanthus 
pubescens, Bulbophyllum como-
tum, Angroecum evrordianum, 
Eulophia X burundiensis, Hobeno-
ria adolphii. 

CANADA 
30 -4 - ' 96 . Serie 'Canadese 
kunst', IX; beeldhouwer Bill Reid 
(geboren in 1920). 
90 c. 'The Spirit of Haido Gwoii' 
(1986-1991; HaidaGwaii:'The Is
lands of the People', bronzen 
beeldhouwwerk van 4900 kilo). 

CHILI 
9 -3 - '96 . Fidae '96; internationa
le beurs voor lucht- en ruimte
vaart; vliegtuigen. 
$400.Resp.EmbraerEMB-145, 
Mirage M5M'Elkan',DHC-6-300 
'Twin Otter' serie 300, Soob Jas 
39 'Gripen'. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
8 -4 - '96 . Honderdste verjaardag 

van de nationale Chiao Tung-
universiteit. 
19.-. Universiteitsgebouwen, 
'Electrical Emphasis' (docent met 
student). 
l -5- '96. 'Penghu National 
Scenic Areas' (uit 64 eilanden be
staande Penahu-orchipel). 
5.-. Viermaal. Resp. 'Chimei Giant 
Lion' (basaltrots) op eiland Chimei 
Yu, 'Chipei Beocb' op Chipei Yu, 
'Tungpan Yu' ten zuidwesten von 
de haven Makung, 'Tingkou Yu' 
ten zuidoosten van eiland Chishan 
Yu. 
2-5 - '96 . Toegevoegde woorden 
portzegels type 1984. 
10.-, 20.-. 

CHRISTMASEILAND 
Afbeelding melding 5/389. 

COCOS(KEELING)EILANDEN 
19-8 - '95 . Internationale postze
geltentoonstelling 'Jakarta 95'. 
Blok met opdruk. 

COSTA RICA 
1-12- '95. Nationale postzeael-
tentoonstelling, San José; schilde
rijen van Lola Fernandez (geboren 
in 1926). 
50 Cs. Tweemaal. Resp. 'Novem
ber', 'Januari'. 
l - 1 2 - ' 9 5 . Verplichte bijplokze-
gel ten bate van 'kinderdorp'; 
schilderij van Claudio Carazo. 
12 Cs.'Moederschap'. 

DJIBOUTI 
25 -2 - ' 95 . Honderd jaar volley
bal. 
70 F. Dromedaris en struisvogel 
aan weerszijden van volleybalnet. 
25 -2 - ' 95 . Vijftig jaar Verenigde 
Naties. 
120 F. Wereldbol, beeldmerk. 
29 -3 - ' 95 . Water. 
100 F. Drenken van kamelen. 
5-4- '95 . Vogels. 
30,50 F. Resp. Phoenicopterus ru
ber, Threskiornis aethiopica. 
10-6- '95 . Wereldcommunicatie-
dog. 
125 F. Kameelrijder met 'solor'-
telefoon. 
12-6- '95 . Fauna; wilde dieren. 
200 F. Crocuta crocuto. 
3-7 - '95 . De 'Polover'-boom (pa-
lover: zinloos gepraat, geklets). 
150 F. Mensen onder boom. 

9-8 - '95 . Nomodenbestoon. 
45 F. Avondschemering bij vuur. 

ECUADOR 
22 -8 - ' 95 . Vijfentwintigste ver-
jaordog van de CAF*. 
1000 S. Beeldmerk. 
2-9 - '95 . Vierhonderdste verjaar 
dog van de Mariaverschijning van 
ElCisne(1994). 
500 S. Genadebeeld. 
28 -9 - ' 95 . Vijfendertigste ver-
joardog van de INNFA (notionaol 
instituut voor kind en gezin). 
400 S. Getal 35, beeldmerk. 
6 -10- '95 . Vijftig jaar Verenigde 
Naties. 
1000 S. Beeldmerk. 

EGYPTE 
Afbeelding melding 5/389. 
Februari ' 9 6 . Serie 'feesten 
1996'. 
15 P. Tweemaol.Twee verschillen
de boeketten. 

EL SALVADOR 
27 -3 - ' 96 . Vierhonderdvijftig 
jaar 'San Solvodor als stad'. 
2.50,2.70,3.30,4.-C. Resp. aan
komst van de Spanjaarden, eerste 
burgemeester Diego de Holguin, 
oude nationale paleis (1889), 
'Boulevard de los Heroes'. 
25-4 - '96 . Antel (Administroción 
Nacional de Telecomunicociones). 
1.50,5.- C. Resp. schotelantenne, 
hond met materiaal; symbolische 
voorstelling met tekst 'une El Sal
vador com el mundo'. 

FIJI 
25 -4 - ' 96 . Internationale postze
gelexpositie 'China 96', Peking. 
63,81c., S I . - , 2.-; blok van 30 c. 
Resp. bronzen masker en ring, 
boogschutter van terracotta (Le-
groven met keizer Qin Shi Huong, 
259-210 voor Christus),'Gin Shi 
Huang'-schotel met afbeelding 
van draak (Mingdynostie, ge
maakt tussen 1426-1435), drie
kleurig glazen ruiterbeeldje 
(Tangdynastie, 618-907); berg 
Yon Dong (Wenzhou, provincie 
Zhejiong). 

IRAN 
20-12- '9S. Martelaar M.J. 
Tondgoyon ('oil minister'). 
100 Ris. 



20-12- '95. De profeet Moham-
ned 
100 Ris. Symbolische voorstelling. 
i - 1 - ' 9 6 . Martelaar Dr. Fathi 
ihoghaghi (secretaris-generaal 
slamitische Jihad). 
100 Ris. Portret, menigte mensen, 
iloemen. 
16-2- '96 . Wereld Quds-dag. 
100 Ris. Moskee. 
15-3- '96. Iraons nieuwjaar; vo-
jels. 
100 Ris. Vier verschillende ofbeel-
iingen. 
31 - 3 - ' 9 6 . Zeventiende verjocr-
Jag van de islamitische republiek. 
200 Ris. Portret (Khomeiny?, geen 
jegevens), stembus. 

IRAQ 
13 -2 - ' 96 . Martelaren van de 
ilag van Um-Almoriq. 
3lok van 100 Din. Symbolische 
/Dorstelling. 

lORDANIË 
l l - 8 - ' 9 5 . Uitgiftedatum en cor-
ectie waarden melding 2/157 
Petra de roze stad'. 
50,75,80,160 F.; blok van 
200 F. Resp. Romeins amfitheater, 
opgegraven voorwerpen, de Siq-
(ioof (toegang tot de stad), de 
schatkamer 'El-Chasne'; rotsgraf 
'El-Der' (het klooster). 
20 -9 - ' 95 . Vijftig jaar Arabische 
iga. 
iO, 125,160 F. Beeldmerk, uit 
)Duwstenen samengestelde kaart 
lidstaten, olijftak. 
16 -10 - ' 95 . Uitgiftedatum en 
aanvulling melding 2/157 'vijftig 
ioor FAO*'. 
80,125,160 F. Beeldmerken. 

KIRIBATI 
22 -4 - '96 . Vijftig jaar Unicef*. 
Blok met vier zegels van 30 c. 
Doorlopend beeld. Moeder met 
kind als doorloper, op zegels resp. 
kraan (water), injectiespuit (ge
zondheidszorg), mensenrechten 
[verklaring met lakzegel), open
geslagen boek (onderwijs). 

KOEWEIT 
5-6- '95 . Honderd jaar volleybal. 
50,100,150 f. Getal 100 (één 
nul is volleybal). 
2-8 - '95 . Vijfde verjaardag van 
de inval van Iraq. 

50,100,150 f. Neergeschoten 
duiven. 
12-8 - '95 . Vijftig jaar Verenigde 
Naties. 
25,50,150 f. Vredesduiven, 
beeldmerk. 
25-9 - '95 . Vijftig jaar FAO*. 
50,100,150 f. Resp. veeteelt, vis
serij, landbouw. 
14-10- '95 . Dog van de wereld
standaard. 
50,100,150 f. Beeldmerken. 

KOREA NOORD 
Afbeelding melding 5/389. 
3 0 - l - ' 9 6 . Graftombe van ko
ning Wanggon, stichter van Koryo. 
30,40,50 ch. Drie verschillende 
afbeeldingen. 
3 1 - 5 - ' 9 6 . Honderdtwintigste ge
boortedag van Ri Po Ik (1876-
1959), grootmoeder van de grote 
leider Kim II Sung. 
Blok met zegel van 1 won. Portret. 

MACAU 
Afbeelding melding 5/389. 
3 0 - 4 - ' 9 6 . Legendes en mythen 
III ('Lendas e Mitos'); mythische 
figuren. 
3.50 P. Driemaal, in samenhang. 
Resp. Tou Tel, Chol San, Chou 
Kuan. 

MARSHALLEILANDEN 
29-5 - '95 . John F. Kennedy 
(1917-1963). 
55 c. Zesmaal. 
l - 6 - ' 95 . Marilyn Monroe (1926-
1962). 
75 c. Viermaal. Portret. 
26-6 - '95 . Geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog; onderteke
ning van het VN-verorag. 
32 c. Portret van Harry S. Truman 
(1884-1972). 
26 -6 - ' 95 . Vijftig jaar Verenigde 
Naties. 
Blok van S I . - . 
29 -6 - ' 95 . Bilateraal ruimte
vaartprogramma. 
75 c. Viermaal. 
5-7- '95 . Katten. 
32 c. Viermaal. 
17-7- '95 . Geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog; aftreden 
Winston Churchill (1874-1965). 
6-8 - '95 . Idem; atoombom op 
Hiroshima. 
S1 . - . Amerikaanse bommenwer
per 'Enola Gay'. 

MONTSERRAT 
14 -2 - '96 . Onderwaterfauna. 
$ 1.-, 1.15,1.50,3.45; blok van S 
4.50. Resp. 'buil shark', 'sea mou
se', 'bristleworm', 'prawn Xlpho-
caris'; 'man o'war fish'. 
19-3 - '96 . Honderd jaar radio 
(Guglleimo Marconi). 
S 1.15,1.50,2.30,3.-; blok van S 
4.50. Resp. Marconi met appara
tuur uit 1901; schip'Elettro'; eer
ste transatlantische radiobood
schap, Newfoundland (1901); eer
ste radiostation, Croydon (1920); 
eerste radiotelescoop Jodrell 
Bank, Cheshire, Engeland. 

NAMIBIË 
1 - 4 - ' 9 6 . Toerisme. 
Zegel zonder waarde-aanduiding 
(waarde 45 c.), 80,90 c.,S 1.20. 
Resp. 'Bogenfels' (Sperrgebied), 
'Ruacana Falls' (waterval in rivier 
de Kunene, grens tussen Namibië 
en Angola), 'Epupo Falls' (water
val in rivier de Kunene in noord
west Namibië), wilde paarden 
(woestijn zuid Namibië). 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
19-1 - ' 9 6 . Toerisme, carnaval. 
125,175,250 c. Resp. handels
hulzen in Willemstad, drijvende 
markt, huls met rieten dak. 
2-2 - '96 . Vijftigste verjaardag 
van het Vervier-Instituut voor li
chamelijk gehandicapten. 
65,90 c. Resp. twee vrolijke kin
deren, jongen In rolstoel. 
2 8 - 3 - ' 9 6 . Honden. 
75,85,100,175 c. Resp. dober-
mannpinscher, Engelse herder, 
bouvier, sint-bernard. 
12-4 - '96 . Zestigste verjaardag 
van de 'Dr. David Ricardo Caprl-
les'-psychiatrische kliniek. 
60,75 c. Symbolische voorstellin
gen met beeldmerk. 
12-4 - '96 . Honderd jaar radio 
(Guglieimo Marconi). 
85,175 c. Symbolische voorstel
lingen met resp. schotelantenne, 
morsesleutel. 

NIEUW-CALEDONIË 
27 -5 - ' 95 . 'Triatlon van de zon'. 
60 F. Hardloper, wielrenner en 
zwemmer. 
9-6 - ' 95 . Vijftig jaar CFP-Fronc. 
10 F. Viermaal. 

NIEUW-ZEELAND 
l-5-'96. 'Wildl i fe' ' ' . 
40,80 c., SI . ,1.20,1.50,1.80. 
Resp. 'yellow-eyed'-pinguin, Dio-
medea epomophora, witte reiger 
(Egretta),'sperm whale','fur 
seal', 'bottlenose dolphin'. 
l - 5 - ' 96 . Frankeerzepels 'land
schappen'; zelfklevencfe zegels. 
40 c. Zesmaal. Resp. 'Piercy 
Island'; 'Bay of Islands'; 'Mount 
Egmont', Taranaki; 'Fox Glacier'; 
'Laker Matheson', 'Lake Wakati-
pu'; 'Tory Channel', 'Molborough 
Sounds'. 
5-6- '96 . Promotiecampagne 
'gezondheid kinderen'. 
40-t-5,80+5 c. Resp. baby in au-
tostoeltje met beer, kleuter steekt 
aan hand volwassene zebra over. 
10-7- '96 . Vijftigste verjaardag 
van het NZSO (New Zealand 
Symphony Orchestra). 
40,80 c. Resp. viool, Franse 
hoorn; beide afbeeldingen met 
muzieknotatie (compositie van 
Gareth Forr ter geleqenheid von 
de vijftigste verjaardag van het 
orkest). 
Zonder datum. Honderd jaar 
film; films. 
40,80 c., S 1.50,1.80. Resp.'Hi-
nemoo' (1914), 'Broken Barrier' 
(1952),'Goodbye Pork Pie' 
(1980),'Once Were Warriors'(be
kroond op filmfestival van 
Montreal, 1994). 

NORFOLKEILAND 
Aanvulling melding 5/390 'vijfen
zeventig jaar RAAF, vliegtuigen': 
resp. Sopwith Pup, Wirraway, F-
111C,F/A-18 Hornet. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
20 -3 - '96 . Insecten; kevers. 
25,50,65 t . , l . -K. Resp. Logrio-
morpha indigaceo, Eupholus geof-
froyl, Promechus puicner, Colfisto-
lo pulchra. 

PITCAIRNEIUNDEN 
21 -4 - ' 96 . Zeventigste verjaar
dag van koningm Elizabeth II. 
20,90 c.,S 1.80,3.-. Portretten. 

POLYNESIË 
Afbeelding melding 5/390. 

QATAR 
12-5- '95 . Internationale dog 

van de ziekenverzorging. 
1.-, 1.50 R. Resp. Infuus, vaccina
tie. 
2 - 9 - ' 9 5 . Vierentwintigste ver
jaardag van de onafhankelijkheid. 
Blok met tweemaal 1.- en twee
maal 1.50 R. Resp. vrachthaven, 
schoolklas, hoofdstad Doha, palm
bomen. 
2 4 - 1 0 - ' 9 5 . Vijftig jaar Verenig
de Naties. 
1.50 R. Beeldmerk. 
1 -1 - ' 9 6 . Fauna (gazellen en an
tilopen). 
25,50,75dh., l .- ,1.50,2.-R.; 
blok van 3.- R. Resp. Gazello 
domo, Dorcatrogus megalotis, Ga
zello pelzelnl, Gazello aorcos, Ga
zello spekel, Gazello soemmeringl. 

SRI LANKA 
13-3 - '96 . Handenarbeid. 
25.C., 8.50,10.50,17.-R. Resp. 
'Sesatho' (godsdienstig symbool), 
potten, geweven matten, 'Beera-
iu'-kont. 
21 - 3 - ' 9 6 . Honderdste verjaar
dag van het Chundikuli-college 
voor meisjes, Jaffna. 
2.- R. Schoolwopen?. 

ST PIERRE ET MIQUELON 
20 -5 - ' 96 . Trekvogels. 
15 F. De wulp. 
15-4 - '96 . Nieuwe uitgiftedatum 
melding 5/390 'frankeerzegels, 
overdrukken' (waarde van 
3.80 F.). 
17-6 - '96 . Idem (waarden van 
2.70,4.50 F.). 

ST VINCENT/GRENADINEN 
19-3 - '96 . Film; triologie'Star 
Wars'. 
S1 . - . Driemaal; blok met drie 
driehoekige zegels van $ 2.-. 
Resp. 'Darth Vader' uit 'Star 
Wars', Storm Troopers' uit 'The 
Empire strikes back', 'Yodo' uit 
'The return of the Jedl'; zegels 
met 'Darth Vader', 'Storm Troop
ers', 'Yodo'. 
15-4-'96.Vhnders. 
70 c., S I . - , 1.10,2.-. Resp. 
Anteos menippe, Eunica olcmeno, 
Doxocopo lovinio, Tlthoreo tarrl-
cana. 
Vel met negen zegels van 90 c. 
Resp. Papilio lycophron, Prepono 
bucideyona, Poriaes ogavus, Papi
lio cocius, Euryodes duponchelli, 



Diaethria dymena, Orimba jonso

ni, Polystichtis sioka, Papilio 
machaonides. 
Blokken van S 5., 6.. Resp. 
Adelpha obia, Themone pais. 
174  '96 . Legendariscne sport

helden. 
Twee vellen met zestien zegels 
van S 2.. Resp. basketballer Mi

chael Jordan, voetballer Joe Mon

tana. 

SURINAME 
164  '96 . Vogels. 
S/. 2000. Kraagpapegaai. 

VANUATU 
Afbeelding melding 5/390. 

VENEZUELA 
Afbeelding melding 5/390. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
2 7  2  ' 9 6 . Zeilen;'Hobie Cot 16 
World Sailing Championships 
1996'. 
50 fils, 3 Dirhams. Resp. zeiler in 
actie, beeldmerk. 
154  '96 . Archeologische vond

sten van hel Fuiairahmuseum. 
50,175,250 fils, 3.Dh. Resp. 
amfoor uit de graftombe Bothna, 
bronzen vat uit Bidyo, bronzen 
enkelring uit Qidfa, ring uit Dibbo. 

VERENIGDE NATIES 
3 6  ' 96 . 'City Summit, Habitat 
I I ' (tweede conferentie van de Ver

enigde Naties met als thema 'leef

omgeving in steden en dorpen', 
Istanbul). 
Drie stroken met elk vijf zegels 
met doorlopend beeld. Ponoro

misch gezicht op drie verschillende 
steden met leefomgeving (parken, 
dieren, werkende en recreërende 
mensen). 
US$0.32. Tekst'City Summit (Ha

bitat II)'. 
Zw. Fr. 0.70. Tekst'Sommet Ville 
et Cité (Habitat II)'. 
O.Sh. 6.. Tekst'Städtegipfel (Ha

bitat II)'. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
163  '96 . Frankeer(rol)zegel. 
Zegel zonder waardeaanduiding 
met een frankeerwoarde van 5 c. 
Tekst 'Nonprofit org.', bergge

III 

zicht. 
114  '96 . Sport; marathonze

32 c. Gestileerde marothonlopers. 
26 4  ' 96 . Serie 'bekende Ame

rikanen'. 
32 c. Portret van Cal Forley ('fos

ter father' van 'Boys Ronen' met 
441 jongens en meisjes), tekst 
'humanitarian'. 
156  '96 . Onderzoek, voorlich

ting, behandeling en screening 
van borstkanker; 'Notionol Race 
for the Cure' (5kilometerloop 
waarvan de opbrengst bestemd 
wordt voor de strijd tegen borst

kanker; fonds opgericht door Nan

cy Brinker in 1982 ter herherinne

ring aan haar overleden zuster Su

son G. Komen)'^ 
32 c. Vrouw met rose lintje op blo

te schouder 

WALLIS ET FUTUNA 
22 5  ' 96 . Sisiacollege. 
235 F. 

ZAMBIA 
Afbeelding melding 5/390. 

ZIMBABWE 
9 4  ' 96 . Dammen voor land

bouw en natuurbehoud. 
45 c.,S 1.50,2.20,3.. Resp. 
Mazvikadei, Mutirikwi, Ncema, 
Odzoni. 

ZUIDAFRIKA 
85  '96 . f ronkeerzegels 'fau

na', VI. 
Postzegelboekje met vijf zegels en 
een verkoopwaarde van 7. R. 
Resp. Rhinoceros, buffel, leeuw, 
luipaard, olifant. 

ZUIDPOOLGEBIED AUSTRA

LISCH (ROSS DEPENDENCY) 
210'95.Frankeerzegel. 
40 c. Aptenodytes forsteri (pin

guïn). 
9  1 1  ' 9 5 . Zuidpoolonderzoe

kers. 
40,80 c. ,$ l .  , 1.20,1.50,1.80. 
Resp. James Cook (17281779) 
en schepen 'Resolution' en 'Ad

venture', Sir James Clarke Ross 
(18001862) en schepen'Erebus' 
en 'Terror', Roald Amundsen 
(18721928) en schip'From', Ro

bert Scott(l868l912) en schip 
'Terra Nova', Sir Ernest Shackleton 

(18741922) en schip'Enduran

ce', generaal Richard Byrd (1888

1957) en vliegtuig 'Floyd Ben

nett'. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
1 1  ' 9 6 . Uitgiftedatum van de 
volgende emissies: 
1. F. Mineralen, Amazoniet. 
2.40 F. Fauna, Procelloria oequi

noctialis. 
2.80 F. Onderzoekstotion 'Pointe 
Bénédicte', eiland Amsterdam. 
2.80,4.30 F. Schepen. Resp.'Yves 
de Kerguelen', 'Austral'. 
3.70 F. Tweehonderdste geboorte

dag van poolonderzoeker admi

raal Jacquinot( 17971879). 
7.70 F. Flora van de zuidpool, Ly

copodium mogellonicum. 
15. F. Micrometeorieten; onder

zoekstotion bij 'Cop Prudhomme', 
vallende sterren. 
20. F. 'He de l'Est, Crozet' 
(kaart). 

23. F. Onderzoekstotion en rups

voertuig bij 'Dom C' (hoogte van 
3250 meter). 
2.80,23. F. met verbindend vig

net. Eerste sterfdag van poolon

derzoeker PaulEmile Victor 
(19071995). Resp. tocht door 
Groenland, station 'Dumont d'Ur

ville' (Adélielond). 
26.70 F. Beschermde zone in de 
poolzee voor de walvis; Bolaeno

ptera musculus, kaart van de zuid

pool. 
27.30 F. PortCouvreux; gezicht 
op de nederzetting. 

Vermelding ' TP ' 
Bij vermeldingen voorzien von de 
aanduiding "■, wordt verwezen 
naar de ruoriek Thematisch Pano

rama elders in dit nummer van 
'Philatelie'. 

*: Gebruikte afkortingen: 
CAF Corporación Andino de 

Fomento 
FAO Food and Agriculture 

Orgonizotion 
Unesco United Notions Educa

tional Scientific and Cul

tural Organization 
Unicef United Nations Interna

tional Children's Emer

gency Fund 

Venezuela 

PLANK 
^ ^ 

B4CIT 
Sverige 1996 

%mf;!^ + gava! 

\ = 

dktueU cnnl den [ 
Dch Bvarsloserunarke (del 2) 

FACIT PÖRLAGS AB 

J^ 
De Facit Sverige 
1 9 9 6  zoals altijd weer 
perfect gedrukt  is 
ditmaal wel heel aan

trekkelijk: de catalogus 
bevat een uitvoerige 
sectie van zo'n veertig 
pagina's met Zweedse 
stadspostzegels. De Facit 
befiandelt de 'gewone' 
Zweedse zegels heel 
compact en desondanks 
toch volledig. 

Focrf Sverige 1996; 166 pp., 
geitl. (kleur), formaat A5. Uitge
geven door Focits Förlogs, 
Stockholm. Verkrijgbaar door 
overmaking van f 39  (inclusief 
porto) op Postbankrekening 
1253414 ten name van P.W 
Meinfiardt te Den Hoog. 

The South African 
Stamp Colour Cata

logue bestrijkt de ze

gels van ZuidAfrika 
(unie en republiek), Na

tal, Transvaal, Oranje 
Vrijstaat, Kaap de Goe

de FHoop. de vroegere 
thuislanden, Zuidwest

Afrika, Namibia en Rho

desië. De catalogus is 
geheel in kleur uitge

voerd. De illustraties zijn 
klein maar bijzonder 
duidelijk. Het gaat om 
een gespecialiseerde ca

talogus; zo worden bij

voorbeeld noteringen ge

geven voor de zoge

noemde control blocks. 
De prijzen zijn vermeld 
in Rands. 

The South African Stamp Colour 
Catalogue; 270 pp., gei1l. 
(kleur), formaat A5 . Uitgegeven 
door Lutz Heffermon Jononnes
burg. Verkrijgbaar door over
making van F62 50 (inclusief 
porto) op Postbankrekening 
1 253414 ten name van P.W. 
Meinhardt te Den Haag. 

De Tsjechische uitgeverij 
Trojan heeft twee nieuwe 
gespecialiseerde catalogi 
gepubliceerd. De Kata 

log Ceskosloven

sko /Cesko Republi 

ko behandelt de ge

noemde gebieden in de 
perioden van 1918 tot 
1992, respectievelijk die 
van 1993 tot heden. Het 

binnenwerk is in zwart/ 
wit gedrukt, met illustra

ties die over het alge

meen van uitstekende 
kwaliteit zijn. De voertaal 
is Tsjechiscn, maar ge

lukkig is in het voorwerk 
een gebruiksaanwijzing 
opgenomen die zowel in 
het Duits als het Engels 
vertaald is. 
De Kata log Protek

torat Cechy a M o r a 

v o / Slovensky 
Stot /Sudety behan

delt de emissies van Bo

hemen & Moravië, Slo

wakiie en Sudetenland. 
Ook hier is weer sprake 
van een uitstekende 
druk. Veel aandacht is er 
voor postwaardestukken 
en poststempels. 

Katoloq Ceskoslovensko/Ceska 
Republika, 360 pp., geiH (z /w) , 
formaat co A5. Uitgegeven door 
Filatelie Trojan, Pardubice. Ver
krijgbaar door overmaking van 
f 32 50 (inclusief porto) op Post
bankrekening 1253414 ten 
name van P.W. Meinhardt te 
Den Flaag. 
Katalog Protektorat Cechy a 
Morava/ Slovensky Stat/ Sude
ty; 244 pp , geit! (z/w), formaat 
ca A5. Uitgegeven door Filatelie 
Trojan, Pardubice. Verkrijgbaar 
door overmaking van f 27.50 
(inclusief porto) op Postbankre
kening 1253414 ten name van 
P W. Meinhardt te Den Flaag. 

Voor verzamelaars van 
Hongkong is Yang's Pos

tage Stamp & Postal His

tory Catalogue of Hong 
Kong interessant. Het 
gaat om een compacte 
catalogus met kleine, 
maar duidelijke illustra

ties in kleur. Niet alleen 
de postzegels, maar ook 
de postwaardestukken, 
boekjes, speciale afstem

pelingen en treaty port

en poquefcofstempels 
worden behandeld. 

Yang's Postage Stamp & Postal 
History Catalogue of Hong 
Kong; 1 24 pp., geïll. (kleur), 
formaat A5. Uitgegeven door 
Yang's Stamp & Coin Co., 
Hongkong. Verkrijgbaar door 
overmaking van f 33 50 (inclu
sief porto) op Postbankrekening 
1253414 ten name von P.W. 
Meinhardt te Den Haag. 
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POSTZEGELVEILING 
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Hogeweg 118 
4382 RK Vlissingen 

Tel. 0118-411878 
Fax 0118-411879 

POSTZEGELVEILING 
Enkele opmerkelijke resultaten uit onze laatste veiling: 
Kavelt 009 No. 3 luxe ex. met halfrond VLISSII\IGEN-B Inzet 400,-
Kavel1137 No. 44 met dubbelringstempel GOUDA Inzet 300-
Kavel1574 Roltanding no. 35f postfris Inzet 800-
Kavel 2501 Verzameling Bund/Berlijn + Zones Inzet 1000-
Kavel 2566 Klassieke verzameling Spanje Inzet 4000-

oMe^ 
(excl. opgeld) 
Opbrengst 820,-
Opbrengst 560,-
OpbrengstlOSO,-
Opbrengst 2500,-
Opbrengst 5200,-

/ 
Onze volgende veiling vindt plaats 

7 september 1996 
NOG 2 WEKEN OM GOED MATERIAAL IN TE 
LEVEREN VOOR DEZE VEILING! 

Uw inzending wordt gepresenteerd in één van de meest verzorgde 
catalogi van Nederland met als resultaat: DE BESTE OPBRENGSTEN. 
Informeert u eens vrijblijvend naar onze gunstige inzendvoorwaarden 
Diskretie verzekerd. Bij interessante objecten desgewenst kosteloos 
bezoek aan huis. 

0118-411878 
De moeite waard! 

DOOR OVERMAKING VAN ƒ 5 -
(Portokosten) 

ONTVANGT U ONZE ZEER LUXE 
CATALOGUS GRATIS, 

giro 3536041 bank 64.30.04.424 

SUPER KILOV^fAAR 
grootformaat zegels lOOgr 250gr 500gr 
Australië groot assortiment veel'95 10,00 22,50 40,00 
België groot assortiment met nieuw 17,50 
Denemarken goede sortering met nieuw 12,50 27,50 
Duitsland meest nieuw ook'96 15,00 35,00 67,50 
Engeland leuk met'96 geen kerst 8,00 18,00 35,00 
Finland met'96 en boekjeszegels 14,00 30,00 55,00 
Frankrijk meest '95 met iets '96 50,00 
Nederland grote sortering met toeslag 14,00 30,00 55,00 
Nieuw Zeeland goede sortering met '95 25,00 60,00 
Oostenrijk veel nieuw '95 35,00 
Papua New Guinea zeer moeilijk leuk 85,00 
Spanje laatste jaren met '95 22,50 50,00 
Taiwan veel nieuw en motief 30,00 70,00 
Wereld veel landen 15,00 35,00 65,00 
West Europa veel landen met nieuw 17,50 40,00 
missie groot- en kleinformaat zegels Süügr Ikg 2,5kg 
Australië leuk kort geknipt met'95 25,00 55,00 120,00 
Duitsland veel nieuw leuke missie 27,50 50,00 115,00 
Engeland van versch. inzamelingen 15,00 25,00 57,50 
Finland meest nieuw 35,00 60,00 
Japan leuke mix kort geknipt 35,00 60,00 
Spanje moeilijk gebied met '95 35,00 60,00 
Wereld veel landen 30,00 55,00 
Zwitseriand kort geknipt met iets nieuw 30,00 55,00 

AANBIEDING 1 KG U.S.A. MISSIE VAN 
3 5 , 0 0 VOOR 2 5 , 0 0 

Regelmatig nieuwe landen lijst op aanvraag. 
Bestelling op giro/bankoverschrijving is voldoende 

Giro 72.31.950 Bank 40.18.19.582 
verzendkosten ƒ 6,50 rembours ƒ 12,50 

boven ƒ 200,00 geen verzendkosten. 

D E B E R M BACHPLEIN 516 
POSTBUS 471 - 3100 AL SCHIEDAM 
TEL 06-52.855.831 - FAX 010-4717947 

VOORU 
VERKOOPT 
BEL ONS!! 

POSTZEGELVERZAMELINGEN 
PARTIJEN VAN NEDERLAND 
EN ALLE OVERIGE LANDEN 

DRINGEND Ä CONTANT 
TE KOOP GEVRAAGD: 

Wegens grote 
afzetmogelijkheden is 
geen partij te groot. 
Bezoel< aan huis. 

1215 CB HILVERSUM 

Tel./Fax: 035-6219470 
Autotelefoon: 0653353512 
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1 - 1 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 
HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOM-CENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP C/7/1 T/S PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9 18UUR ZATERDAGVAN9 17UUR 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 
ITALIË 
MALTA 
MONACO 
NW ZEELAND 
NOORWEGEN 
PALESTINA 
SAN MARINO 
SPANJE 
VATICAAN 
IJSLAND 
ZWEDEN 
= BOEKJES 

3 1 -
226-

2 7 -
6 -

147-
116-
113-
145-

9 2 -
9 9 -

104-
7 3 -
9 5 -
3 6 -

2 4 8 -
167-
164-

5 6 -
7 5 -

120-
8 3 -
6 9 -

142-
178-

NIEUWE OOST-EUROPESE REPUBLIEKEN 

Postfris 

ESTLAND 
LBTU\ND 
LITAUEN 

AZERBAJDZJAN 
ARMENIË 
GEORGIË 
KASACHSTAN 
KIRGIZIË 
MOLDAVIË 
TADZIKISTAN 
TURKMENISTAN 
UKRAINE 
WIT RUSLAND 

JOEGOSLAVIË 
KROATIË 
MACEDONIË 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
TSJECHIË 

B E S T E L P R E M I E 
Bij bestelling van tenminste 6 0 -

WA TERMERKZOEKER 
MORLEY-BRIGHT 
INST-A-TECTOR 

van 5 9 - voor slechts 39,50 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 TOTAAL 

6 -
3 2 -
1 3 -

83-
22-
6-
4-

2 0 -
1 9 -
1 0 -

29-
98-

1160-
1-

86-
12-
44-
14-

7-

100-
37-
45-
53-

2 9 -
122-
2 6 -

60-
47-
13-
9-
7-

65-
48-
42-

98-
56-
70-
46-
37-
34-

30-
72-
34-

133-
3 1 -
1 0 -
3 5 -

135-
2 5 1 -

3 9 -
4 1 -
16-

417-

8 5 -
5 9 -
4 5 -
5 2 -
3 8 -
4 5 -

25-
38-
27-

243-
68-

182-
169-
100-
238-
103-

30-
20-

89-
119-

50-
45-
36-
36-

110-
283-
116-

465-
244-
205-

1373-
243-
641-
202-
127-

68-
453-

455-
293-
216-
200-
111-
115-

TENTOONSTELLING 'INDONESIA '96' 
KOMPLETE SET VAN 

3TENT00NSTELLINGENSBL0KKEN 99,50 
WEDEROM EEN ZEER KLEINE OPLAGE! 

BEPERKTE VOORRAAD,OP=OP 

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,-
31,-
28,-

Kompleet 300-

FDC 
46,-
29,-
35,-
35,-
39,-
37,-
38,-
38,-
38,-
35,-

3 6 0 -

KINPERVELLETJES AUTOMAATBOEKJES 

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 

nummer postfris 

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 
5 10 
6 75 
6 75 
6 75 
7 50 
715 
7 50 
7 50 
8 65 

10 25 
9 40 

10 25 
9 — 
9 75 

gestempelc 

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-

POSTZEGELMAPJES 
Komplete jaargangen 

Jaar 

BRANDKASTEN en KLUIZEN VRAAG DOCUMENTATIE 
OOST-EUROPA vanaf 3 0 % 
Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus echter geen 
zegels uit blokken en velletjes Wij leveren ook 
oudere jaargangen en losse series en zegels 
Stuur ons Uw mankolijsteni 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 6 -
5 5 -
71 -
6 9 -
6 0 -
7 8 -
8 1 -
8 3 -
61 -
6 3 -

61 -
4 4 -
5 4 -
5 7 -
4 5 -
5 9 -
61 -
61 -
4 6 -
4 8 -

80/89 685,-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

6 7 -
224 -

91 -
7 9 -
7 9 -

51 -
2 2 4 -

91 -
7 9 -
7 9 -
4 9 -

KOLLEKTIE 
1 9 7 0 t /m 1 9 9 5 
postfris 2025 , -

gestempeld 1700, -

RUSLAND 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

8 3 -
111 -

71 -
149-
149-
129-

9 0 -

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

70/79 1025,- 525,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

141-
74-
71 -
81-
95-
64-
63-
69-

109-
98-

98-
49-
46-
46-
55-
38-
38-
45-
60-
58-

80/89 849,- 519,-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1 0 0 -
3 5 -
9 7 -
9 3 -
4 5 -

4 7 -
3 5 -
6 5 -
5 0 -
3 9 -

KOLLEKTIE 
1 9 7 0 t /m 1 9 9 5 
postfris 2275 , -

gestempeld 1350, -

POLEN 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

** 
104-
85-
62-

213-
198-
52-
57-
52-
41 -
41 -

O 
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,- 269,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

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

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

80/89 539, - 298 , -
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

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

1 9 -
2 6 -
3 9 -
5 2 -
2 9 -
3 7 -

KOLLEKTIE 
1 9 6 0 t /m 1 9 9 5 
postfris 2190 , -

gestempeld 1285, -

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

137-
322-
82-
104-
92-

200-
120-
113-
74-

© 
29-
67-

275-
31 -
48-
45-

120-
63-
63-
35-

60/69 1295,- 759.-
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

65-
75-

102-
75-
72-

217-
82-

128-
317-
166-

35-
32-
55-
54-
49-
195-
47-
94-

274-
132-

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 

148 stuks ƒ 720,-

15 — 
22 50 

6 — 
7 50 
6 — 
5 25 

15 — 
6b 210 — 
Sc 65 — 

65 — 
12 — 
5 25 
7 50 

6fO 85 — 
7a 7 50 
7b 7 50 
7bF 13 25 
Ba 17 50 
Sb 17 50 
8c 67 50 
8aF 22 50 
BbF 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 

9dF116 — 
9eF155 — 
9fF 195 — 
9gF 50 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
10aF24 50 
10bF36 — 
11aF34 — 
11bF37 50 
12a 42 — 
13a 60 — 
14a 19 — 
14b 19 — 
15a 11 50 
16a 3 75 
16b 4 50 
17a 5 25 

3 75 
3 75 
4 50 
4 50 

20a 4 50 
21a 4 50 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 

5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 

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

5 76 
5 25 
6 -
5 25 
9 40 
9 40 

13 25 
12 75 
5 25 
5 25 
5 25 

14 50 
11 25 
30-
13 25 
11 25 
11 25 
11 25 

42a 1 5 -
43a 5 25 
43b 5 25 
43c 5 25 
43cl 
44a 
44b 
45 
46 
47a 
47b 

5 -
6 -
6 -

11 25 
11 26 
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 
veil 662/63 

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 8 2 , -
2 % K O R T I N G BIJ V O O R U I T B E T A L I N G ! 

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

211 -
132-
2 0 5 -
130-
1 9 3 -
149-
2 8 5 -
107-
2 2 0 -

3 9 -

181 -
102-
149-

9 9 -
164-
124-
2 5 6 -

9 2 -
2 1 0 -

3 2 -
80 /89 1625 , - 1375, -
1990 
1991 
1992 

2 9 -
2 9 -
3 4 -

2 3 -
1 9 -
2 4 -

VATICAAN postfns ISRAEL postfris/full-tab 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 

1 0 -
4 -

1 0 -
5 -

1 4 -
9 -

1 9 -
11 -
3 0 -
2 2 -
2 7 -
5 4 -

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

76-
60-
99-

148-
98-
85-

100-
85-
76-
78-
89-
8 3 -

KOLLEKTIE postfris 
1 9 7 2 / 1 9 9 5 1245 , -

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

57 -
46-
11 -
15-
20-
29-
3 2 -
2 4 -
4 0 -
4 4 -
7 4 -

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 postfris 
1972/1995 1825,-

KOLLEKTIE 
1960 t /m 1992 
postfns 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 



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

(O üi 
u. E 
I u 

il ■■ 
: © 
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 

OVERZEE 

3 _ i 

z t 
NVPH 
• • 

56,

10,
10,
49,
14,
16,

13,
47,
22,
41 
49

265,

56,
99,
80

108,
79,

64,
79,
70,
94,
80,

795,

o 
o 

Zonnebloem 
• • 

14,

5,
6,

_11
10,

7,
9 , 
8 

1 4 

89,

17
13,
16,
15,

152,

82,
50
41,
38,
76,

490,

105,
107,
110,
183,

98,
118,
131,
108,
109,

1145,

• • 
42,
26,
13,
7,

12,

22,
39,
50,
20,

162

385,

171 
117,
98,

200,
102,

164,
215,

69,
7 2 

211 
1390.

196,
292,
151,
137,

47,

36,
65,

223,
325,
104

1470,

EUROPA 

Yvert 
• • 
108,

90,
56,

117,
40,

42,
26,
29,
47,
68,

610,

62,
66,
74,
66,
66,

62,
80,
98,
79

102

739,

139
267,
119
135,
291,

243,
200,
181,
220,
161,

1915,

Yvert 

99,
90,
60,
60,
37,

950,
32,
32,
64,
90,

1475,

50,
35,
57,
40,
59,

90,
51 , 
48,
5 6 
61 

530,

89,
119,

62,
99,
92,

117,
65,
80,
77,

185

975,

Yvert 

22,
11,
17,
18,
15,

12,
11,
16,
21,

9,

145,

25,
20,
21 , 
36,
64,

23,
37,
37,
3 7 
2 4 

319,

4 5 
31 
3 7 
5 7 
5 6 

5 6 
48,
57,
32,
4 6 

455,

Yvert 

20,
6,

56,
40,
47,

32,
61 , 

103,
1 6 
4 3 

419,

73,
45,
47,
38,
25,

53,
70,
33,
42,
62,

465,

70,
95,
95,

112,
103,

85,
71 , 

192,
162,
153,

1125,

o 
o 

Michel 
• • 

14,
20,
15,
17,
16,

15,
17,
17
20
19

166,

18
18
21,
24,
29,

29,
29,
2 8 
3 0 
3 6 

256,

35,
3 7 
38,
40,
41 , 

43,
43,
46,
4 5 
4 6 

405, 

Michel 
• • 

27,
25,
19,
17,
22,

12,
23,
1 3 
1 8 
1 9 

191,

2 2 
24,
27,
32,
39,

38,
29,
36,
4 7 
3 0 

318,

34,
34,
3 9 
4 4 
44,

40 , 
4 1 , 
48 , 
44 , 
56 , 

415,

Michel 
• • 

87,
30,
83,
19,
17,

17,
25,
20,
20,
18,

329,

22
23,
31,
44,

159,

21 , 
45,
37,
3 2 
3 6 

440,

38,
46,
43,
52,
42,

52,
60,
48,
54,
5 2 

477,

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

VERENIGD 
EUROPA 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 
ZONNEBLOEMMICHELEUROCAT 

D U I T S L A N D 
BUNDESPOST 

Michel 

23,
11,
12,
34,

© 
17,
13,
16,
44,
10,

50,
9,

20,
28,
43,

21 , 
11, 
22,
19,
25,

234, 194,

80,
78,
60,
54,
73,

5 0 
57,
39,
36,
38,

51 , 
7 0 
7 9 
6 3 
5 8 

32,
40,
50,
4 4 
3 5 

415,

6 9 
135

100,
107,

34,
73,
46,
58,
62, 

106,
103,
121,
144,
149,

55,
57,
60,
80,
99,

1125, 619,

BERUJN 

Michel 

9,
1,

15,
11,

© 
25,
13,

1,
16,
12,

39,
9,
7,

20,
26,

36,
12,
10,
22,
24,

142, 166,

83,
36,
29,
23,
63,

7 7 
35,
27,
22,
44,

20,
59,
57,
52,
3 9 

19,
49,
41,
56
36

450, 398,

42,
100,
60,
72,
60,

38,
74,
54,
67,
59,

64,
141,
101,
172,

91 , 

60,
156,
117,
205,

90,

895, 910,

DDR 

Michel 

© 
78,

102,
70,

152,
64,

80, 
151, 
80. 

139," 
42," 

64,
6 1 , 
60,
55,
8 1 , 

52,
47,
50,
45,
69.

770,

5 1 , 
49,
54,
62,
53,

739,

42
45.
37.
53.
48.

60,
63,
74,
68,
7 9 

54,
57,
73,
6 2 
6 6 

599, 525,

112,
110,
1 1 6 
99,
82.

95
95,
70,

90,
66,
77,
75,

1 0 5 

79,
59.
6 8 
79.

925, 785,

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 
71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

CEPT 

6 1 1 

165

17

18

304

605,

85

358

105

156

149

125

162

147

112

107

1475,

132

196

283

232

276

287

259

285

316

245

273

5 0 1 

2 9 1 

276

199

© 
96

80

12

10

214

459,

60

265

73

108

115

94

145

127

92

111

159

207

176

209

224

213

229

254

208

237

472

265

253

195

♦ * 

57

10

5 6 

14 

134,

248, 

405,< 

40 
48 

1 1 4 

43 
90 

109 
96 

162 
105 
96 

885,

320 
182 
41 
4 6 

170 

© 
3 4 

1 0 

5 2 

1 1 

196,

1 0 

1 6 

2 2 

8 

8 1 

2 2 

4 0 

3 1 

4 6 

3 8 

3 0 

4 3 

8 4 

3 3 

7 0 

7 8 

6 8 

128 

7 1 

8 2 

675,

2 6 4 

144 

3 3 

4 0 

170 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

107,
99 , 
77 , 

109,
5 9 

122,
122,
180,
186,
182

60,
89,

112,
122,
113,

165
181.
218.
198.
195 

6 9 
8 8 
8 2 

117 
124 

4 5 
47,
46,
5 3 
65,

110,
129
165,
157,

93,

4 9 
52 , 
49 , 
6 5 
7 4 

5 3 
52 , 
64 , 
6 5 
9 5 

45 , 
58 , 
62 , 
75, 

105,

217.
213.
152.
149.
1 5 1 

143,
146,
129,
145,
145,

61/95 6995, 5250, 2375,1895, 

VOORLOPERS 
61/95 1535, 2450, 3725, 4125, 3375, 1150, 2595, 1095, 1225, 1550, 2825, 1875, 1459, 1435, 2239, 1995,

Oui 
0 . 0 

>
UI 
m 

1969 
1970 

2 6 9 

1 2 7 

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

95-
32-
18
14-
25-
16
12-
12-
21 -
38-

71/80 279,-

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

7 5 

3 0 

3 0 

3 3 

5 2 

5 8 

3 9 

5 3 

4 8 

4 5 

81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

7 0 
8 3 
7 0 
7 6 
6 3 

O 

>
111 
c/> 

2 2 0 

8 5 

1 3 3 

5 9 

1 6 

1 4 

1 6 

2 9 

2 5 

1 4 

1 9 

1 9 

335,

6 3 

9 2 

21 
4 5 

11 
1 0 

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

495 

1 0 

7 

1 9 

2 5 

5 2 

5 4 

6 5 

7 8 

1 0 4 

1439,

VERENIGDE NATIES 

o 
111 
_i 

UI 

o 

39
20
14
36
9

36
14
24

45
13
32
20
19
14

9
11 
7
11 
11 
29
12
14
16
23

42
35
46
46
73
52
56
55
47
65

16
18
56
50
39
54
45
48
45
45

29
30
33
41 
50
54
35
35
30
17

349,-

52
89
51 
97
79

40
55
48
50

29
19
21 
20
38

23
27
19
21 
27
37
24
21
27
18

239,-

16
18
21 
21 
28
36
30
36
21 
41 

265,-

35
38
35
32
48

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

RUIM UW RESTANTEN OP 
Prijs op basis van frankeerwaarde, 

(=zonder toeslag), vrijblijvende prijzen. 
NEDERLAND ƒ 0,72 p gulden 
BELGIË ƒ 3 50 p 100 Fr 
FRANKRIJK ƒ O 19 p Franc 
BUND ƒ 0,80 p Mark 

ENGELAND ƒ 1,80 p e 
VERSTATEN /1,-p$ 
ARUBA ƒ 0,60 p gid 
ZWITSERL ƒ 0,85 p Franc 

7 -
2 7 -

PRIJS ANDERE LANDEN OP AANVRAAG TIP: U KUNT HIER
MEE NATUURLIJK OOK UW BESTELLING BETALEN! 

CREDITCARDS 
Geef bij bestelling uw nummer en datum op 

34,-
1 4 -
11 -
2 6 -
2 6 -
2 6 -
3 6 -
27,-
3 4 -
1 8 -
31 -

3 2 -
3 5 -
3 8 -
3 5 -
5 0 -

450,-

VOLKSREPUBLIEK CHINA, postfns verlaagde prijzen 
1980 598,-
1981 294,-
1982 179,-
1983 186.-

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

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

1992 36,-
1993 29,-
1994 27,-
1995 32,-

KOLLEKTIE 1980t/m 1995 ƒ 1999,-

1/3 
4/6 
7/10 
11/12 
13/17 
18 
19 
20/39 
40/42 
43/45 
46/51 
52/57 
58/59 
61 
62/64 
65/66 
67/68 
69/70 
71/73 
74/76 
77/80 
81 
82/84 
85/86 

ITALIË 
TRIEST A 
TURKIJE 
SAARLAND 
BELGIË 
BELGIË BLOK 
BERLIJN 
ZWITSERLAND 
ITALIË 
TRIEST A 
GRIEKENLAND 
LUXEMBURG 
PORTUGAL 
FRANKRIJK 
BELGIË 
ITALIË 
TRIEST A 
VER NATIES 
GRIEKENLAND 
TURKIJE 
TURKIJE 
BUNDESPOST 
LUXEMBURG 
VATICAAN 

240-
39-
25-

450-
165-

96-
165-

1250-
149-

39-
575-
350-
240-

18-
165-

45-
9-

13-
245-

4 1 -
65-
18-

© 
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 -

AANBIEDIN6 VOORLOPERS 
Nr 1/86 kompleet 4396- 2625-

BESTELLEN PER POST: 

LEVERING: 

HOLLANDS GLORIE 
Hoogewerfstraat 18 
2181 EJ HILLEGOM 

TELEFOON 0252 524352 
of 0252 516510 

FAX 0252 515422 

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk / 6 4 bladzijden 

BIJ grotere aantallen lagere pnjzen' 
Prijs per stuk l x 5/9x 10/24x -i-25x 
Witte bladz. 29,50 28,- 27,- 26,-
Zwartebladz 39,50 38,- 37,- 36,-

NEDERLAND geen portokosten, echter bestellingen minder dan f 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 

J|*f'^ 
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Landelijke secretariaten: 
W//'l^ J.H. Avis, Hoefblad 105, 
1689 SV Zwang, ©0229-230192. 
Federatie I.V. Philateliar. Zwaard-
vegersgaardel30,2542THDen 
Haag, ©070-3663465. 
De Globe: J.J. Gerritsen, Van Dam-
straat 2-04,7011 GD Goanderen, 
©0315-330333. 

Aalsmeer: 
IV Philatelica; G.H. Hoving, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297-322034. 
Alblosserdam: 
P.V. De Posthoorn, A. Treure, Plan
tageweg 39,2951 GN Alblasser-
dam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
«l/Pl^CTh. Klaver, postbus 321, 
1800AH Alkmaar, ©072-
5157889. 
Almelo: 
W/Pl^ J.H. de Vries, Waltastate 
11,7608 XL Almelo, ©0546-
864695. 
Almere: 
VPVAAlmere; M. Corneiisz-Dovids, 
Haydnplontsoen 62,1323 EG Al
mere, ©036-5360219. 
Alphen aan den Rijn: 
HVPV; J.C. de Bruyn, Larixlaan 4, 
2461JB Ter Aar, ©0172-
602922. 
Altena: 
WI/Pl^M. Martens, Brugstraat 41, 
4283 GE Giessen, ©0183-
442102. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, C.H. v.d. Bera, De 
Wingerd 36,3823 Cr Amersfoort, 
©033-4564470. 
>4PC'De/fe/';R.A.Tolhuizen,Cla-
verenbiadstraot 57,3833 JB Leus
den, ©033-4948412. 
Amstelveen: 
IV Philateiiccr, J. Michels, Logger 
141,1186 RP Amstelveen, 
©020-6434104. 
Amsterdam: 
«l'/'l^M.M.Kleii,Voordewind9, 
1034 KS Amsterdam, ©020-
6336333. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©020-6142947 (na 19.00 uur). 
IV Philatelica, H.J. Nijmeijer, post
bus 6726,1005 ES Amsterdam, 
©020-6120432. 
/I rOePMotefe/' iP. Broun, Chur-
chill-loon 163", 1078 DVI/Amster
dam, ©020-6795077. 
/lSl'S/ie//R/fl/e//e;J.J.M.Snel, 
Grevelingenmeer 101,1447 AN 
Purmerend, ©020-6303913. 
PVWA-Filatelie; F.R. Bruaman, Dis
sel 39,1141 ZM Monnicltendom, 
©0299-654163. 
/T'S/otoü/80'; P.J. van Rossum, 
Voordewind 17,1034 KS Amster
dam, ©020-6331789. 
Amsterdam-Noord: 
PV Awsterdam-Nooré, P. van 
Veen, Loenermork 530,1025 TV 
Amsterdam, ©020-6366823. 
Amsterdam-Buitenveldert: 
ß/'f'l'erzome/-ze7Sl'Ä;;Henk 

Postma, ©020-6623744. 
Apeldoorn: 
NVPV; H. Breimer, Volkenbergloan 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055-
3558256. 
fV'De6/oÄe';mevr.B.R.Postma-
Dekker,HetKarnhuis37,7335LG 
Apeldoorn, ©055-5418490. 
Appingedam: 
PVAppingedam; H. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge
dam, ©0596-629693. 
Arcen: 
IV Philatelica, C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©077-4732628. 
Arnhem: 
«l'/'U-EHuiskes, Winschoten
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©026-3231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Macronder, 
Sleedoornlaon 6,6841 AB Arn
hem. 
Assen: 
WPVAssea, H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592-313698. 

Baorn: 
P^fiflOfn;G.W.Leive,Prof.F. 
Andreaelaon 93,3741 EK Baarn, 
©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
IV Philatelica, H.J. Wever, Emmik-
hovenstraot 189,1069 DL Am
sterdam, tel 020-6190837. 
Barneveld: 
f l ' 'De Globe'; mw. M.M.A. Mein-
ders-Schimmel, Do Costastroat 16, 
3771 ZB Barneveld. 
Bergen op Zoom: 
PV'Onderling Contact'; mvi.W.i. 
Wojon-v.d. Weij, Dennelaon 30, 
4631 BH Hoogerheide. 
/ T ' M o Oosf';C. Schot, Gen. 
Spoorstraot 35,4624 HA Bergen 
op Zoom. 
Beuningen/Ewijk: 
/l''De6/o6e';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 15-62,6605 AM Wij-
chen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; Th. Erkamps, Be-
neluxlaon 334,1966 WX Heems
kerk, ©0251-237108. 
De Bilt/Bilthoven: 
/'r//e/Pos/mer/t';mw.M.A.v.d. 
Mark,Korhoenln8,3721ECBilt-
hoven, ©030-2290466. 

Blitterswijck: 
IV Philatelica, A.J.M. Gooren, Op 
deSmelen 38,5863 BN Blitters
wijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica, Drs W. van der Gies
sen, Dopbeidestroot 82,2165 VS 
Lisserbroek, ©0252-416247. 
Bodegraven: 
WW; J.H. Verhagen, Ekster 11, 
2411 MT Bodegraven, © 0 1 7 2 — 
612372. 
Borne: 
NVPV; H.J. Veltkamp, Goudenre-
genstraot 10,7621 WD Borne, 
©074-2662880. 
Boskoop: 
NVPV, J.H. Lensink, Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172-
213580. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e.o.;U.M.H. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7,5831 
GL Boxmeer, ©0485-571842. 
Boxtel: 
W U . A . C . Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411-673775. 
Breda 
PV Breda, P.M. van Spellen, Modo-
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©076-5650278. 

IV Philatelica, H.G.T.M. Overbeek, 
Sluysstraatl4,3237ATVierpol-
ders, ©0181-415640. 
Bruinisse: 
PVBruinisse; A.A. van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©055-5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
fl''De6/oie';C.W.Stolk, Ruygen-
bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313-650802. 
Bassum: 
NFV 'De Verzamelaar'; 0. Louw, 
Brinklaan 152,1404 GXBussum, 
©035-6933132. 

Castricum: 
PVCastricum; 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: 
/l'PA;/o/e//co;lr.J.Rem,VanKem-

WIJZIGINGEN RUBRIEK VERENIGINGSADRESSEN 

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

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adresr: 

Telefoonnummer: 

penhof 6,7721 WC Dalfsen, 
©0529-433288. 
Delden: 
PCDeldea, H. Verschuuren, Lange-
straot 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
WDe/ft;A.P. Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfzijl: 
/ T D e ftVe/';P.A.M. Helwig, Hoef-
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596-626213. 
Deventer: 
WPp.B.Boumons, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570-
642130. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgons 36,1111 WG Diemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; A. Stegeman, Fo-
zontlaan 6,6951JP Dieren, 
©0313-414656 
Dinxperio: 
f r O e 6/o4e'; H. Rouwerdink, 
Keminksweide 30,7090 DM Dinx
perio, ©0315-652786 
Doesburg: 
frDe6/oie';J.Weststeijn,'t Ach
terom 6,6986 CN Angerlo. 
Doetinchem: 
FV 'De Globe'; H.A. Weerdesteijn, 
Holterweg 95,7001EJ Doetin
chem. 
Dordrecht: 
l / W Dorrfrec/i); S.D. Akkermon, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DPrDe/'os//ooef';J.J.Ouwer-
kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor
drecht. 
Drachten: 
PV Drachten; J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512-
514695. 
Drenten: 
PV Drenten e.o.; W. Vermeulen, 
De Regenboog 475,8254 AM 
Drenten, ©0321-317027. 
Drunen: 
/'l''/'/i;/o/ron';A.C.G.vanNoort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416-373144. 
Druten: 
/y'De6/oÄe';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631 AT Horssen. 
Duiven/Westervoort: 
f/'De(;/ol!)e';A.C.Dijke,DeGan-
zenpoel 50,6932 LG Westervoort, 
©026-3115271. 

Echt: 
PMfer.fc/nW.J.J.Cuypers, 
BrouwerstraotlO,6101GREcht, 
©0475-483630. 
PhV Gelre-Guiick/Echt, P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KXEcht, 
©0475-486144. 
Edoffl/Volendom: 
;i'/'/j;/o/e//co;L.P.C. Smits, J.M. 
Oosterlinghstr.34,1135ED 
Edam, ©0299-372017. 
Ede: 
/T'De6/oÄe';G.Radstaat,Paul 

Gabrielstraat53,6717RAEde. 
Eibergen/Neede: 
NVPV, B.H. Klcndermon, Beotrix-
straat15,7161DJNeede, 
©0545-291949. 
Eindhoven: 
PCB, C.Loch, Jon van Eyckgrocht 
191,5645 TH Eindhoven, ©040-
2119654. 
P/irf/psPl'; M.H. Schenkelaars, de 
Koppele 78,5632 LB Eindhoven, 
©040-2416358. 
Eist: 
fV'De6/oÄe';B.J.M.Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481-
373783. 
Emmeloord: 
/l'P/i//o/e/(fo;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514-
561903. 
Emmen: 
/l/P/MÏö/e&o; J. Buist, Doddegros 
29,7887 CK Erica, ©0591-
301807. 
Enkhuizen: 
/l/P/i;/ote//cfl;mw.A.W.D. Zijlstra, 
Venedie20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228-314801. 
Enschede: 
EPf.; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
«W;mw.M.L.Rempt-Raebel, 
Burg.Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578-627090. 
Geleen: 
WPV'DePhilatelist';^.m.mn 
Soest,Berloherhofl5,6132SN 
Sittard, ©046-4518576. 
Goeree/Overflokkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bongma, Boomgoorddreef 5, 
3243 AC Stad o/b Haringvliet, tel 
0187-611542. 
Goes: 
f I' 'De Bevelenden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzongsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113-227945. 
Gooi & Eemland: 
WW; H.M. van der Spoel, Hön-
dellaan6,1272EEHuizen,©035 
5262702. 
Goor: 
Wl'Pl^E.R. Bloemen, Irisstraat 19, 
7471 AS Goor, ©0547-273183. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183-633163. 
Gouda: 
WPV Gouda, mw E.J. Dekker-van 
Vliet, Han Hollanderweg 130, 
2807 AH Gouda, ©0182-
518549. 
's-Grovenhoge: 
//P/il^L.H.J.Oosterloo, Keizer Ko-
relplein 16,1185 HL Amstelveen, 
©020-6435937. 
Philatelica Den Haaa A.F. van Ra-
vesteijn, Heliotrooplaon 370, 
2555 ML Den Haag, ©070-
3230472. 
/'COe/ff/ns';L.H.Arkesteijn, 
Meppelweg 548,2544 BN Den 
Hoog, ©070-3675180. 
Shell Te Werve, afd. Filatelie; A. 



ân Haarlem, Van Slingelondt-
)lantsoen 12,2253 WT Voorscho
en. 
Tl/recfes/em'; P.R. Steyn, Oude 
laagv^egl38,2552GSDenHoag. 
' I ' 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
leest, Zwedenburg 254,2591 BM 
)en Haag, «070-3473547. 
Groningen: 
V Philatelka, D. Roosjen, Mezen-
aan 13,9753 HX Horen (GR), 
©050-5344229. 
^V Groningen; J.P.A Tolsmo, post-
lus 61,9300 AA Roden, ©050-
i018234. 

iaarlem: 
WPV; F. van Schalk, Maasstraat 
)51,1823 KW/Alkmaar, ®072-
1202176. 
V Phiiateliccr, H.J. Hooning, Poel-
jeest 29,2036 HL Haarlem, 
D023-5362980. 
ifV 'Op Hoop van legeis'; L.A. 
(oelemij, postbus 6236,2001 HE 
Iaarlem, ©023-5244520. 
'laarlemmermeer: 
V Piiilateiica; mw. I.E. van Rhe-
ien,Kinlozen39,2151XBNieuw-
'ennep, ©0252-675215. 
iaifweg-Zwanenburg: 
WS.P.A; J.C. van der Bijl, Hout-
ijkstraat 9,1165 LL Halfweg, 
' 020-4974024. 
' iarderwijk: 
VP/i/7ote/;co;W.C.Willemse,Bos-
)oom Toussoinstr. 5,3842 ZZ 
Iarderwijk, ©0341-413653, 
iardinxveld: 
'rDe/'/i//o/e//s/';D.Kanning, 
;erard Doustraot 7,3272 XE 
lordinxveld. 
heemskerk: 
^V Heemsi(eric, H.W. van Zon, 
rankrijklaan59,1966VC 
leemskerk, ©0251-233894. 
'ieerenveen: 
^V Heerenveen; M. Blaouw, Tjep-
(emostraat 32.8441 CE Heeren-
reen, ©0513-626579. 
leerhugowaard: 
W Heerhugomaré e.o; L. van 
)ijk,Lek54,1703KJHeerhugo-
raord, ©072-5711935. 
'leerlen: 
'K Heer/en e.o.; mw.CH.Wol-
ing-Grens, postbus 237,6400 AE 
leerlen, ©045-5717790. 
leeze: 
7/o/e//e Heeze; J. van der Linden, 
itlas42,5591PKHeeze. 
)en Helder: 
T Den//e/cfef;L.Ch. Werst, Linie-
veg 13,1783 BA Den Helder, 
£0223-612544. 
lellevoetsluis: 
V Philateiica; G.A. van Dongen, 
jerardvonder Dussenstr. 13, 
1223 RGHellevoetsluis, ©01 Bi
l l 2768. 
lelmond: 
W. 'De Helm, Helmonden Oms-
reken'; T.A.J. Leijten, Mokreel-
traat 7,5706 BE Helmond, 
00492-541216. 
/VPl'We/mon(tJ.Neggers,Van't 
toffstraat 4, 5707 ES Helmond, 
r 0492-553721. 
iendrik Ido Ambacht: 
lmioc/i/sefl';J.S.P.vandeRuit, 
.od.vonNassaustr. 3,3331 BK 
!wijndrecht. 

Hengelo (G): 
/V'De 6/oie'; H. Borgers, Baker-
marksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo (0 ) : 
HVPV; B.E. Sauerwald, Scherphof-
landen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossée FV; P.G. Rens, 
St.Barbarapleinll,5341LKOss, 
©0412-650073. 
Heusden: 
P r ß W Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hillegom: 
A/W; F.LM.W/ittenberg, Fred. 
Hendrikin 50,2181 TH Hillegom, 
©0252-519299. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Jovalaan 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
/ l /P / i /W fo ; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
IV Philateiica, E. Deen-Oosterwijk, 
Lange Hille 42,3261 TL Oud-
Beijerland, ©0186-615266. 
Holten: 
NVPV, T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveen; H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHVHoogezand-Sappemeer, J.H. 
Bos, postbus 420,9600 AK 
Hoogezand, ©0598-398044. 
Hoogvliet: 
IV Philateiica; E.v.d. Graaf, Dolle-
Iaanl4,3208CGSpiikenisse, 
©0181-638742. 
Hoorn: 
Philateiica Hoorn e.o.; O.J. Hey-
mo. Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

Kampen: 
/l'P/i//o/e//fo;J.G.Fidder,Gallé-
straat 35,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PV Kotwijk/Rijnsburg; J.F. de Gier, 
Soliënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©071-4030194. 
Kerkrade: 
EKPV; B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstroat 26,6466 JH Kerk
rade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
P/il'"/foi(/eürlle';H.J.Raes, 
Schalenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

Land van Cadzand: 
/l'P/>//o/e//co;P.J.J.deVoldere, 
Nieuwstroat9,4511CRBreskens, 
©0117-383366. 
Langedijk: 
IV Philateiica; S. Ligthart, Anno 
vanSoksenstr. 19,1723KR 
Noord-Schorwoude, ©0226-
313764. 
Leerdam: 
iVW;H.Steygerwolt,VanStAl-
degondestraot 3,4142 CA Leer
dam, ©0345-619473 
Leiden: 
/l/P/i;/o/e//co;R.K.J.Hegenbarth, 

Callenburghplantsoenl3,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
LVVPV, P.H.J. Frankhuizen, G. 
Kasteinstraat 46,2321 RX Leiden, 
©071-5317850, 
Lekkerkerk: 
f.A/.PI'.;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
A/W; S.Bokker, Klaverweid 41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228-
312871. 
Leusden: 
l^WDetoüpe' ; Postbus 301, 
3830 AJ Leusden. 
Lichtenvoorde: 
/T'De G/oie'; H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstraat 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lobith: 
/T'De6/oie';C.Hietkamp,Her-
togArnoudstraat2,6915XLLo-
bitk 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deugen-
weerdl8,7271XTBorculo, 
©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro-
nousestraat 335,7585 PB Glane, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
WPV Maassluis; G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
IVlaastricht: 
Pl^ De Zeumereer Maastricht, P. de 
Melker, Sprinkstroot 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
Fax 043-4582727. 
PV Zuid-Limbur^, A. Thewissen, 
Koningsplein 101C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
IV Philateiica; G. Bovendeur, Kore-
kietstr. 19,8064 CX Zwartsluis, 
©038-3866276. 
Monnickendam: 
PI' 'Waterland'; mw. M.J. Bruijns-
Nicolay, Pieter Appelplein 53, 
1141 XP Monnickendam, ©0299-
651803. 
Monster: 
NVPV; mw. D.P. Kloostermon-Lu-
cas, Van Tijn 8,2681JT Monster, 
©0174-246970. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. van 
der Neut-Bloauw, St. von Rumelo-
erstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw, G, Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 CT Epe, 
©0578-613396, 
Noordwijk: 
l',PA/,;B, Wijling, Spoorlaan 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080, 
PV 'Onder de loupe'; M,R, de Jon
ge, Scholekster 15,2201 XH 
Noordwijk, ©071-3612090, 
Noordwijkerhout: 
IVPhilateiica;ma vonMulle-
kom, Moondagsewetering 183, 
2211 Vïï Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV; P.J. van Boven, postbus 
363,8070 AJ Nunspeet, 00341-
254615. 

Nijmegen: 
A/W; LLA.Jonssen, Blauwe Hof 
4309,6602 ZTWijchen, ©024-
6417443. 
FV 'Noviopost'; J.G.M. Rademo
ker, Beethovenin 337,6865 DV 
Doorwerth, ©026-3340331. 

Oldenzaal: 
OPHp.J.Teunis, postbus 252, 
7570 AG Oldenzaal, ©0541-
514243. 
Oosterbeek: 
FV 'De Globe'; A. Bootsma, Nieuw-
land 78,6862 GE Oosterbeek, 
Oosterhout: 
0W;P,v,d,Wulp,Vicarisloan3, 
4901 TB Oosterhout, ©0162-
431633, 
Ootmorsum: 
PI'Oo/morsume.o,; E, Post, 
Beatrixstr. 26,7591 GD Dene-
komp, ©0541-351936, 

Purmerend: 
IV Philateiica; H, Zwertbroek, van 
IJsendiikstraat 195,1442 CK Pur-
merend, ©0299-426576, 
Putten: 
Pl''re/s/of';H,D,Buitenwerf,Wit-
tenburg 163,3862 EENijkerk, 
©033-2452484. 

Raalte: 
Pl̂ Rofl/Ze; E, Bakker, Postbus 239, 
BlOOAERaolte, 
Renkum/Heelsum: 
prDe 6/o4e'; W,J,G, Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum, 
Reuver: 
ff'fi/vero';H,M,P,Cuijpers, Park
laan la, 5953 BP Reuver, ©077-
4742152. 
Rheden/De Steeg: 
;T 'De 6/oAe';A,F, Muller, Dalweg 
2,6994 CP De Steeg, 
Rhenen: 
frDe6/oie';N,Baartwijk, Se
ringplantsoen 7,3911 ZR Rhenen, 
Roden-Leek: 
;i'P/;;/o/e//co;W,v,d, Velde, Bo
venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©050-5032608, 
Roermond: 
PV Roermond, H,J,P, Custers, Von 
Loonstraat38,6081BPHaelen, 
©0475-591608, 
Roosendaal: 
PV Roosendaat, A,J,M, Verhoeven, 
Spoorstraot 194,4702 VP Roosen
daal, 
Rotterdam: 
IV Philateiica; mw, M, Schols-Vlaor-
dingerbroek, Morelgoard 19,3206 
AP Spijkenisse, ©0181-643066, 
RPHV; mw, N, Boeckholtz-Kooi-
man. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597, 
;?OI/S/ie//-R/o/e//e;J,Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568, 
PfRo//ef(/flm;J,Vellekoop,Pres, 
Steynstraat21,2312ZPLeiden, 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philateiica; E, Tarak, Juliana 
van Stolbergloon 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967, 
Rijssen: 
A/W; F. Dekkers, Oe Hofstee 57, 
7462WE Rijssen, 00548-
515676, 

Rijswijk: 
WPV Rijswijk; mw, L, Stokman-
Veldhoven, Hoornbrugloan 36, 
2281 AW Rijswijk, ©070-
3995105, 

Santpoort: 
Pl'Son/poof/Pl'S; CG, Harten
dorp, Frans Netscherlaan 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740, 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim; B,G, Doorne-
kamp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sassenheim, ©0252-216740, 
Schagen: 
/y'lVe5//r/es/on(/';G,F,Tokkie, 
Populierenlaan 85,1741 WR 
Schagen, ©0224-298581, 
Scherpenzeel: 
H'PI/Sf/ierpenzee/e,o,;W.Chr. 
Kessler, Valeriaanlaan 37,3925 
RM Scherpenzeel, ©033-
2972351. 
Schijndel: 
5 W ; H.R. Steenbergen, Verhoe-
venlaan 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916, 
Sittard: 
/yS/ftof(/e,o.;0,P,D,Bolech, 
Burg,SchrijenstraatlO,6137RR 
Sittard, ©046-4518522, 
Sliedrecht: 
PI/'P/i//e/;fo';J, van Schoik, Ado
rno van Scheltemostroot 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
P.l̂ . Eemland, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philateiica, E. Sijpkes, Gronin
gerlaan 16,9501 SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
Steenwijk: 
A/W;G.A.Tolen,Pr.Bernhard-
straat 74,8331 EK Steenwijk, 
©0521-514627. 
Stichts Overkwortier: 
IV Philateiica, R. Hojer, Rosarium
laan 27,3972 GE Driebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
IVPhilateiica, A.H. de Ridder, Lin-
gestraat 5,4535 EP Terneuzen, 
©0115-697125. 
PV Zeeuwsch-Vlaanderen; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115-694001. 
Tiel: 
/l'P/i;/o/e//co; J.E. Schelling, Ge-
restein 23,4003 GD Tiel, ©0344-
614274. 
Tilburg: 
WIT/Ziurg; W.F.M. Tukker, post
bus 10020,5000 JA Tilburg, 
©013-5356360. 
Twente: 
NVPV, E.J. Timmerman, Bode Erf-
weg 2,7582 RH Losser, ©053-
5382594. 

Uithoorn: ^ 
IV Philateiica, J.S.P. Drost, Coupe- ï 
ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, ^^-
©0297-563646. H% 
Utrecht: '»l3 
A/l'Pl^G.M.E.Melotte,TenVelde-
straat71,3454EJDeMeern, 
©030-6662432. 
(/P/il';J. van der Meulen, Elbe-



dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©0302613733. 
IV Philatelien, U. Ramphal, Bra
mengaard 56,3962 JZ Wijk bij 
Duurstede. 
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Vaals: 
PI' 'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraat9,6369BVSim

pelveld. 
Varsseveld: 
PrOe 6/o6e'; H.J. Bos, Leeuv^e

rikstr. 34,7051X0 Varsseveld. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; J. Logeman, 
Postbus 345,9641 LBVeendom, 
©0598615534. 
Veenendaal: 
prOe G/oie'; W. Dijkstra, Dui

zend Roeden 19,3901 KAVee

nendaol. 
PrPr/mórilte/'; H. Altena, Oude

veenll6,3905VWVeenendaal, 
©0318526991. 
Veldhoven: 
Pf 6roo/i'eW/ioi'en; J. van Hat

turn, De Sitterlaan 52,5505 AD 
Veldhoven, ©0402534002. 
Ve p/Rozendaal: 
ffDeG/oie'imw.H.W.Wolthuis
Oosterwiik,Wulpenstr.6,6883ET 
Velp. 
Venio: 
P.i/.'P/i//ol/en/o';M.J.M.Gielen, 
Framboosstraat 9,5925 HJ Venlo, 
©0773820064. 
Vionen: 
PI''De Posf/ioorn'; e.G.K. Timmer, 
Hermon de Monstroat 6,4132 XS 
Vianen. 
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Vlaardingen: 
WPl^ W.G.L. Pools, L. de Colig

nyln 96,3136 CS Vlaardingen, 
©0104746725. 
Vllssingen: 
fe/njfse PI/; Postbus 391,4380 
AJ Vlissingen. 
Vlijmen: 
PrDeP/i//ote/(sf';A.W. van Polier, 
Badweg 28,5253 AVNieuwkuijk, 
©0735113019. 
VolkelUden: 
/l'P/i//ote//co;E.K.Roelfsema,Pot

beker65,5384DNHeesch, 
©0412 454110. 
Voorschoten: 
WfPl/; F.W.M. Nijp, Bartoklaan 26, 
2253 CX Voorschoten, ©071
5617109. 

Waalwijk: 
WrOetonoj/rao/' iJ.A.M.van 
Best,Mgr.Völkerstroat40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416274760. 
Wageninqen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Julianastr. 40,6707 DG Wogenin
gen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, L.L. Komminga, 
Spinozalaanl D1,2273 XA Voor

burg, ©0703871987. 
Waubach: 
PI/'M/flu6flc/i';E.P.Volent,Europa
v̂ eg Zuid 195,6374 KK Land

graaf, ©0455314376. 
Weert: 
P(/o/e//co Weert e.o.; J.C.A.M. Wil

lems, Irenelaan 29,6006 HB 
Weert, ©0495534357. 
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Weesp: 
Pl'M/eespe.o.;J.P.J.vanLooke

ren,G.H.Breitnerstr. 20,1382 AV 
Weesp, ©0294412458. 
Westfriesland: 
«W;J.L.M.LeBlansch, Kaarder 
25,1625 TJ Hoorn, ©0229

231458. 
Westbrabant: 
/l/P/i//o/e//co;A.F.J.M. Withagen, 
Klimopberg 23,4708 KL Roosen

daal. 
Wieringen: 
/l'P/i//ote/;co;J.M.Smit,Kooaer

weg 19,1777 AVHippolytushoef, 
©0227592138. 
Winschoten: 
IV Philatelica; J. von der Vliet, 
Tulpstraat 49,9675 GK Winscho

ten, ©0597425112. 
Winsum:. 
PI/IWnsum e.o.; Y.v.d.Meulen, 
Anemoonlaan 6,9951 HG Winsum. 
Winterswijk: 
Pl''De6/o6e';mw.H.teSelle
Leemkuil, Morgenzonweg 101, 
7101 BJ Winterswijk. 
PI''De Klomp'; G.J.A. Epping

broek,Koekoeksr.l6,7102AZ 
Winterswijk, ©0543515408. 
Woerden: 
PV Woerden; L von Ettinger, Pol

derbaan 29,3448 DA Woerden, 
©0348420021. 
Woudenberg: 
WPl/'Onrfer de/oep'; J.C. Ver
steeg, J. van Stolberglaan 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
PI/'De G/oÄe';J,H.G. Gosselink, 

Margrietstrootl 1,6602 CN Wij

chen. 
Wijk b j Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; mvi.i. 
Hoff, Aardbeienaaard 2,3962 HE 
Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
Pl/Umu/rfen; G.C. BakkerBakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255522310. 
IJssel en Lekstreek: 
IV Philatelica; H.J. Polhuys, Vine. 
vanGoghstrootl9,2941GWLek
kerkerk, ©0180661550. 
IJsselham: 
Pl/'üsje//iom';mw. Th. HofPlat, 
Haulerweg51,8471AJWolvega, 
©0561615153. 

Zaanstod: 
l/ZZPrOe Posf/ioorn'; H.Smit, Ro
zeboomS, 1541 RH. Koog o/d 
Zaan. 
Zaanstreek: 
/l'P/)//fl/e/(co;D.Fraaij, Rem

brandtstraat 10,1506 LT Zaan
dam, ©0756171267. 
Zeewolde: 
Pl'Zeen'otóe;P.J.Bom,Redel2, 
3891 AR Zeewolde, ©036

5225080. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers '74; J.W.K. 
Fros,Nijenheim 6314,3704 BM 
Zeist, ©0306954174. 
Zetten: 
PrDe6/oÄe';mw.H.W.vanln
genHulstein, Vuurdoornstroat 
129,4043 NROpheusden. 

Zevenaar: 
PrDe G/oie'; J.J. Kuipers, Vuur

doornstroat 23,6903 CJZeve

naar. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duivelané, J.C. Steu

tel, Longe Blokweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111416175. 
Zoetermeer: 
/l'P/i//fl/e/;:o;W.M.Buit,Meloen

geel 2,2718 CG Zoetermeer, 
©0793610524. 
Zuidlaren: 
/|/P/i//o/e//co;H.Nijland, De Hilde 
36,9476WBZuidloren,©050

4093722. 
Zutphen: 
FV'De Globe'; mw. M.J. Renssen, 
Leeuwerikloanl 0,7203 JE 
Zutphen. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; H. Beer
tema,KrabbescheerlO,8064HL 
Zwartsluis. 
Zwijndrecht: 
WPVZwijndrechte.o.; T.G. Baan, 
ReewegOost 100,3312 a Dor

drecht, ©0786147931. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.G.J. van Ulsen, Johan 
vanOldenbarneveltstr.12,8022 
AX Zwolle, ©0384541353. 
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KBAy97 
Reservations for dealers 

1 booths, exhibitors, seminars. 
1 society tables and club 

memberships. 

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

JSC J \ 
„The International .^^Of lW 

Economic Cooperation" ^ J ^ \ 



ENGELAND, GUERNSEY, ALDERNEY, 
JERSEY & MAN 

Wij bieden U liiervan een ruime, uitsluitend postfrisse, 
voorraad tegen een redelijl<e prijs. 

Ool< de franl<eerzegels type Macliin van Engeland en de 
regionale gebieden zijn gespecialiseerd op voorraad. U bent 

weli<om in onze winkel of stuur eens een mancolijst! 

VAKANTIE 
Wij zijn w/egens val<antie van 1 t/m 25 augustus gesloten. 

Postzegelhandel Boomstamps 
,«:> 

-%/:-, 
Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
Postbus 1532- 8001 BM Zwolle 

Tel. 038-4213838 (fax 038-4226330) 
Postbank 3931929 

P O S T Z E G E L - P A R T U E N H A M D E L 

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

PZH Fa . V a n VLIET Geopend 
Ugchelseweg 50 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 055-5416108 of fax 055-5340375 

do /v r 
zat. 

14.00-17.00 
10.00-16.00 

NIEUV7 Z E E L A N D 
Schriftelijke veilingen - directe verkoop van Nieuw Zeeland 

Australië - Pacific Islands - Wereld 

VRAAG CATALOGUS EN PRIJSLIJSTEN 

Schrijf naar: 

AUCKLAND CITY STAMPS 
P.O. Box 3496 

A U C K L A N D N I E U W Z E E L A N D 
Tel: 0064-9-3735489 - Fax: 0064-9 -3735014 

Wij hebben een nieuwe uitgiften service van de gehele wereld. 
Stuur ƒ 1 0 - en u ontvangt de 1996 kleurencatalogus van NZ. 

GRATIS PRIJSLIJSTEN VAN: 
LIECHTENSTEIN 
BELGIË 
LUXEMBURG 
DUITSLAND en GEB. 
ENGELAND en KOL. 
FRANKRIJK 
OOSTENRIJK 
ZWITSERLAND 
SCANDINAVIË 
VERZAMELINGEN EN 

HONGARIJE 
SAN MARINO 
VATICAAN 
ITALIË 
JOEGOSLAVIË 
GRIEKENLAND 
TURKIJE 
MONACO 
BULGARIJE 

PARTIJTJES 

POLEN 
ROEMENIË 
RUSLAND 
KROATIË 
PORTUGAL 
SPANJE 
BULGARIJE 
SCANDINAVIË 
JAPAN/CHINA 
EGYPTE etc. 

UITVERKOOPLIJSTEN VAN NEDERL. en O.R. en TSJECHO-
SLOWAKIJE, SPEC. LIJST VAN ONZE OUDE VOORRAAD 

zeer ultgebr., red. prijs, n a opgave van land grat is toezending, 
gebr., ongebr., postfris, vele landen gespecialiseerd. 

G.L. VAN TOOR - POSTBUS 16 - 4 2 4 0 CA ARKEL 
TEL./FAX 0183 -561978 

1 CCMTENAKIOtM» 
ILEOPARDII 

ili^ll 
I p O S I t ITAHANt t 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENL^KAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

VEILING 84 
Zaterdag 6 juli 1996. 
aanvang 12.00 uur, in „Ons Gebouw" Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 5 juli van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur-11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 

In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 

Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 

Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 

INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze volgende 
veiling, nr. 85, te houden op 21 september 1996. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van 
uw kollektie. 

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



ALLEEN VOOR 
ABONNEES AiumonicES 

AANGEBODEN 
Verenigd Europa**, © en FD( 
( EPT en alle mogelijke meelo
pers, b iugparen, (mgetande, ett 
Gratis prijslijst bij Harrie Baken, 
Pb 1291, 5004 BG Tilburg, 
t e l / fax 013-468461") Ook abo-

Gelopen poststukken ook met 
t h e m a - a n s i c h t kaai t en-D ui t se-
Reich Dierenkaarten en eftecten 
M\v A N Briggeman \ d Schelde, 
Kanielenweg 70, S233 RD Oost-
\ooHU tel 7fax018l48i036 

Engeland+Kanaaleilanden post-
fris/gesteinpeld Informeer eens 
\njbl i | \end. Brouwer, 1 eeuwar
den tel 058-2886816 

gratis prijslijst \ooi kleine kavels 
0 a Ned., Bund, Berlin, DDR, Fk-
rijk R Pletting, I n der Mensen-
rechten 78, 1945 IV Beverwijk, 
tel 0251-240776 

1 kilo algeweekt wereld ± 22 000 
zegels met groot formaat voor 
ƒ 6 5 - Ook kilo telefoonkaarten 
lOOversth uit 30 landen J H Ko
ning, Den Haag, giro 6698416, 
tel 070-3972999 

Nieuw Unieke wei eld motief cat 
Rode Kiuis in ringband A5 met 
plastic mappen+alph Bel 0592-
355657 en ik zend ii de cat eén 
week ter inzage J G van Dijk, 
Thorbeckelaan 124, 9402 EW As-

Ik le\ei recente en nog te ver
schijnen Franse postzegels en 
poststukken in ruil tegen sigaren-
bandjes R Marchant, Zeelandia 
8, 3901 GZVeenendaal , tel 0318-
~>23328 

Lux./DDR/Bund. ©/Vatic . 
35% en UNO 25% Michel Man-
colijst naar Arkenbosch, Morska-
de 18A 2332 GB I eiden, tel 071-
5S247S6 

Nederland en USA, postfris, te
gen scherpe prijzen Vraag onze 
lijsten Western Star, Postbus 820, 
6130AVSittard 

25 pf kinderblokken'76-'80 
postk pnjs ƒ 100,- aanbieding nu 
ƒ 75,-, 33 series kind of /omerze-
ge l s ' 76 - ' 80nuook ƒ 75 , - Andere 
voordelige aanbiedingen v a 25% 
cat G J Netten, bel na 13 uur 
020-6627089 

30 GRF zegels voor 1 motief tele
foonkaart v Moli, Tolhuis 12-88, 
6537 LT Nijmegen, tel 
0243446513 

Veld-censuur-knjgsgev.kamp en 
dienstpost Dn oorlogen/ lan
den J Hoogakker, PB 181, 7040 
AD 's-Heerenberg, tel 0314-
662518 

Dave lux t/m'94 compl Man 
ƒ 550,- Faroer ƒ 500,- Aruba 
ƒ 280,- Ned 0 35% Alder-
ney 94 f 199,-/PZB 40%/PTT-
mapjes P K r pr /verz N / A 2300 
ƒ 585,-/FDGS 3500 ƒ 920. -
(200/260) Plum, PB 260, 6400 
AG Heerlen giro 5500086 of on
der rembours ' 

PTT mapjes Nederland nr 1-102 
Prijs ƒ 350,- J Bolman, Blauw-
voetstraat 20, 1061 BV\ Amster
dam, tel 020-6822903 

Postzegels Rusland \ a 20% ( \ 
Btvei tn Bojchsatelaan 78, 3055 
Zl R o t u i d a m lel 010-4229820 

700 /egel W.-Europa \eel grf 
H W en kpl sei l ts / 10,- Giro 
S330084 Boetzkes, Baroniehof 
100, H t l m o n d 

Nieuwtjes West-Europa post})! ]|s + 
10%+porto M \an M R t . Postbus 
59152, 3008 PD Rotiei dam 

1 complete verzameling PTT-
mapjes vanaf nr. 1 t / m 137 (ind 
de 4 A-nrs ) \oor ƒ 375 , - Verder 

ook nog automaatboekjes, kerst
velletjes en velletjes kinderzegels, 
zeei scherp geprijsd Viaag info 
W Fher, tel 0180-617448, n o z 

Polen, Joegoslavië, Roemenië, Al
banië, Hongarije, Bulgai ije, Tsje-
choslowakije PZH Robert Wik
tor, Hodgesstr 13, 6135 CS Sit
tard Tel 046-4512751 Ook afwij
kingen 

Gratis prijslijst BRD, DDR, Ber
lijn, Dt RIJk, 111 Rijk, hneven, 
boekjes, ETB's, FDG's et( Nu ook 
nieuwtjes abo's BRD (incl boek
jes, ETB's en FDC s), CH, FL en 
A Edith van der Linden, Postfach 
185551 D-45205 Essen. Diuts-
land, fax 0049205415439, Mo-
biehel 00491714337549 

Thematische prijslijsten a ƒ 2 in 
NI-post/ F B Dijkstra, S Valke-
mastij 4, 9088 BD Wn dum 

Kilowaar: Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden 5(1% her
denkingszegels Zend Hfl 20,- m 
een brief of op g i ronummer 
1624853 en ontvang 100 gr fran
co thuis Correspond m Enghsh 
Lennart Runfors, Gotlandsgatan 
1, S-602 17 Noi koping. Zweden 

Kilowaar gl atis prijslijst Engeland 
Ikg missiewaar ƒ 2 5 , - Giootfor-
maat ƒ 45 , - Telefoonkaarten 10 
verschillende GB ƒ 10,-, porto-
vrij Mancolijst Giro 6246177, 
Bentley, 2, Winchester Rd Nort
hampton Engeland 

Motiel-philalelisten kunnen nu 
o n / e voorraad-catalogus v oor 
postfris matei laal bestellen 
Graag ƒ 3,50 voor porto bijvoe
gen SCHAETZLE AG , C H-8832 
Wollerau, Zwitserland 

Diverse partijen, collecties en res
tanten Centro Filatelico, Ha-
venstr 43, 3441 BH Woerden, tel 
0348423885 Nieuwe hjst beschik
baar Ook losse zegels 

250 z Ned. m compl series 
ƒ 17,50 Giro 6733557 van F Wey-
de, G Wmckelstr. 28, Amster
dam. 

Ver. Europa + Nederland ***, 
© v a No 1 Stuur uw no s, ont
vang mijn prijs F Gh\ben, Zon-
egge 1916, 6803 GV Zevenaar, 
T e l / f a x 0316-529241 

Gratis prijslijst voor kleine kavels 
etc I Stiensti a, Barietget 1 21, 
2718 BL Zoetermeer, tel 079-
3610229 

DDR/BRD/Berhn 0 *** v a 
30% Michel Lu mankohjst naar 
H Jansen, Rozenstraat 57, 7601 
AM Almelo, lel 0546-811220 Nu 
ook Engeland/Kan. EU. v a 30% 
Ml 

Nieuwtjes telefoonkaarten van 
Aland, IJsland en Oostenrijk Uit
gifte prijs + 10%+porto M van 
\niei. Postbus 59152, 3008 PD 
Rotterdam 

Bund. *** J ign 1959 t / m 1970 
kompleet voor ƒ 225,-, J rgn 1971 
t / m 1979 kompleet voor ƒ 425 , -
G Evers, de Vroente 42, 5672 TM 
Nuenen, tel 040-2837707 

Ned.+Overzee PF tot '40-45% PF 
van 40-'60 40% en na '60 35% 
Gebi tot 40-40% na '40-35% 
RT-Dienst \ a 40% Bij bestelling 
vanaf f 100,- Fxtra korting PZH 
Advantage , PB 148, 3350 AC Pa-

pendiecht , tel 078-6153386 of 
fax 078-6413340 

Albanië, Bulgarije, Roemenie, Po
len, Hongarije, SSSR, USA, 
Noord-Korea (ook D ), Tsj. Slo
wakije, prijslijsten a ƒ 2 - in geldi
ge NI-post/ Dis F B Dijkstra S, 
Valktniastrjilte 4, 9088 BD Wii-
duin lel 058-2551913 

D.D.R. *^*Jrgn 1968 t / m 1979 
conijjl voor 7 350,- 1980 t / m 
1984 voor ƒ 195.- Nu ook Sowjet
zone en Bizone zowel als 
*** Tevens wat combi's van 

D.D.R. Manko's naar H Jansen. 
Rozenstraat 57, 7601 AM Almelo 
Tel 0546-811220, na 18 00 uur 

In- en v ei koop oude Prentbrief-
kaarten en knipsels Veel Qorpv 
en stadsgezichten G | van Soest 
Buig Haefkensstraat44, 3991 D( 
Houten Tel 030-6371815 

Ned Pfr 1935 t / m 1996 catw 
ƒ 15 366, veil ƒ 1 914, boekje 
ƒ 693, jaaicol ƒ 3 218, t e a b to
taal ƒ 21 192 J Tonnaer , Cante-
cleerstr 106, 6217 BX Maastricht 

Stort ƒ 20 op gno 2197981 van 
W Stouten, tel 0715768250 te 
I eiden en u ontvangt 400 ver
schillende Nederl. gest + 50 
versch GR FW Fuiopa Ges giatis 

(4) albums WWF Wereld Natuur
fonds "Bedieigde Dieien ' ƒ 3 5 0 , -
H C Kleiwtg, Barmendoo 56, 
7161 KHNeede Tel 0545-294442 

GEVRAAGD 
China Midiel blok 19 posthis, be
taal ƒ 400,- E Boeis, tel 079-
3422414, Pb 6080, 2702 AB Zoe
termeer. 

I lons Int Stamp C lub veizamelt 
gebr. zegels t b v be/igheids-the-
lapie, vooi toezending houdt Lisc 
/ich aanbevolen Schei inplaat 4, 
2421 MN Nieuwkoop 

USA frankeergeidig met gom 
/ 1,-/$ D O Brouwer, Lente
klokje 47, 8935 KS 1 eeuwarden, 
tel 058-2886836 

Ruilen Gevi Flippo's 10 Flip-
po's 100 postz Ook meer of min
der A Onink, Zonnebloemsti 
14,4461 PI Goes 

Ned. en België posifr en gebi 
vóór 1970 S Megaiitis, Macedo
nia 73, 15669 Papagos Athene, 
Greece Inl H Nieboer, Lutje-
boerstr 8, 9611 EV Sappemeer, 
tel 0598393225 

Kerstzegels v.d. wereld v \ ' t i s t 
veld, Arnhem, tel 026-^229454 
Ruilmatenaal aanwe/ig 

Frankeergeldige postzegels NL in 
iedere hoeveelheid koopt J F P 
Pecrenboom, tel 0499-475622 

Nederland, USA en Bondsrepu
bliek, postfris, tegen concurie-
r endep i i j / en Gaarne uw aanbod 
aan Western Star, Postbus 820, 
6130 AV Sittard Tel 046-
4516461 

Frankeergeldige postzegels NL 
en BRD, giote hoeveelheden, tot 
80% nom , J Spatgens, Hejen-
dahllaan 82 6464 EP Kerkrade, 
tel 045-5466945 

Voor o n / e najaars jubileum vei
ling kunt 11 nog in / enden ' AA. 
v.d. Meij-veilingen, Den Haag, tel 
070-3825037/3856599 

Frankeergeldige zegels, vanaf m 
1050, ook mapjes, boekjes, velle-
tjt s enz Geef tot 80% van de fran-
keerw aarde N o z W Fher, tel 
0180-617448 

Grootrond op /egel uit serie 
56/80 bet voor de 4 en 4'/> cl 
meer dan 100% J Oprel , Gioe-
nendaai 165, 3011 SR Rotterdam 
tel 4045629 

Te koop of Ie i uil gev raagd zegt is 
met Firmaperforatie van alle lan
den Veel 1 uilmateriaal aanwezig 
WJ Manssen Laan der V N 31 
3844 AD Harderwijk, tel 0341-
417980 

Frankeergeldige post/egels NI in 
iedere hoeveelheid koopt J F P 
Peerenboom, 0499/475622 

Fl ankt 11 g( khgt pt)st/egels van 
alk West-Europese I uiden koopt 
I F P P t t u n b o o m 0499/475622 

O u d e ansichten Nederlandst 
postkantoren en lelegiammen [ 
P u t r s Postbus 43 6000 -W 
V\ eert 

Oude ansichten van spoorwegsta
tions en halles Ned mijnen Ook 
NA 'Bcrgeiode ' te Heei lerheidc 
J Nuvs, Uilenweg 46-48, 6006 SK 
Weert 

Kleiniond stempels Nederland 
compleet op zegel F Plu>m, 1 v 
Meeidervoort 967, 2564 AJ Den 
Haag, tel 0703688710 of 
0703548779 

Engeland frankeergeidig mèt 
gom / l ,90/£ Guernsey l ,90 /£ 
Jersey ƒ l ,70/£ Man ƒ l , 40 /£ 
Brouwer, Leeuwarden, tel 058-
2886836 

Loosdumen + motief molens 
Hans Klok, postbus 52066, 2505 
CB I oosduinen, 070-3971909 

Gezocht ruiladres op Cuia^'ao, 
die Ned. pf. en gestempeld 
spaart Te ruilen met Ned Antil
len met gesloten beurs, geen 
FDC '̂s M Schuilenberg, Roer
domplaan 83, 7905 EC Hooge-
veen 

Kaai ten, brieven van Westerbork 
en Auschwitz 40-45 , v d Kamp, 
0570-615791 

Beatrix Vereniging die verzameld 
de jjostzegels Beatiix op post-
steinpeling van alle postkantoren 
IS op /oek naar Beatrix zegel ge
stempeld van 0,75 de no 1418 van 
de ned catalogus graag grote 
aantallen tel 0413-353526 of fax 
04! 3-340380, v d Heijden 

Leges, belasting, visakte, muse
um, kwitantie, om/et , beuis, foi-
maal cleynsegel, papieren, zegels, 
documenten Ned + 0 R Hager, 
3695 EL Grande D r , San Jose, 
CA 95132, LSA 

DIVERSEN 
Ruilen stuur mij 150 gr form 
Ned., /elfde aantal retour H Rij-
erkerk, Brahmsstraat 14, 1323 
CW Al mere 

Mancolijsten \än België bewerkt 
J F P Peerenboom, Son, inlich
tingen 0499/475622 

Mancolijsten van Nederland be
werkt I F P Peerenboom, Son, in
lichtingen 0499/475622 

Alleen tijnproeveis waaideren 
on /e VW-veilingen inlichtingen 
J F P Peerenboom, Son, tel 
0499/475622 

Israel postfrisse zegels met tab te 
koop en verzorging van abonne
menten Inl A Bouwense, lel 
0113-212762 

Mancolijsten v an Duitsland be
werkt J F P Peerenboom, Son, in-
hchtingen 0499/475622 

Studiegroep Britannia de vei/a 
melaais van Engeland en 
Eng.geb. organiseren 4 keer per 
jaar een bijeenkomst in Nieuwe
gein Ligen rond/ending, veilin
gen 8x, en clubblad Secretaiis L 
van Dijk, Lek 54, 1703 KJ Heerhu-
gowaaid tel 072-5711935 

Mancolijsten van Liechtenstein 
bewerkt J F P Peerenboom, Son, 
inlichtingen 0499/475622 

I Iet adres vooi partijen kilowaai 
snufleldozen en albums Inter-
Stamps, Ged Burgwal 47, Dtn 
Haag, tel 0703465016 

Mancolijsten van Zwitserland be-
w e i k t J F P Peerenboom Son, in
lichtingen 0499/475622 

Voor Duitsland en Gebieden is Fi-
laMaikt het gunstigst \'Kiag info 
en piijslijst' Linzet, Pb 40102, 
7504 RC Enschede of tel 053-
4775888 

het kost u maar 
een tientje... 

Om in 'Philatelie' te adverteren. 
Voor een drieregelige 

advertentie betaalt u slechts 
tien gulden. 

Voor dat geringe bedrag komt 
uw annonce onder de ogen 
van ruim 50.000 mensen. 

Profiteer ervan! 
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Leg het begin van een nieuw leven op een heel speciale wijze 
vast..geef een abonnement op The Special Stamp Collection 
for Boys of Girls® cadeau. 
Met een Jaarcollectie Postzegels van het geboortejaar begint 
het pasgeboren kind met de opbouw van een kleine kunstcol

lectie, die in de loop van de jaren steeds verder uitgebreid 
wordt. Zowel het plaatje op als de onderwerpen van de postze

gels geven een indruk van de tijd waarin uw (klein)kind leeft. 

U krijgt eens per halfjaar de mooie en verrassende postzegels 
toegestuurd. Voor de eerste collectie is een speciale geboorte

bewaarmap ontwikkeld, één voor jongens en één voor meisjes. 
De prijs van de Jaarcollectie Postzegels is elk jaar afhankelijk 
van de waarde van de postzegels en van het aantal uitgiftes in 
dat jaar, maar ligt telkens rond de ƒ 60,-. 

Als u uw (klein)kind abonneert, krijgt u als welkomstgeschenk 
een speciale geboorte-envelop cadeau. Op de envelop worden 
de naam, geboortedatum en plaats, het geboortegewicht en de 
geboortelengte gedrukt. Mooie postzegels en een speciaal 
stempel van de dag van de geboorte maken het geheel com
pleet. 

Ms u meer informatie wenst kunt u bellen naar onze 
Klantenservice: (050) 58612 34. Zij kunnen u de speciale folder 
toezenden en uw vragen beantwoorden. 



12 ZEGELS OP WARE GROOTTE 

Van Caruso tot Modugno, van "O sole mio" tot "Volare", San Marino eert de 12 zangers en 
liederen die geschiedenis hebben geschreven, en het Italiaanse lied een wereldwijde 
bekendheid hebben gegeven. Het Italiaanse lied wordt gevierd, tijdens het muzikale evenement 
"Festivalbar" in San Marino, met een uniek en geweldig initiatief: een speciale folder, ook 
verkrijgbaar in de betere platenzaken, bevattende het velletje van 12 postzegels, en de 12 
"canzones" in de originele versie op CD. 
ü heeft de mogelijkheid ten volste te genieten van de emoties van het Italiaanse lied; 
bovendien kunnen de sportfans de onvergetelijke atleten en sportieve hoogtepunten vieren, 
door een zegel ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van "La Qazzetta dello Sport, 
uitgegeven op 25 mei. 

Vai F e r r a ^ A » FMISTO COPfl 
^ ;tlflO O'lTAjJ* 

SAN MARINO 1850 

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 

'jw.vWL. 




