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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 
internationaal het best georiënteerd 

Uit collectie Historische brieven: 

A Complete brief, eigenhandig geschreven in 
1578 door de regentes der Nederlanden, 
hertogin Margaretha van Parma, de dochter 
van keizer Karel V. Deze brief is zeer zeldzaam 
omdat de Duitsers op 30 september 1943 haar 
geheel bewaard gebleven correspondentie 
opzettelijk in brand staken. Tax. f 1250-. 

A Zeldzame Middeleeuwse 
brief van Utrecht naar Lage 
Weide uit 1484. Voor zover 
ons bekend oudste 
Nederlandse bnef met bode 
vermelding ("mitten boede). 
Tax. f 1250,-. 

VEILING § r ^ 10/18 OKTOBER PLAZA 
door overmaking van ƒ 15,00 op giro 461000 ontvangt u de cataiogus 
Rokin 60 -1012 KV Amsterdam - TEL. 020-6230261 - FAX 6242380 



het PHILAPOST 
mailorder op maat voor de filatelist 

adres 

rhe Mvsterious Mister F. 
BESTEL 

HOT-LIJN 
010-511 5099 

(6 LIJNEN) 

met phiUpost heeft u QOUÖ m hanöen 
De inkopers van Philapost hebben de hand weten te leggen op één van de meest besproken voorraden postzegels in de 
wereld. Afkomstig uit Engeland van de beroemde en beruchte Mister F. 
(wel toepasselijk nu het thema van uw maandblad deze maand 'Groot-Brittannië' is) 

De komende maanden kunt u van Philapost héél véél verwachten. Honderden unieke aanbiedingen van het meest uit
eenlopende materiaal met veel achtergrondinformatie. Houdt u de advertenties van Philapost de komende maanden in 
de gaten. Het aanbod zal al uw verwachtingen overtreffen en een dankbare aanvulling vormen op uw verzameling. 

Mammoet Investering 
Philapost moet snel geld boven water krijgen uit deze 
investering. Daarom betaalt u tot 100 x minder dan uw 
Engelse Collega-verzamelaars de afgelopen jaren deden. 
De 'Retailvalue' (losse verkoopprijs) van deze partij verte
genwoordigd maar liefst: 
• £ 33.000.000,= Drieëndertig Miljoen Britse Ponden! 

Philapost heeft het opnieuw voor elkaar 
LET OP! In de Wonderdoos 'Golden Mint' van f 499,= 
krijgt u uitsluitend luxe kwaliteit postzegels. U betaalt 
een fractie van de Originele prijzen. Alles in luxe post-
frisse kwaliteit. U krijgt postzegels van uitsluitend popu
laire landen en motieven. 

Geen Arabische Staten en geen gestempelde postzegels. 
Direct meebestellen: De allerbeste Luxe Gewatteerde 
Insteekalbums 32/64 Zwarte Bladen è f 25,= 
Normale Winkelprijs: f49,95. Normale Lage 
Philapostprijs: f 34,50. Nu dus écht f 25,= per stuk. 

PHILAPOST OP INTERNET: http://www.xs4all.nl/~phila/ 

Wonderdoos * GOLDEN MINT' f 499.= 
U krijgt in Wonderdoos 'Golden Mint' onder meer de 
volgende postzegels gegarandeerd: 
• 10 Collecties in Insteekalbums met uitsluitend luxe 
postfrisse uitgiften. Originele prijzen variërend van £ 29,= 
tot £99,= per Collectie 
• 100 Postfrisse Uitgiften in couverts. Originele prijzen 
variërend van £ 3,= tot £ 29,= per uitgifte 
• 100 Errors zoals misdrukken, misperforaties, kleurfou-
ten, proeven, versnijdingen, overdrukken, ongetand, onge
sneden brugparen, locals en andere variëteiten. Originele 
prijzen variërend van £ 9,95 tot £ 99,= per item 

• 10 Gouden Postzegels van onder andere Zambia, 
Tanzania en Britisch Locals, gedrukt met 22 karaats 
bladgoud. Zeer dure exclusieve uitgaven. Originele prijzen 
variërend van £ 9,95 tot £ 49,95 per item 

"Extra B J Ï ^ 
'MO ander, , e « , „ e „ a „ , 

^ Gegarandeerde beloning! 

BELliïïiBifïEini.f FAXQÜ«f|ml°f SCHRIJF POSTBUS 96 2650 AB 
BERKEL EN RODENRIJS 

LEVERINGSVOORWAARDEN ZIE DE ADVERTENTIES OP DE PAGINA'S 487 EN 488. • ' M ' sHSS 

«5 — 

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


V e i l i n g 5 6 2 23-24-25 en 26 september 1996 

Brengt o.a. het eerste gedeeke van een schitterende speciaal verzameling: 

posthistorie Nederland 1570 tot omstreeks 1800 met o.a. een prachtige 
afdeling 3 - stuiver stempels van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. 

Voorts de oudst bekende briefin particuliere handen met een postale 

aanduiding, alsmede militaire brieven, zoals: 

Wn/' 

6juni 1746. Luxe omrand vertrekstempel "AA"—Armee Autrichien 
op frisse complete brief uit "quartier g'ral/terheijde" naar Antwerpen. 

Slechts 3 brieven uit Nederland met dit stempel bekend! 

De catalogus wordt u toegezonden na ontvangst van ƒ 15 , - op onze 
girorekening no. 17369. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Prinsessegracht 3 — 2514 A N D e n 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 



V e i l i n g 5 6 2 23-24-25 en 26 september 1996 

In deze veiling is o.a. opgenomen een schitterende verzameling: Nederland met vele 
betere nos. en series, waarvan vrijwel alle betere zegels zijn voorzien van een 
certificaat. Grote engros partij postfi-is Nederland van voor de oorlog, tevens 
ruim duizend kavels landenverzamelingen, dozen, albums, enz . . . . 

Een veiling voor eile wat wils! 

Voorts uit een speciaal verzameling weer diverse interessante proeven van o.a.: 

Nederlands-Indië 

V 

- r 
iw4 

Emissie 1864 
Zwarte kartonproef 

5 cents Kon. Willem III 
Naar rechts kijkend 

Mogelijk uniek! 

Emissie 1864 
Afdruk van de geretoucheerde stempel 

op wit kartonpapier. 
Mogelijk uniek! 

De catalogus wordt u toegezonden na ontvangst van ƒ 15 , - op onze girorekening 
no. 17369 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

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

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

Een begrip in de Nederlandse filatelie 



Onze 170ste veiling zal worden 
gehouden op 13/14 december 
in hotel IBIS te Tilburg. 

Deze veiling bevat wederom vele mooie collecties 
en doubletten-partijen van diverse landen. 
Nadere bijzonderheden volgen op 'n later tijdstip. 
Tot nader order kan nog uitsluitend kwalitatief goed 
materiaal worden toegevoegd. 

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

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

Beëdigd Makelaar 
en Taxateur 

j î nimijuns^ Knnsiuxw IMHIEIEJ^^ 
NEDERLANDS NIEUWSTE POSTZEGELVEILING 

• 12 oktober a.s. op unieke lokatie 
• Brugrestaurant boven de A4 bij Schiphol 
• Speciaal voor verzamelaars 
• Veel leuke partijtjes voor lage inzet 

Vraag nu de gratis catalogus 

]?®©(ta(i^?Bll^^iIlümg A41 
Braamberg 4 

tel. 079-3210 551 
MlimUJXï^ 

2716 ENZoetermeer 
fax 079-3610 524 

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 

FUatelistische benodigdheden 

Onze winkels zijn dagelijks geopend van 9.30-18.00 uur, 
maandag van 13.00-1800 uur, donderdag koofjavond. 

^ 

4Sfi 

DO YOU COLLECT GREAT BRITAIN | | " 
OUR MONTHLY RETAIL PRICE LISTS . . . 
Covers all issues from SG No. 1. Queen Victoria through to 
Queen Elizabeth IL At any one time, we expect to have in stock 
most of the stamps listed in this catalogue, so if you want to fill 
those blank spaces, we cordially invite you to . . . 
SEND FOR A FREE COPY OF OUR LATEST LIST!! 

PRIVATE TREATY CATALOGUES . . . 
Aimed at the more serious collector, these profusely 
illustrated listings are extremely popular and are issued 
twice monthly, they contain a wide selection of better 
Singles, Rarities, Proofs, Colour Trials, High Values, 
Multiples and much specialized material . . . 
Seldom offered elsewhere!! 

FREE MAY WE SEND YOU A COPY OF OUR LATEST CATALOGUE SO THAT YOU 
CAN SEE FOR YOURSELF WHAT YOU ARE MISSING PLEASE WRITE, FAX 
OR PHONE US NOWi 

THE No.l GB MAIL-ORDER PEOPLE!! 

rthurRyan (^ Co. 
R I C H M O N D •^(DEPT H) OF RICHMOND 

2 THE SQUARE, THE QUADRANT, RICHMOND, SURREY, TW9 IDY 
TELEPHONE - 0044 181940 7777 FAX - 0044 181940 7555 D 



'3e jaargang, juli/augustus ^SW 
lummer 842 

let maandblad Philatelie waarin opgenomen 
)e Philatelist is een uitgave van de 
)nafhankeli)ke Stichting Nederlandsch 
iflaandblad voor Philatelie te Den Haag 

n dit maandblad zi|n  buiten verantwoorde 
ijkheid van de redactie  de otficiele 
nededelingen van de Nederlandse Bond van 
ilatelistenVerenigingen opgenomen 

'Philatelie verschijnt omstreeks de helft 
'an elke maand uitgezonderd juli 

toofd redacteur' 
\ad Knikman AUF 
flipper 2 1276 BP Huizen 
relefoon 03552 54 391 
relefax 035 52 40 926 

Mvertentieverkoop 
ïosch & Keuning 
'ostbus 1 
1740 AA Baarn 
laninedeTroye 
■elefoon 03554 82 341 
"elefax 03554 82 344 

administratie individuele abonnementen 
Srafische Bedri)ven Bosch & Keuning 
•er attentie van de heer R D van Dam 
'ostbusl 3740 AA Baarn 
'elefoon 03554 82 290 

Mreswi|zigingen 
adreswijzigingen moeten worden opgegeven 
lan de secretaris van de vereniging of 
ifdeling waarvan de ontvanger lid is 
Uleen individuele abonnees (zij die het blad 
echtstreeks aan de Stichting betalen) 
zenden een adreswijziging aan de admini

itratie (adres zie boven) 

tlionnementen 
;r zijn twee wijzen van abonneren 

een collectief abonnement loor aangeslo

en verenigingen het abonnement voor leden 
s in de contributie inbegrepen 
i een individueel abonnement Het 
ibonnementsgeld moet bij vooruitbetaling 
tforden overgemaakt tarieven voor 1996 
1 binnen Nederland f 39 op giro 5005485 
'an de Stichting Nederlandsch Maandblad 
lOor Philatelie te Dordrecht 
I voor België Btr 800  op giro 000

1350882 33 van de penningmeester van het 
naandblad Philatelie te Brussel 
; in het buitenland f 68 50 (incl port) op 
lezelfde rekening als vermeld onder 2a 
\\s het abonnement op 1 april of 1 juli ingaat 
noet een evenredig bedrag tot het eind van 
iet jaar worden gestort Abonnementen per 1 
iktober zijn slechts mogelijk m combinatie 
net een abonnement op de daaropvolgende 
aargang 

)pzegglng abonnement 
:en individueel abonnement kan per 31 
lecember worden beëindigd door een 
;chriftelijke opzegging die uiterlijk op 30 
loreméerbi) de administratie moet zijn 

.osse nummers 

.osse nummers van de lopende jaargang 
:unnen worden besteld door overmaking van 
4 50 per nummer (inclusief porto) op 
lostgiro 5005485 te Dordrecht onder 
■ermelding van de gewenste nummers 

lestuur 
'oorzitter ir G A H van Driel 
•.ecretaris drs S W D Veenstra 
toelofsstraat 31 2596 VK Den Haag 
lennmgmeester H P G van der Lienden 

Irevoorzitter 
^r A van der Flier AIJP 

:opyright 
S1996 Niets uit deze uitgave mag worden 
«rveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder 
oestemming van de hoofdredactie 

Iplage 
iO 000 exemplaren 

ISSNnummer 
01663437 

4SD«r 
jd van de internationale uitgevers

'ereniging van posizegelcatalogi en 
wstzegeltijdschriften ASCA T 

490/491 
,492/493/494 

498 

Uit de wereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Postwaardestukken 

Filatelistische evenementen 
500/501 

Postv^aardestukken van het typeMachin 
503/504/505/506/507 

Zeestraat 82, 'sGravenhage 
. . 508/509 

Enschedé in Engeland 
_ 510/511 

Bondspagina's 
514/515 

De koers van Coerts 
._. 516/517 

Filatelie op de eilanden 
.̂. . . 521/522/523/524/525/526/527/528 

De Studiegroep Britannia 
529 

Eerste Amerikaanse belastingzegels waren Britse 
530/531 

GrootBrittannië thematisch gezien 
532/533 

Automaatstroken 
....̂  534 

Wij lazen voor u 
535/536 

Capex '96: de mooiste! 
537 

De postwaardestukken van Alfred Smith 

Stamps on Show in the UK 

Engelse Railway Letter Stamps 

Nieuwe postzegelboekjes 

Postmerken '96 komt eraan! (3) 

538/539 

540/541 

543/544/545/546 

548/549/550 

551 
Nieuv^e uitgiften 

.̂  552/553/554/555/556/557/558/559 
Thematisch panorama 

561/562/563 

BIJ DE VOORPAGINA: 
Dit gecombineerde juli/augustusnummer van 'Philatelie' staat 
in het teken van het verzamelgebied GrootBritfannie Dot ver

klaart waarom onze omslag wordt opgesierd met een foto van 
de Britse hoofdstad Londen Vaste en losse mederkers van dit 
maandblad zorgden voor dit zomerse nummer in English 
siy/el Fofo Brits Toeristenbureau, Amsterdam 

GB Special 
'Philatelie' besteedt in deze editie meer dan 
normale aandacht aan het verzamelgebied 

GrootBrittannié. Behalve leesvoer in de 
vorm van interessante artikelen is er ook 
een 'Engelse' prijsvraag met drie mooie 
prijzen: langev^eekeindreizen naarde 

eilanden Guernsey, Jersey en Man! 

Alexander, Postz honilellAlkmaor) 
Alexander, PiHtzhandel(R'dam) 
Apeldoornse Postz handel 

Auckland CilySt 
Barefoot 
Berm de 

Booklets International 
Boomstamps 
Bredenhof 
Dol, van 
Diefen, van 
Dutch Stamp 
FronkposI 
Friesland Postz hondel 
Gasse to 
Globe de 
Gero Gonser 
Groot Bnttanie 
H ondB Philatelists Ud 
Hanseotisrhe Br M A 
Herscheil Ron 
Hoes 

486 
539 
507 
486 
518 
507 
519 
534 
564 
539 

. . . 565 
546 

484,485 
507 

512,513 
541 
519 
507 
541 
568 
499 
542 
531 
486 

Hollands Glorie 
Hollands Postz veiling 
Houwer, Ludo de 
Huls 
Interactions 
INVER 
Koromitsos 

Kienhorst 
Lombrecht & Bahr 

Lodewi|K, Postz bandet 

Mostrigt, van 
Memhordt 

Hed Ver v Postz verz 
New Zealond Post 
Hi|S de 
Nordoin, Postz handel 
NVPH hondelaren 
Overiisselse Postz veiling 
Philopost 

496 497 
564 
550 
542 
519 
512 
531 
502 
502 
547 
502 
542 
515 
560 
499 
550 
482 
542 
546 
560 
509 

507,550 
567 

483,488,489 

PhdothensLtd 
Philoto 
Postbeeld 
Poszegelhoes, 't 
Postzejelveihng A4 
Poveio 
PPC 
Premier Philotehc Co 
Profil 
Quirijns, Postz hondel 
Rietdiik 
Rudolf Stelzer 
Ruiter, de 
Russische PTT 

Spatgens 

Venroyse Postz handel de 
Vipost 
Visser 
Vliet, von 
Voorstraat, de 
Wien Postz handel 
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486 
534 
520 
531 
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536 
495 
518 
520 
564 
499 

534 542 
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509 
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523,525,527,528 
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487 



het PHILAPOST' 
mailorder op maat voor de filatelist-

adres POSTBUS 96 
2650 AB BERKEL EN RODENRIJS 

HET POSTZEGELWARENHUIS UIT BERKEL EN RODENRIJS 

BESTEL 

BEKIJK 
BETAAL 

Zomer-Topper I 
VGQRDEEL-PAKKET-INSTEEK-

ALBUMS-WIHE-BLADEN 

32 Bladen - 64 Zijden 
30 Bladen - 60 Zijden 
24 Bladen - 48 Zijden 
16 Bladen - 32 Zijden 
12 Bladen - 24 Zijden 
8 Bladen - 16 Zijden 
8 Bladen - 16 Zijden Deluxe 

+ Waardebon t.w.v. f 25,= GRATIS 
Dus 260 Bladzijden Luxe Albums 
(vergelijkbare winkeladviesprijs 
ca. f 200,=) 

Nü mr 

Zomer-Topper V 
WERELD-WONDERDOOS 

'BLOKKEN' 

Collectie blokken in 3 insteek-
albums met daarbij nog talloze 
andere postfrisse uitgiften 
waarbij een zeer bijzondere 
versnijding van een blokje: In 
plaats van een 'intact' blok 
heeft u 4 onvolledige delen 
van de afbeelding. 
Absoluut uniek ! 

Dit kan alléén bij Philapost 
voor zo weinig geld. 

Nü f99,= 

Zomer-Topper II 
VOORDEEL-PAKKET-INSTEEK-

ALBUMS-ZWARTE-BLADEN 

32 Bladen - 64 Zijden Luxe 
Gewatteerd 
30 Bladen - 60 Zijden Luxe 
16 Bladen - 32 Zijden Luxe 
Glasheldere Schutbladen 
16 Bladen - 32 Zijden Luxe 
+ Waardebon t.w.v. f 25,= GRATIS 
Dus 188 Luxe Zwarte 
Bladzijden Insteekalbums 
(vergelijkbare winkeladviesprijs 
ca. f 200,=) 

Nü f99,= 

Zomer-Topper VI 
Wonderdoos 'off-paper' met 
10.000 Postzegels van de gehe
le wereld met soms veldeeltjes 
en blokken van 4 zegels met 
gegarandeerd complete series. 

Als Extra-Zomer-Bijlage een 
supplement postfrisse complete 
series en enkele blokken. 

Zeer veel sorteerwerk met veel 
motiefmateriaal. 

Nü f99,= 

Zomer-Topper Hl 
WERELD-WONDERDOOS-

KILOWAAR-DELUXE 

• 20-25 o/o Grootformaat 
• 20-25 Verschillende Landen 
• Toeslagzegels 
• Munten 
• Bankbiljetten 
• Telefoonkaarten 
• Albumbladen 
• Enveloppen 
Een Missie Wereldmix die zich l<an 
meten met de Originele 'Blue Peter' 

Nüf9 

Zomer-Topper VB 
'CD-RONDERDOOS 

NEDERLAND' 

Inderdaad! Een uniek Promotie
pakket met een unieke naam! 
Een Wonderdoos met voor f 400 
NVPH Cataloguswaarde aan post 
zegels en FDC's van Nederland 
met daarbij een Catalogus van d 
Nederlandse Postzegels op CD-
Rom' PhilaRom 2.1 (uitgave 
St.Cyb.) en de Speciaal Catalogus 
Nederland 1996 (uitgave NVPH). 
Alleen de postzegels t.w.v. f 400,̂  
zijn het al waard! 

Nüf9 

Zomer-Toppers-Super-Voordeel 
A 4. A Arrangement B Arrangement C 

299,= f 499,= 
4 Zomer-Toppers naar keuze. Alle 8Tomer-Toppers in één kee 
(U verdient even snel f 97,=) » f (U verdient even snel f 293,=) 

U mag koste loos gespreid be ta len . Vraag om de voo rwaa rden . 

Arrangement A 

per Zomer-Topper. 

BELlillliB.-iliHim°> FAXliïTïBflIiMlot SCHRIJF POSTBUS 96 2650 AB 
BERKEL EN ROOENRIJS 

LEVERINGSVOORWAARDEN 
PRUZEN VOOR INSTEEKALBUMS GELDIG TOT EN MET 19 SEPTEMBER 1996 OF ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. P 
BETAALT U F 10,= BIJDRAGE IN DE VERZENDKOSTEN. BIJ BESTEDING VAN TENMINSTE F 99,= AAN POSTZEGELS EN/OI 

ZIJN NIET GELDIG VOOR DE AANKOOP VAN INSTEEKALBUMS. BETALEN GRAAG NA ONTVANGST VAN UW BESTELLING MET DE BIJGESLOTEN ACCEPTGIROKAART. DE 
PHILAROM EN WONDERDOOS ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN VAN PHILA B.V. PHILA B.V. IS INGESCHREVEN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE DELFT 357 



ZOMER-FESTIVAL 
DE ACHT ZOMERTOPPERS VAN PHILAPOST VOOR DE MAAND AUGUSTUS 

lOQO/o 
TERUGGAVE 
GARANTIE 

Zomer-Topper IV 
KENNISMAKINGS-WONDER-
DOOS 'SHERLOCK HOLMES' 
Een volle Wonderdoos met 
honderden items. 'Voor de vuist 
weg' uit de voorraad van 
Mister F. als voorproefje op 
wat nog gaat komen. 
• Collecties in Insteekalbums 
• Insteekkaarten met postfris-
se series • Pergamijnzakjes met 
proeven • Locals • Brieven • 
Poststukken • Samenstellingen 
• . . . en nog veel meer! 
Spannend & Avontuurlijk 

Nü f99,= 

Zomer-Topper VUI 

BELONING 
Wie durft? Wie houdt er écht 
van avontuur? 

U weet niet wat u krijgt, maar 
daar wordt u ook voor 
beloond! 

Als de Vraagteken-Wonderdoos 
toch niet bevalt, stuurt u hem 
gewoon: 'Retour afzender'. 

NIET TE MISSEN! 

Nü f99.= 

VERNIEUWDE VERSIE CD-ROM: 
PhilaRom 2.1 voor Windows 'Dé digitale 
catalogus voor de Nederlandse post
zegels op CD-Rom' voor f 39,95. 
1.0 en 2.0 gebruikers let op! Versie 2.1 
Gratis via Internet of op Diskette. 
Internet: http://www.xs4all.nl/~philarom 

RANONKELWEG k. WEIDEBUURT 
BERKEL EN RODENRIJS 

I 

PE 'ZOMER-ZOEKERS'VAN PHILAPOST 
1 kilogram Papiervrije kilowaar. Nü slechts f 74,95 
50 Verschil. Blokken & Velletjes. Nü slechts f 24,95 
100 Verschil. Franse Koloniën. Nü slechts f 9,95 

. Blokken in 3 gr.f.albums. Nü slechts f 74,95 

. Mini-Col lect ie 's f 10,= p.s. Vraag l i jst! GRATIS 

. ui tgi f ten van Azië. Nü slechts f 99,= 

. Blokken & Velletjes. Nü slechts f 99,= 

.gr.f. Mot ief met gr.f.album. Nü slechts f 24,95 
500 gram Wonderdoos Papiervrije Kilowaar. Nü slechts f 49,95 
500 Verschil, postzegels v.d. Wereld. Nü slechts f 9,95 

. gr.f. Motiefzegels. Nü slechts f 24,95 

. postfris v.d gehele Wereld. Nü slechts f 24,95 

. complete Vellen postzegels. Nü slechts f 249,= 

. postzegels van Polen. Nü slechts f 24,95 

. incompl. Motiefseries. Nü slechts f 249,= 
Michel Mini-Collecties Wereld. Nü slechts f 24,95 

gr.f.v.d.gehele Wereld. Nü slechts f 24,95 
postzegels van Hongarije. Nü slechts f 49,95 
motiefzegels Sport. Nü slechts f 49,95 
motiefzegels Dieren. Nü slechts f 49,95 
postzegels Franse Koloniën. Nü slechts f 49,95 
Denemarken in inst.album. Nü slechts f 249,= 
Blokken v.d. gehele Wereld. Nü slechts f 149,= 

1.000 Blokken & Velletjes in Stock/Cassette.Nü slechts f 249,= 
2.000 Blokken & Velletjes in Stock/Cassette.Nü slechts f 399,= 
2.000 Blokken & Series in Albums en zakjes. Nü slechts f 399,= 
2.000 Postfrisse zegels v.d. gehele Wereld. Nü slechts f 49,95 
3.000 verschil. Oost-Europa m.inst.album. Nü slechts f 99,= 
4.000 verschil, gr.formaat Motiefzegels. Nü slechts f 99,= 
5.555 verschil. Mot ief in Stock/Cassette. Nü slechts f 249,= 
10.000 postzegels in grote veilenmappen. Nü slechts f 99,= 
25.000 postzegels in vellen & velletjes. Nü slechts f 249,= 
90.000 Verschil, v.d. gehele Wereld. Nü slechts f 14.950,= 

150 Verschil 
170 Verschil 
187 Verschil 
300 Verschil 
333 Verschil 

500 Verschil 
500 Verschil 
500 Verschil 
777 Verschil 
800 Verschil 
1.000,= DM 
1.000 Verschi 
1.000 Verschi 
1.000 Verschi 
1.000 Verschi 
1.000 Verschi 
1.000 Verschi 
1.000 Verschi 

Luxe Insteekalbums: 
16/32 wi t te bladen/zi jden niet f 21,95. Nü slechts 
24/48 wi t te bladen/zi jden niet f 29,95. Nü slechts 
30/60 wi t te bladen/zi jden niet f 37,95. Nü slechts 
32/64 wi t te bladen/zi jden niet f 39,95. Nü slechts 

f 10,= 
f 15,= 
f 19,= 
f 20,= 

16/32 zwarte bladen/zi jden niet f 29,95. Nü slechts f 15,= 
16/32 idem glashel. schutbl . niet f 39,95. Nü slechts f 20,= 
30/60 zwarte bladen/zi jden niet f 42,95. Nü slechts f 25,= 
32/64 idem gewatteerde kaft niet f 49,95. Nü slechts f 30, 

ZOMER-WONDERDOZEN OP MAAT Club-Zomer-Wonderdoos f 299,= 
Super-Zomer-Wonderdoos f 99,= 
Keuze uit: Nederland-Europa-Wereld-Motief 
Top-Zomer-Wonderdoos f 249,= 
Keuze uit: Nederland-Europa-Wereld-Motief 

Keuze uit: Nederland-Europa-Wereld-Motief 
Mega-Zomer-Wonderdoos f 499,= 
Keuze uit: Nederland-Europa-Wereld-Motief 
Giga-Zomer-Wonderdoos f 999,= 
Keuze uit: Nederland-Europa-Wereld-Motief 

,>„,iiz. | S i imm^, "'""'""""" ^ ^ ^ 1 ^ 
POSTZEGELS EN WONDERDOZEN 6ELDI6 TOT EN MET 31 DECEMBER 1996 OF ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. WANNEER U UITSLUITEND INSTEEKALBUMS BESTELT 
:EN BETAALT U BIJ GEBRUIK VAN EEN GELDIGE WAARDECOUPON MOET HET FAaUURBEDRAG TENMINSTE F 99,= BEDRAGEN. WAARDEBONNEN 
)ET 14 DAGEN NA VERZENDING ZIJN BIJGESCHREVEN OP ÉÉN VAN DE REKENINGEN VAN PHILAPOST. EEN BETALINGSHERINNERING KOST F 10.-. PHILA, PHILAPOST, 
g BUJVEN ALTIJD IN EIGENDOM VAN PHILA B.V. TOT VOLLEDIGE BETAUNG HEER PLAATSGEVONDEN. RETOURNEREN GRAAG ALTIJD OP UW EIGEN KOSTEN EN RISICO. 

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


Unr DE WERELD 
VAN DE FILATEUE 

WIT-RUSLAND HERDENKT RAMP MET 
KERNCENTRALE IN TSJERNOBYL 

Om nog eens aan te ge
ven dat de brand in ae 
kerncentrale van Tjerno-
byl niet puur een plaatse
lijke catastrofe voor Oek
raïne was heeft buurland 

. ' Wit-Rusland een serie 
" postzegels uitgegeven 

die de Kernramp van tien 

È aar geleden herdenkt. 
Het gaat om een opmer
kelijke uitgifte, want noch 
Oekraïne, noch de Sov
jetunie (ten tijde van de 
explosie het officiële 
land) heeft ooit een zegel 
aan de explosie gewijd. 

(Gerrie Coerts) 
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NEUTRALE ZEGELS HONGKONG LUIDEN 
NIEUWE POSTALE PERIODE IN 

Enkele van de nieuwe 'neutrale' zegels van Hongkong koninginne-
kop en kroont|e zi|n verdwenen 

Begin volgend jaarver-
schijnen in de Britse 
kroonkolonie Hongkong 
nieuwe frankeerzegels. 
Het gaat om 'neutrale' 
ontwerpen, die vooruitlo
pen op de overdracht 
van Hongkong aan de 
Chinese regering. Deze 
overdracht zal op 1 juli 
1997 een feitziin. 
De nieuwe zegels ver
melden de vertrouwde 
naam Hong Kong, maar 
zijn niet langer voorzien 
van de beeldenaar van 
koningin Elizabeth of 
van een kroontje. 
De nieuwe ontwerpen 
maken duidelijk dat er 

ook na de overdracht ze
gels zullen verschijnen 
met de aparte 'lands-

BENOEMING BIJ 
KONINKLIJKE PTT 

Mr. J.C. Hokke (45) is 
met ingang van 1 sep
tember door de Raad 
van Bestuur van Konink
lijke PTT Nederland nv 
benoemd tot lid van de 
algemene directie van 
Pfr Post bv. 

Hans Hokke is momen
teel voorzitter van de di
rectie Postkantoren bv. 
Hij neemt de plaats in 
van mr. P.F.C. Tesselaar, 
die eerder dit jaar direc
teur werd van de joint-
venture Chipper bv. 

Hokke zal zich bezig 
houden met new busi
ness development. Ook 
wordt hij verantwoorde
lijk voor een aantal busi
ness units. 

naam' Hong Kong. 'Dat 
is goed nieuws/ aldus 
Robert Footman, Posf-
master General van de 
kroonkolonie. 'Het houdt 
in dat de postale dienst
verlening zonder onder
breking kan worden 
voortgezet, ook tijdens 
de overgangsperiode.' 
Bedrijven in Hongkong 
moeten hun frankeerma
chines in de komende 
tijd aanpassen. 
Uiterlijk op 30 juni 1997 
moeten de kroontjes uit 
het waardedeel van de 
frankeermachinestempels 
zijn verdwenen. 

Frankeermachines voor en na d« 
kroont|e in het waardedeel mag 

! overdracht van Hongkong, het 
met meer worden gebruikt 

POSTDUIF 
AFGESCHAFT 

Het Zwitserse ministerie 
van Defensie wil - zo 
meldt NRC/Handelsblad 
van 4 juli jl. - in de toe

komst niet langer gebruik 
maken van postduiven. 
Het Zwitserse leger heeft 
zevenduizend postduiven 
'in vaste dienst' en kan in 
tijden van nood boven
dien een beroep doen op 
23.000 'reservisten'. 

Modernisering van de 
communicatie heeft de 
postduiven overbodig 
gemaakt; met de af
schaffing van de gevleu
gelde boodschappers 
kan zo'n 1 miljoen gul
den worden bespaard. 

STICHTING IS OP ZOEK NAAR VROEGE 
DATUMS EMISSIE-1872 

/ 
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Boven brief, verzonden op 20 juni 1873 van Zutphen naar Amster
dam, gefrankeerd met 5 cent Emissie-1872 Vertrekstempel 20 JUN 
72 8A-12M. Hieronder twee briefstukjes eveneens met een verkeerd 
ingezet jaarkarokter; 23 JUN 72 8A-12M en 23 JUL 72 8A-12M 

De Stichting Emissie-
1872 wil in samenwer
king met de heer C. Ave-
zaat een publikatie sa
menstellen waarin de 
vroegste gebruiksdata 
van de zegels van de ge
noemde emissie zullen 
worden vermeld. Tot dus
ver zijn de volgende 
data van de Nederland
se frankeerzegels in het 
type emissie-1872 (ko
ning Willem III) bekend: 

Woarde Datum Referentie 
5 c. 09-08-1872 losse zegel 
Sc. 13-08-1872 op poststuk 
7'/!C. 17-12-1888 losse zegel 

10 c. 24-08-1872 op poststuk 
12'/2C. 02-07-1875 op poststuk 
15c. 24-01-1873 oppoststuk 
20c. 27-01-1873 op bnefstukie 
221/ic 29-12-1888 losse zegel 
25 c 05-02-1875 losse zegel* 
50 c. 27-12-1873 oppoststuk 
lOOgld 04-05-1889 lossezegel 
lOOgld 22-07-1889 oppoststuk 
2 50gld 23-08-1872 poortje 

* wellicht 03-02-1875 (niet goed leesbaar) 

In 1973 meldde de Am
sterdamse postzegelhan
delaar Hartog Oklcer in 
het maandblad 'Philate
lie' (bladzijde 530) een 
brief die gefrankeerd 
was met een zegel van 5 
cent van de emissie-
1872, en vernietigd met 
het puntstempel 109 
(Veendam). Het vertrek
stempel is Veendam 1 
JUN72 12M-4A,he\ 
aankomststempel Tilburg 
2 JUN 72 12M-4A.De 
brief is (zo blijkt uit de 
inhoud) geschreven op 1 
juni 1872 door de firma 
W. Brans, Manufacturen 

te Veendam aan 'De 
Meeren Wm. van Enschot 
Zonen, in Goirie bij Til
burg.' 
Op net eerste oog een 
ongelooflijke zaak, aan
gezien de eerste afleve
ring van de zegels van 5 
cent pas op 27 juni 
1872 een feit was. Na
der onderzoek leert dat 
een zegel van 5 cent van 
de emissie-1867 vervan
gen werd door een zegel 
van 5 cent van de nieu
we emissie-1872 - een 
vervalsing dus. 
Van de zegel van 5 cent 
zijn ook afstempelingen 
bekend met een foutief 
jaarkarakter 72 in plaats 
van 73 (zie bijgaande 
afbeelding). Deze fout 
was aanwezig in het ver
trekstempel van het kan
toor Zutphen en had be
trekking op de maanden 
juni en juli. Aan de hand 
van het aankomststempel 
(Amsterdam) blijkt dat 
het jaarkarakter 73 
moest zijn. 

Soms zijn er stempelfou-
ten, bijvoorbeeld een 
verkeerd ingezet maand
karakter. 
Verzamelaars die een 
vroege datum van deze 
emissie bezitten kunnen 
dit melden bij de Stich
ting Emissie 1872, Post
bus 1 1 , 2760 AA Zeven
huizen. Ook zijn vroegst 
bekende data van de 
lage waarden (V2, 1 et, 
2 et en 2' /2 cent) van de 
Cijferemissie-1876 van 
ha rte wel kom. (Rvd H) 



ARIE BAKKER ONTVANGT BONDS
HERINNERINGSMEDAILLE IN GOUD 

Tijdens de ledenvergade
ring die de Postzegelver
eniging Breda op dins
dag 28 mei jl. belegde, 
reikte mevrouw H W. 
FeikemaGroosjohcn in 
haar functie van vice
voorzitter van de Neder
landse Bond van Filate
listenVerenigingen de 
Bondsherinneringsme
daille in goud uit aan 
Arie Bakker RDPSA. De 
beer Bakker ontving het 
eremetaal wegens zijn 
buitengewone verdien
sten voor de filatelie in 
de ruimste zin van het 
woord. 
Arie Bakker heeft vele 
artikelen op zijn naam 
staan. Hij publiceerde 
onder meer in tentoon
stellingscatalogi, lande

lijke en plaatselijke bla
den Vooral de lange 
reeks publikaties die in 
de periode 19731994 
in The South African Phi
latelist werd opgenomen 
is indrukwekkend. Lezers 
van het maandblad 'Phi
latelie' kennen de heer 
Bakker als een gedreven 
publicist; recentelijk ver
schenen van hem in dit 
blad een aantal bijdra
gen over geschiedkundi
ge filatelie, een filatelisti
sche categorie waarvan 
hij een warm pleitbezor
ger is. 
Arie Bakker onderteken
de in 1 980 de prestigi
euze Roll of Distinguis
hed Philatelists of South
ern Africa (RDPSA). 

Mevrouw H W FeikemaGroos|ohan overhandigt de heer Bakker de 
Bondshermnenngsmedaille m goud 

NIEUWE INTERNETADRESSEN: AFINSA, 
DEUTSCHE POST EN STANLEY GIBBONS 

In de afgelopen tijd zijn 
weer enkele nieuwe In
ternetadressen gemeld. 
Internet is een wereld
wijd computernetwerk 
waarop allerlei informa
tie  waaronder filctelis
tische verkrijgbaar is. 
Het Spaanse veilinghuis 
Afinsa beschikt sinds eni
ge tijd over de volgende 
/nternetadressen: 

http://www. afinsa. com 
http://www.afinsa.es 
Ook de Deutsche Post 
A G is op het Internet be
reikbaar; dit is het adres: 
http://www.postag.de 
Tenslotte maken we mel
ding van het Internet
adres van de Engelse ca
talogusuitgever Stanley 
Gibbons: 
http://www.stanleygibbons. co. uk 

| L « J < 1 W Mt» 

m 

^jJj^^JJ 
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ORGANISATIE FILATELIEBEURS HAALT DE 
NEDERLANDSE BOND BINNEN 

De organisatoren van de 
jaarlijkse Filateliebeurs 
een evenement waarbij 
de stands van veel han
delaren en studiegroe
pen onder één dak te 
vinden zijn  streven 
naar meer levendigheid 
en grotere bezoekers
aantallen. Om dat te be
reiken willen ze 'strategi
sche allianties' aangaan 
met andere partijen. 
Zo zal de Bond zijn jaar
lijkse Filatelistendag (een 
evenement waarvan on

der meer het Bekertoer
nooi deel uitmaakt) naar 
de Pandahallen in 
NieuwLoosdrecht ver
plaatsen, de plaats waar 
sinds vorig jaar ook de 
Filateliebeurs neerstrijkt. 
Daarmee halen de orga
nisatoren meteen de PTT 
in huis, die immers op de 
Filatelistendag voor een 
bijzonder stempel zorgt. 
De Filateliebeurs van 
1 997 wordt van vrijdag 
24 januari (aanvang 
1 3.00 uur) tot en met 

zondag 26 januari (slui
ting om 16.30 uur) ge
houden, zoals gezegd in 
de Pandahallen aan de 
Industrieweg 10 in 
Nieuw Loosdrecht. De 
toegang is gratis, net als 
de pendelbus die tussen 
Hilversum CS en de Pan
dahallen wordt ingezet 
Op de beurs zullen ca. 
zestig handelaren aan
wezig zijn, alsmede der
tig gespecialiseerde ver
enigingen en de stands 
van de filatelistische bla
den Ook staat weer een 
aantal lezingen op het 
programma. 

(Gerrie Coerts) 

De Duitse posteri|en zi|n nu ook op het Internet bereikbaar 

GIRARD MAAKT 
FILMZEGELBIJBEL 

De voormalige filmtech
nicus Pierre Girard is in 
het bezit van een unieke 
thematische collectie. Het 
onderwerp van die ver
zameling  het ligt voor 
de hana  is Cinéphilaté
//e ofwel 'film en filate
lie'. 
Girard heeft een geheel 
in kleur uitgevoerd boek
werk van 232 pagina's 
samengesteld waarin 
zijn omvangrijke en vaak 
bekroonde tentoonstel
lingscollectie wordt ge
toond. Het boek is dus 
geen catalogus die al het 
niatelistisch materiaal 
dat over het onderwerp 
'film' te verzamelen valt 
op een rijtje zet. Deson
danks gaat het om een 
indrukwekkende publika
tie, die meer dan vijfhon
derd zegels, poshvaar
destukken en stempels in 
beeld brengt. Bovendien 
wordt in een aantal bijla
gen een overzicht gege
ven van het uitgebreide 
verzamelgebied dat 
Girard van het trefwoord 
Cinéphilatélie heeft voor
zien. 
Cinéphilatélie wordt uit
gegeven door Editions 
Morrisson, 3 rue la Cail
le,F75017 Parijs 
(Frankrijk). Het boek is 
met zijn verkoopprijs van 
225 f. vrij duur en ook 
de portokosten zijn stevig 
 62 f.  maar wie een in
drukwekkende samen
vatting in huis wil halen 
van een collectie die over 
de gehele wereld werd 
tentoongesteld (Londen, 
Parijs, Stockholm, 
Chicago en Buenos 
Aires, om maar eens een 
aantal plaatsen te noe
men) zal dat wellicht 
geen groot bezwaar vin
den. 

'FOUTE BEATRIX' 
INGETROKKEN 

PTT Post heeft geconsta
teerd dat bij het drukken 
van een nieuwe oplage 
van de zegel van 80 cent 
in het typeStruycken ge
bruik is gemaakt van een 
verkeerde papiersoort. 
De verkoop van de zegel 
is onmiddellijk gestaakt 
en de aanwezige voorra
den zijn teruggehaald. 
Volgens PTT Post zijn er 
ongeveer 3.6 miljoen 
'foute' zegels gedrukt. 
Voor deze zegels werd 
papier met een nietfos
rorescerende laag ge
bruikt; ze zijn daardoor 
niet geschikt voor de ap
paratuur die de post au
tomatisch verwerkt. Met 
het blote oog is geen ver
schil te zien tussen een 

gewone en een 'foute' 
zegel, maar als een ul
traviolette lamp wordt 
gebruikt moet net onder
scheid wèl duidelijk wor
den. 
Lezers van 'Philatelie' die 
in het bezit zijn van post
stukken die gefrankeerd 
zijn met nietfosforesce
rende zegels van 80 cent 
in het typeStruycken (in
versieportret koningin 
Beatrix) wordt verzocht 
dit schriftelijk aan de re
dactie te melden, stem
peldatum en plaats van 
verzending zijn daarbij 
van belang. 
Als u zelf met de ultra
violette lamp op zegel
jacht wilt gaan is het van 
belang te weten dat de 
zegels op zijn vroegst in 
maart jl. in omloop Kun
nen zijn geraakt. 

11000 ZWITSERS 
VORMEN ZEGEL 

Op 22 juni jl. was het 
Wankdorfstadion in 
Bern (Zwitserland) het to
neel van een opmerkelij
ke (en geslaagde) re
cordpoging. Op initiatief 
van de Zwitserse poste
rijen  sponsor van het in 
Bern genouden nationaal 
gymnastiekfestival  pos
teerden elfduizend in ge
kleurde shirts gestoken 
gymnasten uit geheel 
ZwitseHand zien zodanig 
op het gras dat een gi
gantische postzegel 
zichtbaar werd: de zo
genoemde Azegel (de 
Zwitserse zegel voor eer
steklasbestelling). Afge
zien van het feit dat het 
een leuk gezicht was, 
werd er ook een heus re
cord gevestigd. Het be
kende Guinness Book of 
Records zal de prestatie 
registreren als 'de groot

Fraai staaltje choreografie een ^ 
postzegel die gevormd wordt = 
door elfduizend gymnasten "

ste postzegel ter wereld, = 

Bevormd door mensen'. ^ 

e Zwitserse PTT heeft de H 
kans niet voorbij laten T, 
gaan om het record fila ^ 
telistisch vast te leggen: ^ 
een luchtfoto van de elf 2 
duizend sportievelingen ï 
is afgebeeld op een post "■— 
zegel van 90 rappen. De AjM 
onvoorziene emissie was " 3 ' 
dankzij met veel kunst en 
vliegwerk al op 27 juni 
op de Zwitserse postkan
toren te koop. 

http://www
http://www.afinsa.es
http://www.post-ag.de
http://www.stanleygibbons
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5' S A M E N S T E L L I N G : R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
POSTBUS 7 4 9 2 3 0 0 AS LEIDEN 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN BIJ 
m NEDERLANDSE POSTZEGELS 

Sommige ontwikkelingen 
bij de Nederlandse post
zegels voltrekken zich in 
stilte en worden door 
verzamelaars niet opge
merkt. De PTT is van zo'n 
wijziging vaak wel op de 
hoogte, maar kan na 
verloop van tijd ook niet 
meer precies terugvinden 
wanneer de wijziging is 
doorgevoerd. Een wijzi
ging die bij de Sportze
gels voor het eerst is 
doorgevoerd werd wel 
wereldkundig gemaakt. 

1. Al in 1992 werd voor 
de zegels in offsetdruk 
een fijner raster in ge
bruik genomen. Wan
neer de overgang van 
raster 100 naar raster 
1 20 precies een feit was, 
moet de verzamelaar 
aan de hand van het 
materiaal zelf zien vast 
te stellen. 

2. In 1980 merkten ver
zamelaars dat de gom 
van het uit Engeland af
komstige papier er an
ders uitzag. Vanaf me
dio 1980 werd het Har
risonpapier niet meer 
gegornd geleverd, maar 
bij Joh. Enschedé van 
synthetische gom voor
zien. De verzamelaars 
zijn er steeds van uitge
gaan dat de chemiscne 
samenstelling gelijk aan 
die van de Harrisongom 
was, dat wil zeggen po
lyvinylalcohol met een 
dextrinetoevoeging, net 
zoals in Engeland sinds 
1973 met tegelijkertijd 
een blauwachtige kleur
toevoeging in plaats van 
een roze/crèmeachtige 
voordien. 
In 1994 werden door 

Harrison bij de Engelse 
zegels proeven genomen 
met PVAgom zonder 
dextrine; dit omdat door 
het gebruik van dextrine 
in de gom het papier 
minder vlak ligt en kan 
qaan krullen. De gom is 
lichter van kleur dan de 
gom bij de andere waar
den uit die serie. 
Over deze gom werd la
ter geschreven 'Lay flat' 
gum, a water borne ad
hesive supplied by Na
tional Starch & Chemi
cals, which not only has 
lav flat characteristics but 
also has a high humidity 
resistance, adhesion to 
all kinds of paper and 
complete consistency. A 
30 ton bulk storage ca
pacity tank has been in
stalled by Harrisons who 
were expected to begin 
using the gum from Sep
tember 1995. 
In december 1 994 ver
anderde de gomkleur bij 
de Belgische frankeerze
gels op Harrisonpapier. 
Ook hier PVA zonder 
dextrinegom? 
De door Joh. Enschedé 
sinds 1991 vervaardigde 
zegels in het typeMa
chin zijn niet op Harris
onpapier gedrukt, maar 
op papier van Coated 
Papers Ltd, echter voor
zien van PVAgom zon
der dextrine die door En
schedé werd aange
bracht. Deze gom lijkt 
als twee druppels water 
op die van de Neder
landse zegels! Met ande
re woorden: de door En
schedé aangebrachte, en 
in onze tabellen als D2b 
genoteerde gom, was al
tijd!?) al PVAgom zon
der dextrine. 

"^^' '*■' fiK "/'^'^ 

Sinds ruwweg een half 
jaar wordt voor de Ne
derlandse zegels bij Har
rison and Sons weer pa
pier betrokken dat in En
geland al van gom is 
voorzien. Sinds maart 
van 1996 komt daar bij 
dat de aommeringsma
chine door Joh. En
schedé is afgedankt. Alle 
recente zegels van Ne
derland worden dus nu 
op papier met gom van 
Harrison gedrukt, waar
bij de qom  net als voor 
Engeland en België
geen dextrine bevat. Als 
voorlopige notatie houd 
ik in de tabellen D2c 
aan. 
Aan verzamelaars nu de 
taak om vast te stellen 
welke zegels met D2b, 
en welke met D2c zijn 
gedrukt. Ook moeten ze 
een antwoord zien te 
vinden op de vraag, hoe 
de gomsoorten het oeste 
uit elkaar gehouden kun
nen worden. 

3. Bij meerkleurendruk in 
offset (en boekdruk) 
werd traditioneel geras
terd met een raster van 
haaks op elkaar staande 
lijnenstelsels, waarbij 
elke kleur een eigen 
hoek kreeg, en wel in 
stappen van 15 graden: 
15, 30, 45, 60, 75, en 
90. 
Als het aantal rasterpun
ten per centimeter niet al 
te hoog was (met andere 
woorden: bij een relatief 
grof raster) werden voor 
het oog vaak 'rozetten' 
zichtbaar; als de onder
linge hoek tussen de 
kleuren of de dichtheid 
(het aantal punten per 
centimeter) niet goed 
was afgesteld dan ont
stond er een mo/réeffect 
(zichtbaar als een ruitjes
patroon of als een soort 

t9m 

i' 

L 1 

R 1 

lappendeken). 
Het effect van rozetten of 
moiré kan worden ver
minderd bij een hogere 
dichtheid van rasterpun
ten. Vergelijkbare pro
blemen treden op bij het 
kopiëren in kleur of bij 
het computerscannen 
van al gerasterde illus
traties. 
Enkele jaren geleden 
werd hiervoor een oplos
sing bedacht. In plaats 
van een machinaal gete
kend, gegraveerd raster 
op een glasplaat dat fo
tografisch op een druk
plaat werd overgebracht 
werd, kon de computer 
worden ingezet om ' lu
kraak' puntjes te plaat
sen, dus niet meer op 
vaste afstanden van el
kaar en ook niet in een 
roosterpatroon, maar af
hankelijk van het toeval 
of  met een geleerde 
term  volgens de leer 
van de stochastiek. Het 
'stochastische raster' 
werd  afhankelijk van 
welk bedrijf de patenten 
vastlegde  Star Screen
ing, Diamond Screening 
ofiets dergelijks ge
noemd. Diamond 
Screening is de merk
naam van het procédé 
door LinotypeHeli ont
wikkeld dat voor de Ne
derlandse zegels met in
gang van de Sportzegels 
wordt gebruikt. 'Heil' als 
in de Heil Helio Klischo
graph, zoals die voor het 
rasterdiepdrukprocédé 
sinds een aantal jaren in 
gebruik is. 

Sommige geavanceerde 
computerprogramma's 
voor beeldbewerking op 
personal computers zijn 
al voorzien van zulke 
procédés zodat ook par
ticulieren in principe hun 
computerplaatjes in 
meerkleurendruk zouden 

kunnen uitdraaien zon
der bijwerkingen! 
Afgezien van de wijze 
van aanbrenging van 
zo'n raster is net 'sto
chastisch raster' niets 
nieuws. In de jaren '20 
werd voor rasterdiep
druk al een mozaiek of 
korrelraster gehanteerd, 
en bij lichtdruk 
{fototypie) leverde het 
craquelé van de gelatine 
al van nature een 'sto
chastisch raster' op. 
De Russische drukkerij 
Coznak in Moskou wist 
bij haar zegels in meer
kleurendruk al vanaf de 
jaren '30 de voordelen 
te benutten! 
Een uitgebreider verhaal 
over deze en aanver
wante 'nieuwe' technie
ken  ook bij andere 
postzegellanden  vindt u 
in een volgend nummer 
van 'Philatelie'. 

NEDERLANDSE 
SPORTZEGELS 1996 

Vier zegels met het the
ma 'Sport' verschenen 
op dinsdag 25 juni j l., in 
waarden 70 (Olympi
sche Spelen), 80 (Start 
Tour de France in Den 
Bosch), 100 (EK Voetbal) 
en 160 cent (Olympische 
Spelen). De zegels, die 
ontworpen zijn door 
Kees Hubers uit Rotter
dam, hebben alle een 
liggend formaat. 

Druktechnische 
bi jzonderheden 
In de tabel vindt u de be
langrijkste druktechni
sche bijzonderheden van 
de Sportzegels. In aan
vulling daarop kan nog 
het volgende worden ge
meld. 
Paskruizen staan boven 



Sportzegels 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Druknchting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastermaten en 
rasterhoeken van de 
gebruikte kleuren 

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

Papier en gom: 
Papierfabnkant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 
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 honzontaal/verticaal 
Doortanding velranden 

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTTordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

70 cent 
Olympische Spelen 

JESP 
offset 
Roland Favont 363 
L(inks) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 
met meetbaar 
(zgn stochastisch 
raster) 

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10 
10 tot 1 
960811 
9192 
25 juni 1996 
9495 
L1111 R1111 
100 

Harrison 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
1 
lllp 
45/45 
ia 
ia 
ia 
nee 
D2c 
Harnson 

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

ongeperforeerd 
09051996 
10573 

5 0 miljoen 
01071997 
onbepaald 

© 1996 Philatelie/R C Bakhuizen van den Bnnk 

80 cent 
Tour de France 

JESP 
offset 
Roland Favont 363 
L(inks) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 
met meetbaar 
(zgn stochastisch 
raster) 

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10 
10 tot 1 
960812 
9192 
25jum1996 
9495 
L1111 R1111 
100 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
1 
lllp 
45/45 
ja 
ja 
ja 
nee 
D2c 
Harnson 

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

ongeperforeerd 
10051996 
10574 

8 0 miljoen 
01071997 
onbepaald 

100 cent 
Euro 96 England 

JESP 
offset 
Roland Favont 363 
L(inks) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 
met meetbaar 
(zgn stochastisch 
raster) 

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10 
lOto t l 
660813 
9192 
25 juni 1996 
9495 
L1111 R1111 
100 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
1 
lllp 
45/45 
ja 
ja 
ja 
nee 
D2c 
Harnson 

36 0x25 0 mm 
kam 
13'/4 12% 
13 33 12 80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
10051996 
10575 

3 0 miljoen 
01071997 
onbepaald 

25061996 

160 cent 
Olympische Spelen 

JESP 
offset 
Roland Favont 363 
L(inks) 

1 zwart 
2 magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 
met meetbaar 
(zgn stochastisch 
raster) 

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10 
10 tot 1 
960814 
9192 
25jum1996 
9495 
L1111 R1111 
100 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
1 
lllp 
45/45 
ia 
ia 
ia 
nee 
D2c 
Harnson 

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

ongeperforeerd 
10051996 
10576 

3 0 miljoen 
01071997 
onbepaald 

de zegels 1 en 10 van 
het bovenvel (=Rvel) en 
onder zegels 91 en 100 
van het ondervel (=Lvel). 
Ver boven de zegels 8 /9 
staan enige in zvvart ge
drukte krabbels: JOS bi j 
de zegels van 70 en 
160 cent, TvC bij de ze

gel van 80 cent en ROB 
bij de zegel van 
100 cent. Ver onder ze
gel 98 (bij de zegel van 
80 cent is dot zegel 99) 
is een zwarte verticale 
streep te zien. 
Op de linkervelrand 
staat één Brunnerbolk; 

deze balk is op de loket
vellen niet meer te zien. 
Voor wat de gebruikte 
rastermaten en raster
hoeken betreft verwijs ik 
naar de vorige pagina, 
waar het gebruik van het 
zogenoemde stochas
tisch raster is verklaard. 

Deze zegels zijn met be
hulp van deze 'nieuwe' 
techniek vervaardigd. 
De gom is door Harrison 
and Sons aangebracht, 
het gaat om de hiervoor 
beschreven synthetische 
gom zonder dextrine met 
als notatie D2c. 

NEDERLAND
WATERLANDZEGELS 

Het thema 'Nederland 
Waterland' staat cen
traal op drie zegels van 
80 cent die 6 augustus 
werden uitgegeven Af
gebeeld zijn drie recent 
opgeleverde waterbouw
kundige objecten: de 
MarfinusNijhoffbrug, de 
Erasmusbrug en de Wij
kertunnel. Ontwerper 
van de zegels is Jan Kees 
Schelvis uit Groningen 
De zegel met de Eras
musbrug heeft een 
staand formaat, de an
dere twee zijn liggend 
In de tabel vindt u de be
langrijkste druktechni
sche bijzonderheden van 
de 'NederlandWater
land'zegels In aanvul
ling daarop kan nog het 
volgende worden ge
meld. 

Druktechnische 
bi jzonderheden 
Paskruizen staan bij de 
liggende formaten boven 
de zegels 1 en 10 van 
het bovenvel (=Rvel) en 
onder de zegels 91 en 
100 van het ondervel 
(=Lvel) BijdeWijker
tunnelzegel zijn de lin
ker paskruizen niet zicht
baar afgedrukt. Ver bo
ven de zegels 8 /9 staan 
in het zwart enige krab
bels [JOS], en ver onder 
zegel 98 een zwarte ver
ticale streep. 
Bij de Erasmusbrugze
gel (staand formaat) 
gaat het om de volgende 
bijzonderheden. Paskrui
zen staan links naast ze
gel 1 van het Lvel en 
rechts van zegel 10 van 
het Rvel. Verlinks naast 
de rijen 2 en 3 op het 
linkervel staan in het 
zwart enkele krabbels 
{JOS) en ver rechts naast 
rij 3 van het rechtervel is 
een zwarte horizontale 
streep te zien 
Bij de zegel met de Nij
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Nederland Waterland 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukncfiting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastermaat en raster-
hoeken van de 
gebruikte kleuren 

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

Drukvormnummers onder 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 
Papierrichting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gomtype 
Gom aangebracht door 

Perforatie: 
Formaat zegel 
Soort perforatie 
Perforatiemaat klassiek 
Perforatiemaat decimaal 
Tanden honzontaal/verticaal 
Doortanding velranden 

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTT-ordemummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

80 cent 
Nijhoffbrug 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
L(inks) 

1 zwart 
2 lichtgroen 
3 geel 
4 cyaanblauw 

1 R120/45° 
2 R120/60° 
3 R120/15° 
4 R120/75° 

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10/10 tot 1 
960911 (91/92) 
6 augustus 1996 
94-95 
L1111 R1111 
L2111 R2111 
100 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
1 
nip 
-45/45 
ja/ ja 
ja/nee 
D2c 
Harrison 

36 0x25 0 mm 
kam 
13V4 1 2 % 
13 33 12 80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
03-06-1996 
10582 

8 0 miljoen 
01-08-1997 
onbepaald 

80 cent 
Erasmusbrug 

JESP 
offset 
Roland Favont 363 
O(nder) 

1 zwart 
2 rood 
3 geel 
4 cyaanblauw 

1 R120/45° 
2 met gerasterd 
3 R120/60° 
4 R120/15° 

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10/10 tot 1 
960912(91/92) 
6 augustus 1996 
94-96 
L1111 R1111 

100 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
<-> 
lllp 
-45/45 
ja/ ja 
ja / nee 
D2c 
Harnson 

25 0x36 0 mm 
kam 
12% 13V4 
12 80 13 33 
16/24 
d/d/O/d 

ongeperforeerd 
05-06-1996 
10583 

8 0 miljoen 
01-08-1997 
onbepaald 

06-08-1996 

80 cent 
Wijkertunnel 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
L(inks) 

1 zwart 
2 oranje 
3 geel 
4 cyaanblauw 

1 R120/45° 
2 R120/60° 
3 R120/15° 
4 R120/75° 

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10/10 tot 1 
960913(91/92) 
6 augustus 1996 
94-95 
L1111 R1111 

100 

Harnson 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
1 
lllp 
-45/45 
ja/ ja 
ja / nee 
D2o 
Harnson 

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

ongeperforeerd 
05-06-1996 
10584 

8 0 miljoen 
01-08-1997 
onbepaald 
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hoffbrug is de zwarte 
plaat vervangen' onder 
zegel 100 staan de cij
fers. 2111 De zwarte 
krabbels staan nu boven 
zegel 9 van het boven vel 
[ROB] en de verticale 
streep onder zegel 99 
van net ondervel. 
Op de linkervelrand (lig
gende zegels) respectie
velijk op de ondervel-

rand (staande zegel) 
zien we één Brunner-
balk, die op de 
loketvellen niet te zien 
zal zijn. 
Ook bij deze zegels is 
weer sprake van gom 
die door Harrison and 
Sons is aangebracht 
(synthetische gom zon
der dextrine)' notatie 
D2c 

70C/NEDERLAND 
VAKANTIELAND' 

De beide velzegels van 
70 cent uit de serie 'Ne
derland Vakantieland' 
waren de vorige keer 
nog niet als modelvel 
aanwezig in Haarlem. 
Beide hebben als ak
koorddatum 6 mei 1996 
De PTT-ordernumers zijn 

10418 ('strand') en 
10419 'fietsers'). 
Boven de zegels 8 en 9 
van het rechtervel staan 
zwarte krabbels met de 
aanduidingen fvGen 
JOS, respectievelijk ROB 
doorgehaald 
Verder gelden de om
schrijvingen zoals die in 
het juninummer werden 
verstrekt. 
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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 y S Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 

2514 GC Den Haag, Tel. 070-3647957/3647831, Fax 070-3632893 

7 7 JAAR IN DIENST DER PHILATELIE 
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HOLLANDS 

HILLEGOM 

POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

H00GEWERFSTRAAT18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM 

WINKEL A A N H E T HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP C/7/inS PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9 18 UUR ZATERDAG VAN 9 17 UUR DONDERDAG OOK 19 21 UUR 

TELEFOON 0252 524352 of 516510 FAX: 0252 515422 
GRATIS PRIJSLIJSTEN 

N E D E R L A N D EN I N D O N E S I Ë 
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 
VATIC AAN 
IJSLAND 
ZWEDEN 
= BOEKJES 

3 1 

2 2 6 

2 7 

6 

147

116

1 1 3 

145 

92

9 9 

104

7 3 

95

36

248

167

164

5 6 

7 5 

120

8 3 

6 9 

142

178

NIEUWE OOSTEUROPESE REPUBLIEKEN 

Postfns 

ESTLAND 
LETLAND 
LITAUEN 

AZERBAJDZJAN 
ARMENIË 
GEORGIE 
KASACHSTAN 
KIRGIZIË 
MOLDAVIË 
TADZIKISTAN 
TURKMENISTAN 
UKRAlTME 
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 

WATERMERKZOEKER 

MORLEYBRIGHT 

ll\ISTATECTOR 

van 59, voor slechts 39,50 

1990 1991 

6-

32

13

1-

22

6-

4-

1992 

20

19

10

29

1160

1

86

12

44

14

7

100

37

45

53

1993 

29

122

26-

60-

47

13

9-

7-

65

48

42

56-

70

46

37

34

1994 

30

72

34

133

31

10

35

135

251

39

41

16

417

85-

59

45

52

38

45

1995 

25

38

27

243

68-

182

169

100

238

103

30

20

89

119

50-

45

36-

36

TOTAAL 

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 

3 TENTOONSTELLINGENSBLOKKEN 99,50 

WEDEROM EEN ZEER KLEINE OPLAGE! 

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

OOSTEUROPA vanaf 3 0 % 

Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus echter geen 
zegels uit blokken en velletjes Wij leveren ook 
oudere jaargangen en losse senes en zegels 
Stuur ons Uw mankolijsten' Tevens leveren wij 
van de Oost europese landen alle nieuvi/tjes 

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 
51 

70/79 775. 625. 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

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

61 
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 
4 9 

51 
2 2 4 

91 
7 9 
7 9 
4 9 

KOLLEKTIE 
1 9 7 0 t /m 1 9 9 5 
postfns 2025 , 

gestempeld 1700, 

RUSLAND 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

83

111 

71 
149
149
129

90

© 
46
41 
61 
46
56
36
49
84
74
51 

70/79 1025,- 525,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

141 
7 4 
71 
81 
9 5 
6 4 
6 3 
6 9 

1 0 9 
9 8 

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

80/89 849, 519,

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

100
3 5 
9 7 
9 3 
4 5 

4 7 
3 5 
6 5 
5 0 
3 9 

KOLLEKTIE 
1970 t /m 1995 
postfns 2275 , 

gestempeld 1350, 

POLEN 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

** 
104
85
62

213
198
52
57
52
41 
41 

© 
5 2 
3 8 
3 3 

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

60/69 890.- 549,-

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

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

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 
6 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 
1960 t /m 1995 
postfns 2190 , 

gestempeld 1285, 

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

8 9 
137
322
8 2 

104
9 2 

200
120
113

7 4 

© 
2 9 
6 7 

275
31 
48 
4 5 

120
6 3 
6 3 
3 5 

60/69 1295,- 759,-

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

65
75
102
75
72

217
82
128
317
166

35
32
55
54
49
195
47
94

274
132

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

211 
1 3 2 
2 0 5 
1 3 0 
1 9 3 
1 4 9 
2 8 5 
1 0 7 
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 2 9 
1991 2 9 
1992 3 4 

23
19
24

K O L L E K T I E 
1 9 6 0 t /m 1 9 9 2 
postfns 4175 , 

gestempeld 3250, 

BESTEL PER POST! 

A R U B A 
postfns 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

36,

25 , 

34,

32 , 

34,

33 , 

29,

30,

3 1 , 

28 , 

Kompleet 300,

F D C 

46,

29,

35 , 

35 , 

39,

37,

38 , 

38 , 

38 , 

35 , 

360,

IM . N I 

KINDERVELLETJES 
jaar 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1150 
1171 
1190 
1214 
1236 
1279 
1299 
1320 
1344 
1366 
1390 
1418 
1438 
1460 
1486 
1541 
1578 
1627 
1661 

postfns 

56 25 
6 — 

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

6 75 
5 50 
5 1 0 
5 1 0 
5 1 0 
5 1 0 
5 1 0 
5 1 0 
6 75 
6 75 
6 75 
7 50 
7 1 5 
7 50 
7 50 
8 65 

10 25 
9 40 

10 25 
9 — 
9 75 

42 — 
4 20 
9 50 

17 50 
17 50 
31 50 
22 75 
14 — 
21 — 

8 75 
5 95 
3 85 
3 85 
3 85 
3 85 
3 50 
3 35 
3 50 
6 30 
6 30 
6 30 
5 95 
5 95 
6 65 
6 65 
7 — 
8 40 
7 35 
7 70 
7 70 
9 75 

KINDERVELLETJES 
KOLLEKTIE 31 STUKS 

POSTFRIS 365, GESTEMPELD 305

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

Jaar 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Aantal pnjs 

9 
7 
9 
8 
9 

10 
10 
9 
9 

10 
14 
15 
15 
14 

4 2 

3 3 

4 2 

38,

42,

47,

47,

4 2 

4 2 

47,

7 3 

8 1 

8 4 

75,

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 

1 4 8 s t u k s / 7 2 0 , 

AUTOMAATBOEKJES 
15 — 
22 50 
6 

7 50 
6 — 
5 25 
15 — 

6b 210 — 
Sc 65 — 
6d 6 5 

6e 12 — 
teF 5 25 
6fF 7 50 
6fO 85 — 
7a 7 50 
7b 7 50 
7bF 13 25 
8a 17 50 
8b 17 50 
8c 67 50 
8aF 22 50 
BbF 37 50 
BcF 93 75 
9a 33 75 
9b 210 — 
9d 175 — 
9e 125 — 
9f 175 — 

49 — 
9Jl 30 — 

21 — 
9cF 86 25 

9dF115 — 
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 
17b 7 50 
18a 3 75 
18b 3 75 
19a 4 50 
19b 4 50 
20a 4 50 
21a 4 60 
22a 5 25 
22b 5 25 
22c 5 25 
23a 5 25 
23b 5 25 
24a 5 25 
25a 5 25 

26a 5 75 
27a 5 25 
27b 6 — 
28 5 25 
29 9 40 
30 9 40 
31 13 25 
32 12 76 
33a 5 25 
33b 5 26 
34a 5 25 
35 14 50 
36 11 25 
37 3 0 

38 13 25 
39 1125 
40 1126 
41 11 25 
42a 16 — 
43a 5 25 
43b 5 25 
43c 5 25 
43d 6 — 
44a 6 — 
44b 6 — 
45 11 26 
46 11 26 
47a 5 25 
47b 5 — 
48 1125 
49 11 25 

TELBLOKJES  PRIJS OP AANVFUAG 
KOLLEKTIE BOEKJES 

95 ST. 2875,

K E R S T B O E K J E e n 
K E R S T V E L L E T J E 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

boekje 37 
vel 1419 
vel 1439 
vel 1461 
vel 1487 
vel 1542/3 
vel 1579/0 
vel 1628/29 
vel 1662/63 

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

KOLLEKTIE 
9 stuks 1 9 8 , 

AUTOMAATSTROKEN 

1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
11 st 
2st 
3s t 

49 25 
22 25 

3 25 
7 50 

KOMPLEET 82,

2 % K O R T I N G B I J V O O R U I T B E T A L I N G ! 

VATICAAN postfns ISRAEL postfns/fulltab 

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

10

4 

10

5

14

9

19

11 
30 

2 2 

2 7 

5 4 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

7 6 

6 0 

9 9 

1 4 8 

9 8 

8 5 

1 0 0 

8 5 

7 6 

7 8 

8 9 

8 3 

KOLLEKTIE postfns 
1 9 7 2 / 1 9 9 5 1 2 4 5 , 

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

5 7 

46

11 
15

20

29

3 2 

2 4 

4 0 

4 4 

7 4 

106

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
199C 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

8 5 

121 
133

129

123

171 
131 
105

105

9 5 

8 3 

7 3 

KOLLEKTIE postfns 
1 9 7 2 / 1 9 9 5 1 8 2 5 , 

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 uitgif ten van de 

landen en motieven die U verzamelt 
Vraag inl icht ingen 



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

p lu 
CL o 
il II 
: © 
Cat 

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

OVERZEE 

NVPH 
• • 

3,-
9,-
7,-
4,-
5,-

56,-
10,-
10,-
49,-
14,-
16,-
13,-
47,-
22,-
41,-
49-

265,-
56-
99-

108,-
79,-
64,-
79,-
70-
94,-
80,-

795,-

<n — 
Zonnebloem 

14-
8,-
5,-
6,-

11.-
10,-
7,-
9,-
8-

14-
89,-
17,-
13,-
16-
15,-

152,-
82,-
50,-
41,-
38,-
76,-

490,-
99-

105,-
107,-
110,-
183,-

118,-
131-
108,-
109,-

1145,-

• • 
42,-
26,-
13,-
7,-

12,-
22,-
39,-
50,-
20,-

162,-
385,-
171,-
117,-
98,-

200,-
102,-
164,-
215,-

69,-
72-

211,-
1390,-

196,-
292,-
151,-
137,-
47,-
36,-
65,-

223-
325,-
104,-

1470,-

EUROPA 

DC 

Yvert 

108,-
90,-
56,-

117,-
40,-
42,-
26,-
29,-
47,-
68,-

610,-
62,-
66,-
74,-
66,-
66,-
62,-
80,-

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,-
56,-
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,-
37,-
24-

319,-
45-
31,-
37,-
57,-
56r 
56,-
48,-
57,-
32,-
46,-

455,-

Yvert 

20,-
6,-

56,-
40,-
47,-
32,-
61,-

103,-
16-
43-

419,-
73-
45,-
47,-
38,-
25,-
53,-
70,-
33,-
42,-
62-

465,-
70,-
95-
95-

112-
103,-
85,-
71,-

192,-
162,-
153,-

1125,-

o 
o 

Michel 
• • 

14,-
20,-
15,-
17,-
16,-
15,-
17,-
17,-
20-
19-

166,-
18-
18,-
21 -
24,-
29,-
29,-
29,-
28,-
30,-
36-

256,-
35,-
37,-
38,-
40,-
41,-
43,-
43,-
46,-
45,-
46,-

405,-

Michel 
• * 

27,-
25,-
19,-
17,-
22,-
12,-
23,-
13,-
18,-
19," 

191,-
22,-
24,-
27,-
32,-
39,-
38,-
29,-
36,-
47,-
30 -

318,-
34,-
34,-
39,-
4 4 -
44,-
40,-
41,-
48,-
44,-
56,-

415,-

Michel 

87,-
30,-
83-
19,-
17,-
17,-
25,-
20-
20,-
18,-

329,-
22,-
23,-
31,-
44,-

159,-
21,-
45,-
37,-
32,-
36-

440,-
38,-
46,-
43,-
52,-
42,-
52,-
60,-
48,-
54,-
52-

477,-

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

VERENIGD 
EUROPA 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 
ZONNEBLOEM-MICHEL-EUROCAT 

D U I T S L A N D 
BUNDESPOST 

Michel 

23,-
11,-
12,-
36,-
9,-

© 
18,-
13,-
16,-
44,-
10,-

57,-
9,-

20,-
29,-
45,-

24,-
11,-
22,-
20,-
26,-

245,- 199,-
86-
82,-
67,-
56,-
75,-

54,-
60,-
45,-
36,-
38,-

54,-
74,-
84,-
66,-
60,-

33,-
40,-
50,-
44,-
33,-

422,-
65,-

138,-
94,-
95,-

103,-
107,-
108,-
133,-
163,-
165,-

33,-
71,-
43,-
54,-
58,-
55,-
56,-
69,-
80,-

100,-
1145,- 605,-

BERLIJN 

Michë 

19,-
9,-
1,-

16,-
11,-

© 
28,-
10,-

1,-
17,-
13,-

39,-
10,-

23,-
27,-

36,-
13,-
10,-
24,-
26,-

159,- 175,-
86,-
37,-
35,-
25,-
66,-

86,-
36,-
30,-
23,-
47,-

22,-
62,-
60,-
59,-
42,-

20,-
62,-
43,-
66-
37-

480,- 440,-
42,-
104-
61,-
75,-
62,-

38,-
82,-
51,-
65,-
61,-

66,-
148,-
108,-
176,-
101,-

64,-
188,-
124,-
205,-
94,-

920,- 949,-

DDR 

Michel 

** 
88,-
109,-
//,-189,-
71,-

© 
87,-
176,-
92,-

155,-
45,-

71,-
68,-
65,-
63,-
87,-

55,-
51,-
55,-
49,-
76,-

865,- 840,-
53-
52,-
55,-
63,-
54,-

48,-
49,-
39,-
54,-
49,-

61,-
64,-
76,-
68,-
80-

55,-
57,-
74,-
62,-
6 6 -

610,- 539,-
113,-
110,-
109,-
116,-
83,-
91,-
67,-
77,-
78,-

105,-

90,-
95,-
97,-
70,-
74,-
79,-
60,-

96,-
925,- 790,-

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 
1986 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

611-
165-

17-
18-

304-

1095,-

86-
368-
106-
156-
149-
126-
162-
147-
112-
107-

1475,-

132-
196-
283-
232-
276-
287-
269-
286-
316-
245-

273-
5 0 1 -
2 9 1 -
276-
199-

© 
96-
80 -
12,-
10-

2 1 4 -

405,' 

60-
265-

73-
108-
116-
94-

145-
127-

92 -

111-
159-
207-
176-
209-
224-
213-
229-
264-
208-

237-
472-
265-
253-
195-

flEELOPERS 

13 
1 4 -
6 

13 
36 
16 
4 7 -
95 

248.' 

16 
23 
32 
14 

1 0 1 -
33 
52 
32 
66 
66 

405,-

40 
48 

114 
43 
90 

109 
96 

1 6 2 -
105 
96 

885,-

320-
182-

4 1 -
46-

170-

105,-

3 0 -
4 3 -
8 4 -
3 3 -
7 0 -
7 8 -
6 8 -

1 2 8 -
7 1 -
8 2 -

675,-

264-
144-
3 3 -
4 0 -

170-
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

107-
99,-
77,-

109,-
59 -

122-
122,-
180-
186-
182-

60-
89,-

112,-
122,-
113,-

165-
181 -
218,-
198,-
195,-

69,-
88,-
82,-

117-
124-

45-
47,-
46,-
53-
65-

110,-
129,-
165,-
157-
93,-

49,-
52,-
49,-
65,-
74-

53-
52,-
64,-
65,-
95-

45,-
58,-
62,-
75-

105-

282,-
261,-
178,-
177-
151-

168,-
164,-
115,-
119,-
119,-

61/95 5250,- 2375,-1895, 

VOORLOPERS 
61/95 1535,- 2450,- 3725,- 4125,- 3375,- 1150,- 2595, 1095,- 1225,- 1550 3025,- 1850,- 1520,- 1525,- 2340,- 2115,-

O l l i 0 . 0 

: ö 

>-UI co z 
DC 
UI => o 

te 

E 
u. 
O 
U I 
_ l 

1969 
1970 

269-
127-

2 2 0 -
8 6 -

69/70 389,- 295,-
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

9 6 -
3 2 -
1 3 -
1 4 -
2 5 -
1 6 -
1 2 -
1 2 -
21 -
3 8 -

133-
5 9 -
16 -
14 -
16 -
2 9 -
2 6 -
1 4 -
1 9 -
1 9 -

3 9 -
2 0 -
1 4 -
3 6 -

9 -
3 6 -
1 4 -
2 4 -

4 5 -
1 3 -
3 2 -
2 0 -
1 9 -
1 4 -

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

7 5 -
3 0 -
3 0 -
3 3 -
5 2 -
5 8 -
3 9 -
5 3 -
4 8 -
4 5 -

6 3 -
9 2 -
2 1 -
4 5 -

11 -
1 0 -

4 3 -
3 6 -
6 3 -
6 2 -
4 9 -
6 6 -
4 8 -
5 0 -
6 3 -
61 -

4 2 -
3 5 -
4 6 -
4 6 -
7 3 -
5 2 -
5 6 -
5 5 -
4 7 -
6 6 -

1 6 -
1 8 -
5 6 -
5 0 -
3 9 -
5 4 -
45,-
4 8 -
4 5 -
4 6 -

81/90 459,- 245,- 495 -
1991 
1992 
1993 
1994 
1996 

7 0 -
8 3 -
7 0 -
7 6 -
6 3 -

1 0 -
7 -

1 9 -
2 5 -

5 2 -
5 4 -
6 5 -
7 8 -

1 0 4 -

5 2 -
8 9 -
51 -
9 7 -
7 9 -

4 0 -
5 5 -
4 8 -
5 0 -
6 4 -

Totaal 1485,- 1439,- 785, -

VERENIGDE NATIES 

18,-
9 -

11 -
7 -

11 -
11 -
2 9 -
1 2 -
1 4 -
1 6 -
2 3 -

2 9 -
3 0 -
3 3 -
41 -
5 0 -
5 4 -
3 5 -
3 5 -
3 0 -
1 7 -

2 9 -
1 9 -
21 -
2 0 -
3 8 -

45-

2 3 -
2 7 -
19,-
2 1 , -
27,-
3 7 -
2 4 -
21 -
2 7 -
1 8 -

1 6 -
1 8 -
21 -
21 -
2 8 -
3 6 -
3 0 -
3 6 -
21 -
41 -

3 5 -
3 8 -
3 5 -
3 2 -
4 8 -

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 /019p Franc 
BUND ƒ O 80 p Mark 

ENGELAND /1,80p£ 
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 

1 4 -
11 -
2 6 -
2 6 -
2 6 -
3 6 -
27,-
34,-
1 8 -
31 -

3 2 -
3 6 -
3 8 -
3 5 -
5 0 -

VOLKSREPUBLIEK CHINA, postfns yeriaagdepnjzen 
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 

KOLLËKTIE 1980 t / m 1 9 9 5 f 1 9 9 9 , -

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 

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,-

3 9 -
2 5 -

4 6 0 -
165-
96-

165-
1250-

149-
39-

576-
350-
240-

18-
165-
46-

9 -
1 3 -

2 4 5 -
4 1 -
65-
18-
95-

© 
6 3 -
3 8 -
1 9 -

446-
129-
7 9 -
6 0 -

1250-
2 2 -
3 6 -
1 1 -

195-
3 3 -
1 0 -

110-
6 -

AANBIEDING VOORLOPERS 
Nr 1/86 kompleet 4395- 2625-

BESTELLEN PER POST-

LEVERING: 

HOLLANDS GLORIE 
Hoogewerfstraat 18 
2181 EJ HILLEGOM 

TELEFOON 0252 524352 
of 0252 516510 

FAX 0252 515422 

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk / 64 bladzijden 

BIJ grotere aantallen lagere pnjzeni 
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 ƒ 60,-
een kleine kostenbijdrage van ƒ 5 50 per zending Bestellingen 
Albums, catalogi insteekboeken etc porto extra 
BUITENLJ\ND portokosten extra, bankkosten ƒ 6,50 per zending 

VERZEKERING: per zending slechts ƒ 0,75 U loopt hierdoor geen enkel nsico 
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 
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Groot-Brittannië 

Luchtpostbladen 
Geïllustreerde luchtpost-
bladen 'Spoorwegen': 
een set van zes stuks ver
scheen op 30 januari 
1996. De prijs van de 
zes bladen in een om
slag bedraagt £ 2.50. 
De zes luchtpostbladen 
herdenken de geschiede
nis van de spoorwegen 
en vestigen de aandacht 
op de 'grote' treinen die 
in de loop der tijden het 
land doorkruisten, vanaf 
Stephenson's Rocket\o\ 
aan de Eurostar, die 
Groot-Brittannië met 
Frankrijk verbindt. 
Deze luchtpostbladen 
hebben geen waarde-in
druk maar het opschrift 
Postage Paid, met daar
naast de beeldenaar van 
de koningin. Het cijfer 
' 1' met de landsnaam 
staat voor bezorging 
binnen 24 uur in Groot-
Brittannië. De serie bevat 
afbeeldingen (met bron
vermelding) van verschil
lende Britse spoorwegen, 
soms wel drie onder el
kaar doorlopend tot op 
het derde deel van het 
formulier. 

De namen van de vroe
gere spoorwegmaat
schappijen en de treinen 
die op het luchtpostblad 
worden vermeld zijn: 

a. British Rail: Deltic, In
tercity 125, Eurostar, 
b. Southern Railway: 
Cheltenham, Pepton, Sir 
Lamiel; 
c. Great Western Rail
way: Iron Duke, City of 
Truro, Caerphilly Castle; 
d. London Midland Scot
tish Railway: Class 5 No. 
5305, Cornwall, 
Duchess of Hamilton 
e. Pre Grouping: 
M.R.Compound No. 
WOO, Stirling Single 
No. T, Stephenson's 
Rocket-
f. London and North Eas
tern Railway: Mallard, 
Peppercorn 'Pacific' Blue 
Peter, Flying Scotsman. 

Honderd jaar geleden 
werd de Schotse Football 
League gevormd en dat 
was op 2 april van dit 
jaar een goede reden tot 
uitgifte van een lucht-
postbrief. De secretaris 
van de Schotse voetbal
bond toonde zich zeer 
verheugd over deze uit
gifte. De ontwerper van 

deze brief is Richard 
Bissland van de 999 De-
sign Group en MacCor-
auodale Envelopes Ltd is 
de drukker. 
De envelop is rijkelijk 
voorzien van illustraties. 
Personen die een be
langrijke rol hebben ge
speeld in de afgelopen 
honderd jaar, riet natio
nale stadion in Hampden 
Park te Glasgow, de Cup 
Medal, de champion
ship Trophy en nog vele 
andere zaken sieren dit 
postwaardestuk. 

heeft. Waarom niet ter 
gelegenheid van het Eu
ropees voetbalkam
pioenschap Euro 96 een 
luchtpostbrief of nog be
ter een pakket van zes 
verschillende Euro 96-
luchtpostbrieven uitgege
ven? 
Wel zijn dit jaar nog een 
aantal andere uitgiften te 
verwachten: o.a. Olym
pische Spelen, Toerisme 
in Noord-lerland, het 
festival te Edinburgh, 
Jeugd, Britse zoogdie
ren. Kerstmis en het Brit
se Legioen. Er staat ons 

500 gram). De opdruk 
Postage and Fee Prepaid 
is aangebracht in een wit 
uitgespaard vierkant op 
de blauwe ondergrond. 
De ruimte voor het adres 
en voor de afzender is 
eveneens wit uitgespaard 
op de blauwe onder
grond. Het aangebrachte 
bewijs van aflevering is 
van de envelop te schei
den en wordt aan de af
zender verstrekt. Verder 
zijn de gebruiksaanwij
zing en de verkoopprijs 
op de envelop gedrukt. 
De prijs van de envelop 

Luchtpostbrief Scofe/ifooAo, 

De envelop 
is zonder waarde-in
druk, wel met de beelde
naar van koningin Eliza
beth, de tekst Great Bri
tain Postage Paid en het 
cijfer ' 1 ' , riet Royal Mail-
embleem en vele aanwij
zingen in het Engels en 
het Schots. 
Nu het toch over voetbal 
gaat: de filatelistische 
pers in Groot-Brittannië 
betreurt het dat de Britse 
Royal Mail een prachtige 
gelegenheid gemist 

dus nog heel wat te 
wachten. 

Enveloppen 
Twee enveloppen Special 
Delivery (bezorging de 
volgende dag) met de 
beeldenaar van koningin 
Elizabeth II (type-Ma-
chin) in een achthoek en 
zonder waarde-aandui
ding in blauw. In de for
maten C5 (voor een ge
wicht van 250 gram) en 
C4 (voor een gewicht tot 

van het formaat C5 is 
£ 3.30 en die van het 
formaat C4 £ 4.-. 
De zelfklevende sluitklep 
is voorzien van een be
schermende strip. 

Van hetzelfde soort en
veloppen zijn nog twee 
stuks uitgegeven met de 
aanduiding Registered 
en twee met Registered 
Plus. De formaten zijn 
gelijk: C5 (250 gram) en 

C4 (500 gram). 
De beeldenaar van de 
koningin in een achthoek 
zonder waarde-aandui
ding in zwartblauw ge
drukt. De uitvoering is 
verder in grote lijnen ge
lijk. De prijzen zijn als 
volgt: Registered: for
maat C5 £ 3.60, for
maat C4 £ 4.30. Regis
tered Plus: formaat (_5 
£ 4.20, formaat C4 
£ 4.90. 

Jersey 

Voor hen die extra veel 
schrijfruimte op prijsstel-

len heeft Jersey een 
luchtpostbrief uitgege
ven, die behalve de 
noodzakelijke teksten 
verder blanco is. De 
brief is zonder waorde-
ndruk en kost 36 p. De 

brief is vervaardigd van 
lichtblauw papier met 
watermerk. 
Deze brief is het 'ver
volg' op een luchtpost
brief. die bijzonder rijk 
in full-colour \s geïllus
treerd en enige maanden 
eerder werd uitgegeven. 
Wilde bloemen, die in de 
vrije natuur op Jersey 
groeien, zijn afgezet te-
jen een landschappelij-
e achtergrond. 

Ook is er een speciale 
Priority Services envelop 
uitgegeven, die verkrijg
baar is in twee formaten: 
225x115mm en 
235x167mm. De enve
loppen kunnen worden 
gebruikt voor de bijzon
der diensten zoals Spe
cial Delivery, Registered, 
Registered Plus enzo
voort. De enveloppen 
kosten £ 3.25. Dit be
drag is geldig voor het 
laagste tarieren aanvul
lend port moet worden 
bijgeplakt. 

Man 

In twee formaten, 
DL=225xl 14mm, prijs 
£ 3.20 en 
C4=322x230mm, prijs 
£ 3.60, is een envelop 
voor aangetekende ver
zending uitgegeven. 
Zonder waarde-aandui
ding, wel met de aante
kening dat het minimum 
port en het minimum
recht betaald zijn. Links
onder hetpostembleem 
met Isle of Man/ Post Of
fice en daaronder Priori
ty Services. 



NVPH 1997 - met drie prijskolommen en rolzegels 
NVPH 1997 spec cat Ned/Geb kleur nu met 3 prijskolommen 

t/m 1939 brievenwaardering t/m NVPH 83 en vermelding 
rolzegels (10/9) 27 50 

Yvert 1997 Frankrijk in kleur 38 50 
Monaco/Andorra/Ver Europa/UNO kleur 24 — 
Franse Geb tot onafhankelijkheid kleur 67 50 
Pays Independants d Afrique/Cambodga/Laos/Vietnam 
956 biz 62 50 

Michel 1996/7 cat Deutschland kleur 720 biz 36 50 
cat Europa Oost 1765 biz 69 — 
cat Europa West 3222 biz 85 — 
kleurengids met 570 kleuren 44 — 

Yang (eng ) spec cat VR China 1996 kleur 166 biz 29 50 

Aanbieding Edifil (spaans) cat Spanje 1995/96 kleur 193 biz 20-

Unitrade (eng ) spec cat Canada 1996 kleur in ringband 
Sakura (jap /eng ) catalogus Japan 1996/7 kleur 
Farahbakhsh (arab /eng ) spec cat Perzie/lran kleur 430 biz 
PPF (pools) catalogus Polen 1996 kleur 231 biz 
Catalogus Pakistan 17e editie kleur 
JB (eng ) spec cat zegels/stempels Malta 1996 kleur 168 bIz 
VST (eng ) catalogus Australië 1996 kleur 208 bIz 
Brusden White (eng ) handboek/spec cat Australië 1995 kleur 

met o a plaattouten 1000 bIz in ringband 
Zonnebloem nieuw m september cat Mederland speciaal 

verzamelgebieden Israel Ver Europa deel II 
Schracke (duits) handboek Postale geschiedenis 

Duitse veldpost 1914/18 360 bIz 

42 50 
29 50 
62 50 
29 50 
32 50 
33 50 
19 50 
230 — 

110-
Fillips (duits) spec cat zegels/stempels Aland 1996 115 biz 29 50 
LG (duits) wereldcatalogus automaatzegels 1996 kleur 168 biz 40 — 
Ferchenbauer (duits) spec cat Oostenrijk 1850 1918 ed 1991 

800 biz 150 — 
Filatelistische woordenlijst Duits Frans/Engels Nederlands 88 bIz 17 50 
Lollini (trans) wereldcat Concorde op 700 zegels/blokken 1996 

kleur 40 bIz 47 50 
Detail (ned ) handboek Nederlandse voetballers op zegels 1996 

kleur 64 bIz 24 75 
Veenstra (ned ) handboek Vermeer-schilderijen op zegels 46 biz 17 50 

Gibbons - wereldcatalogus Vogels 1996 
4e editie 276 bIz met vermelding van 12 500 zegels 70-

DBZ - Deutsche Briefmarken-Zeitung 150 bIz per editie 
drie recente nummers 15 — 
halfjaarabonnement 13 nrs incl porto 77 50 

Hoekstroken doorzichtig en 
zelfklevend - voor het vastzetten van 
brieven blokken kaarten fotos 
lOOstuks ƒ 7 -
Aanbieding 1000 stuks 50-

PERGAMIJN-ZAKJES 
45/60 mm per 100 5 50 per 1000 50 -
62/62mm per ICO 6 50 perlOOOBO-
65/102mm perlOO 6— per 1000 55-
85/117mm per 100 8— per 1000 70 -
Glasheldere hoezen voor briefkaarten 

115/160 mm 
120/180 mm 
130/200 mm 
165/215 mm 
107/150 mm 

per 100 1 1 -
perlOO 1 5 -
perlOO 1 4 -
penOO 2 0 -
perlOO 2 2 -

- per 1000 105 
-per 1000 140 
-per 1000 135 
-per 1000 170 
-per 1000 195 

voor Nederlandse FDCs 190/IOOmm perlOO 9—perlOOO 80-

Orders tot ƒ 150 - plus ƒ 6 - verzendkosten Orders tot ƒ 50 - alsmede leve 
nng aan nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling Prijswijzigingen voor 
behouden 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) s 070-3652227 
Onze winkel is geopend van maandag t/m vrijdag 9 00 17 00 zaterdag 10 00 13 00 

Besteladres Den Haag: Keiser & Zn tel 070 3462339 
Besteladres Maastrictit: Fa Trynes-tel 043/3214736 
Besteladres Rotterdam: Het Poststempel - tel 010/4768175 (ook s avonds) 

Opgericht in 1984 
Uitgebreide voorraden Groot-Bnttannie 

Zeer mooie materiaal 
Concurrerende prijzen 

Internationale handelaren 
Lid van Visa, Access en Amex 

Gratis geïllustreerde lijsten 
Internatinale rondzendingen 

H&B - prachtige voorraden Groot-Brittannie 
uitsluitend vanaf 1700 tot heden incl 
postgeschiedenis, hoge kwaliteit zegels in plaatdruk, 
zeldzame enveloppen, GB in het buitenland 
gebruikt, telegraafzegels, misdrukken, proeven en 
zeldzaamheden etc etc 
(geen zegels in het type-Machin) 

NEEM VANDAAG NOG 
CONTACT MET ONS OP! 

H&B PHILATELISTS LTD 
PO Box 73 Spalding 
Lincolnsliire England 

PEll 4LU 
Tel 44 1775 840849 
Fax 44 177"; 840216 

THE 
TRADE SECRET 

IS OUT! 
The world's largest store of 
stamp collections postally 

auctioned every month. 
DON'T MISS THIS MOST EXCITING 

PHILATELIC SOURCE EVER! 
WE TAKE CREDIT CARDS AT NO COST 
Send to Sandafayre, NL14, Knutsford UKWA16 8XN 
Telephone +44 1565 653214 Fax +44 1565 651637 

P l e a s e s e n c 

Name 

Address 

T H E 

one a f r e e C a t a l o g u e 

Post Code 5 
£ I S G R E A T V A L U E 

413 



FILATELJSTISCHE 
Opgaven voor deze rubriek in 
het oktobernummer 1996 
moeten uiterlijk op 1 septem
ber aanstoonae 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 

• 2 3 , 2 4 en 25 augustus: 
Budapest (Hongarije). Mo-
fift 96, internationale tentoonstel
ling georganiseerd door de Hon
gaarse vereniging voor weten-
schoppelijke filatelie, de Hongaar
se posterijen en de postgeschied-
kundige stichting 'Gervay Mihaly'. 
Congreszaal van het paleis van de 
Hongaarse Academie van Weten
schappen. Inlichtingen: Mafitt 96, 
P.O. Box 43, H-1518 Budapest 
(Hongarije). 
• 24 augustus-5 januori: 
Utrecht. Spoor £ Pos/tentoon
stelling van post- en vrachtzegels 
uit de collectie van het Nederlands 
Spoorwegmuseum. Maliebaansta
tion. Openingstijden: di-za van 10 
tot 17 uur, zo von 13 tot 17 uur 
(Kerstmis gesloten). Toeganasprijs 
museum: i l 1.- (4-12 jaar: f 7.-). 
• 3 0 en 31 augustus en 
1 september: 
Utrecnt. Ferphilex 96, twintigste 
internationale postzegeltentoon
stelling van de FISAIC/CIP, geor
ganiseerd door de Nederlandse 
Vereniging van Spoorweg Philate-

^ listen en ae Internationale Spoor-
^ wegmotiefgroep. Jaarbeurs. Ca 
^ 700 kaders. Congres Internationa-
= Ie Spoorwegmotiefgroep. Inl.: A. 
'^ Andriesse, Prunuslaan 20,3768 
= BH Soest, telefoon 035-6016889. 
= • 6, 7 en 8 september: 
^ Amsterdam. Postmerken 96, 
ü tentoonstelling ter gelegenheid 
^ van het vijftigjarig bestaan van de 
^ Nederlandse Vereniging van Post-
^ stukken- en Poststempelverzame-
2 laars. Oude Kerk, Oude Kerks-

plein. Openingstijden: op 6 en 7 
september van 10 tot 17 uur en 

511(1 op 8 september van 13.30 tot 17 
" " uur. Inlichtingen: J.M. van Putten, 

Zomervaartl66zw, 2033DD 
Haarlem, telefoon 023-5350178. 
• 7 en 8 september: 
Tienen (België). Internationale 

Jumelagetentoonstelling 1996 (fi-
latelistischestedententoonstelling) 
met deelname van verenigingen 
uit Nederland, Frankrijk, Tsjechië, 
Polen en België, georganiseerd 
door de Tiense Postzegelclub. Bij
zonder postkantoor, speciaal 
stempel. Stadsfeestzaal, Minder
broederstraat. Openingstijden: op 
beide dagen van 10 tot 17 uur. In
lichtingen: L Vancleef, Albertvest 
36, B-3300 Tienen (België). 
• 14 en 15 september: 
Brussel (België). Brussels 96, 
gecombineerde tentoonstelling en 
beurs, georganiseerd door Paask-
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 78,8-3080 
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-
Brittonnië). 
• 26 t / m 29 september: 
Dinslaken (Duitsland). Dinsla
ken 96, tentoonstelling (Rang 3) 
met internationale deelneming ter 
gelegenheid van het vijftigjarig 
bestoon van de Dinslakener Brief
marken-Sammler Verein e.V. Aulo 
van de Ernst-Borlach-Gesamtschu-
le, Scharnhorststrasse. Inlichtin
gen: Oststrasse 35, D-46539 Dins-
Faken (Duitsland). 
• 2 7 , 2 8 en 29 september: 
Osnabrück (Duitsland). 
Motiva 96, thematische tentoon
stelling met internationale deelne
ming (Rang ̂  georganiseerd door 
het Verband Philatelistiscber Ar-
beitsgemeinschahe e. V. Stadthalle 
OsnaDriick, Schlosswall 1-9. 
Jeugdklasse, Open klasse. Ope
ningstijden: op 27 en 28/9 von 10 
tot 18 uur en op 29/9 van 10 tot 
17 uur. Inlichtingen: K.-H. Ried
ger, Erlenweg 29A, D-29214 Bod 
Rothenfelde. Aanmelding sluit op 
31 meia.s. (Ortwin Kern, Postfach 
800427, D-65904 
Frankfurt/Main). 
• 4 , 5 en 6 oktober: 
Appingedam. Eemsmond 96, 
postzegeltentoonstelling in catego
rie 2 georganiseerd 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. Klijnstra-Roelfse-
mo. Graaf Edzordstroat 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
stoon van De Globe afdeling Ede 
en het 25-jarig bestaan van de 
jeugdafdeling. Ca. 300 kaders, 
Klüssendorf-automaat. Thema: De 
flora en fauna von de Veluwe. Za
lencentrum Nimoc, Galvonistraat 
13. Openingstijden onbekend. Op 
12/10 thematische dog met be-
kertournooi. Bijzondere envelop 
(wordt toegezonden na overma
king van f 3.- op bankrekening 
95.76.99.069 van de SNS-bank, 
gironummer bank 310031, t.n.v. 
H. Vruggink). Inlichtingen: J.C. 
Mak, Prins Bernhordloan 8,6721 
DR Bennekom, telefoon 0318-
416160. 

• 12 en 13 oktober: 
Alkmaar. Pozeta 96, propagon-
datentoonstelling met weclstrijdka-
rokter (categorie 3) ter aelegen-
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 Aol-
brechtweg 4. Ca. 300 koders. 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 Dog van de 
Postzegel Amsterdam ter gelegen
heid van de Dag van de Postzegel 
1996. Gebouw Euretco, Delfland
laan 4 (ingang Schipluidenloon). 
Openingstijden: op oeide dogen 
vanl0totl7uur.NVPH-handela-
ren oanwezig. Inlichtingen en aan
meldingen: H.J. Nijmeijer, Postbus 
6726,1005 ES Amsterdam, tele
foon 020-6120432 (na 19 uur). 
Meerssen. Limphilex XXVIl, ten
toonstelling (categorie 3) georga
niseerd ter gelegenheid van de 
Dog van de Postzegel 1996 en het 
21-jarig bestoon van 't Fakteurke 
Mergellond. Co. 300 kaders. Stella 
Moris College, Veeweg 2. Opening
stijden: op 12/10 van 12 tot 18 
uur en op 13/10 van 10 tot 17 
uur. Inlichtingen: 't Fakteurke, 
Postbus 31,6343 ZG Klimmen, 
t.o.v. de heer J.H.L vanden 
Bosch, telefoon 043-4592037, fox 
043-4592800, Email vdbo-
hand@pi.net. 

• 12 oktober t / m 1 novem
ber: 
Meerssen. Unesco 50 jaar, filo-
telistische tentoonstelling georga
niseerd ter gelegenheid van het 
vijftigjarig bestoon van de Unesco. 
Geulgalerie, Stella Maris College, 
Veeweg 2. Openingstijden: op 
12/10 van 12 tot 18 uur, op 
13 /10van l0 to t l 7uü rende 
overige dogen op schooltijden. In
lichtingen: 't Fakteurke, Postbus 
31,6343 ZG Klimmen, t.o.v. de 
heer J.H.L van den Bosch, tele
foon 043-4592037, fax 043-
4592800, Emoil-adres: 

vdbohand@pi.net. 
• 26 en 27 oktober: 
Tienen (België). Thuinae 96, 
provinciale competitieve postze
geltentoonstelling Brabant, geor
ganiseerd door de Tiense Postze
gelclub en de Koninklijke Lands
bond van Belgische Postzegelver
enigingen. Bijzonder postkantoor, 
voorverkoop emissie 'Muziek en 
literatuur'. Stadsfeestzaal, Minder
broederstraat. Openingstijden: op 
beide dagen van 10 tot 17 uur. In
lichtingen: L. Vancleef, Albertvest 
36, B-3300 Tienen (België). 
• 9 en 10 november: 
's-Gravenhage. Gevleugelde 
post, propagandatentoonstelling 
ter gelegenheid van het zestigjarig 
bestaan van de Nederlandse Ver
eniging van Aero-Philatelisten 'De 
Vliegende Hollander'. Ca. 150 ka
ders. PTT Museum, Zeestraat 82. 
Openingstijden: op 9/11 en 
10/1 Ivan 12 tot 17 uur. Inlich
tingen: J.D.H, van As, Dintel 22, 
2991 RC Borendrecht, telefoon 
0180-614430. 
• 2 7 , 2 8 en 29 december: 
Noordwijk. Nortbgopost 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-sporthol, J. van Hoorn
straat 4. Openingstijden onbe
kend. Co. 300 kaders (nog enkele 
kaders beschikbaar). Inlichtingen: 
A. Brederode, Sondouwhof 18, 
2203 EK Noordwijk, telefoon 071-
3649516. 

1997 

• 22 t / m 26 januari: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Stampex, nationale tentoonstel
ling georganiseerd door het Britisb 
Philatelic Centre. Business Design 
Centre, 52 Upper Street, Islington, 
London NI . Nadere gegevens ont
breken. Informatie: 107 Charter
house Street, London EC1M 6PT 
(Groot-Brittannië). 
• 24, 25 en 26 januari: 
Nieuw-Loosdrecht. Negende Fi-
lateliebeurs en 84ste Filatelisten-
dag. Handelaren- en informatie-
beurs speciale verzamelgebieden, 
georganiseerd door de Stichting 
Filoteliebeurs in samenwerking 
met de Nederlandse Bond van Fi
latelisten-Verenigingen. Pandahal
len. Openingstijcfen: op 24/1 van 
13 tot 18 uur, op 25/1 van 10 tot 
17 uur en op 26/1 van 10 tot 
16.30 uur. Inlichtinaen: Rigters-
komp 8,1261 TN Blaricum, tele
foon 035-5314399. 
• 1 2 t / m 16 februari: 
Hongkong (Hongkong). 
Hong Kong 97, elfde Aziatische 
wereldpostzegeltentoonstellinq. 
Hong Kong Convention and Exhi
bition Centre, Won ChaL Co. 1.200 

Attentie! 
Zend uw meldingen voor deze 
rubriek uitsluitend scbrHfe-
lijk aan de redactie von Phila
telie, Klipper 2,1276 BP Hui
zen en (loe dot uiterlijk zes 
weken voor de verschijnings
datum van het gewenste num
mer van Philatelie. 

kaders. Openingstijden onbekend. 
Informatie: The Secretary General, 
Room 201, Post Office Headquar
ters, General Post Office, 2 Con-
nought Place, Hong Kong. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 24 augustus: 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 
53,13-17. Telefoon 0264-
456195. 
• 25 auaustus: 
Kaalheiae-Kerkrade. De Jreëts, 
Kaalheidersteenweg 105,14-17. 
Telefoon 045-5415088. 
Rotterdam. Engels (Groothan
delsgebouw), Stationsplein 45,10-
16. Telefoon 0512-531175. 
• 31 augustus: 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Tolmostroat 9, 10-17. 
Oldenzaal. De Zon, Bentheimer-
stroot 1,10-17. Telefoon 0541-
513640. 
• 1 september: 
's-Gravenhoge. Nederlands 
Congresgebouw, Churchillplein 10, 
10-16. Telefoon 0512-531175. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4-6,10-13. Telefoon 024-
6413608. 
• 7 september: 
Alkmaar. De Rekere, Muider-
waard 396,10-16. Telefoon 
0512-531175. 
Geldermalsen. Filatelistische 
Contactgroep Islamitische Wereld. 
De Gentel, Genteldijk 34,9.30-
13.30. Telefoon 055-3667769. 
Gouda. Goudse Woorden, Cal-
sloon 100,13.30-17. Telefoon 
0182-396440. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivoldistraot 4, 
10-16. Telefoon 0252-411406. 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutlaon 2,13.30-17.00. Tele
foon 0341-254615. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhof 1, tijden onbekend. Te
lefoon 0297-562862. 
• 8 september: 
Hilversum. Hotel Lapershoek, 
Utrechtseweg 16,10-16. Telefoon 
0512-531175. 
IJmuiden. De Spil, Frans Hals
straat 29,10-16. Telefoon 0255-
522310. 
• 12 september: 
Nijmegen. Wijkcentrum Duken-
burg (zaal 3), Meijhorst 7039, 
19.30-22. Telefoon 024-
6413608. 

mailto:vdbohand@pi.net
mailto:vdbohand@pi.net
mailto:vdbohand@pi.net


• 14 September: 
Doetincnem. Wildebeest, Rozen-
gaardseweg 91,10.30-18.30. Te
lefoon 026-3332635. 
Drenten. De Meerpaal, 13.30-
16.30. Telefoon 0321-314305. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstraat 4,10-16. Te
lefoon 023-5613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verlaan 20,12-16. Telefoon 010-
5915346. 
Welberg (Steenbergen). De 
Voert, Kop. Kockstraot 54, aan
vang 10 uur. Telefoon 0167-
567469. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,10-16. Telefoon 0521-
512592. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzen-
dorfloon, 10-16. Telefoon 072-
5337739. 
• 15 september: 
Den Helder. Motel, Marsdiep
straat 2a, 10-16.30. Telefoon 
0223-615409. 
• 19 september: 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutloan 2,19.00-22.00. Tele
foon 0341-254615. 

21 september: 
Assen. De Open Hof, Sleutel
bloemstraat 1,10-16.30. Telefoon 
050-4092874. 
Dieren. NFV Skandinavië.l\\eo\-
horne, Collunoplein 77,10-16. Te
lefoon 0313-415000. 
Echt. Zaal Willie, Houtstraat 7, 
13-17. Telefoon 0475-486144. 
Groningen. Nederlandse Vereni
ging voor Thematische filatelie. 
Martinihal, Leonard Springerlaan 
2,10-16. Telefoon 0341-563540. 
Waddinxveen. Ontmoetings-
kerk, Groensvoorde 3,13.30-17. 
Telefoon 0182-396440. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16. Tele
foon 038-4771726 (na 18 uur). 
• 22 september: 
Amsterdam. Artis Portycentrum, 
Plantage Middenlaan 41 a, 10-16. 
Telefoon 0512-531175. 
Berkel-Enschot. De Druiventros, 
Bosscheweg 11,10-13. Telefoon 
013-5332058. 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bikkerstroat 46,10-16. Tele
foon 020-6907434. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 58,9-
13. Telefoon 0475-483630. 
Kaalheide-Kerkrade. De Jreëts, 
Kaolheidersteenweg 105,14-17. 
Telefoon 045-5415088. 
• 23 september: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temoker de Bruïneweg 279, 
19.30-22. Telefoon 026-
3340331. 
• 27 september: 
Osnabrück (Duitsland). Stadt-
halle Osnabrück, Schlosswall 1-9, 
10-17. 
• 28 september: 
Badhoevedorp. Het Dorpshuis, 
Snelliusloan 3,10-16. Telefoon 
023-5617279. 
Bodegraven. Parochiehuis, 
Doortocht 11,10-17. Telefoon 
0172-613475. 
Brielle. Zalencentrum, Longe-
stroot 76,13.30-16.30. Telefoon 
0181-415640. 

Culemborg. Geologie- en mijn-
bouvdilatehsten. De Open Hor, 
Beethovenloan 2-4,10-17. Tele
foon 0299-425078. 
Deventer. Wijkgebouw, Van Vlo-
tenlaonBS, 10-16. Telefoon 
0570-592074. 
Dordrecht. De Schuur, Nijhof-
flaan 57,10-17. 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 
53,13-17. Telefoon 0264-
456195. 
's-Gravenzande. De Brug, Ko
ningin Julionaweg 91,10-16. Te
lefoon 0174-412117. 
Groningen. Martinihal, 10-17. 
Telefoon 050-5712929. 
HWveaum. Filatelistenvereniging 
Duitsland De Koepel, Kapittelweg 
399o, 13-16. Telefoon 035-
6837715. 
Noordwijk. De Kuip, Zeestraat 
1,10-17. Telefoon 0252-212080. 
Osnabrück (Duitsland). Stodt-
halle Osnabrück, Schlosswall 1-9, 
10-17. 
Roermond. Ontmoetingscen
trum, Minderbroederssingel 15F 
(naost Nederlands-Hervormde 
Kerk), 13-16. Telefoon 0475-
591608, 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig-
straat 3,10.30-15.30. Telefoon 
0316-529241. 
Zwolle. CJV Jubal, Jufferenwal 
24,10-16.30. Telefoon 038-
4216493. 
• 29 september: 
Dinslaken (Duitsland). Ernst-
Barlach-Gesamtschule, Scharn-
horststrasse. Inlichtingen: Oststras-
se 35, D-46539 Dinslaken (Duits
land). 
Haarlem. Hotel Haarlem-Zuid, 
Toekanweg 2,10-16. Telefoon 
0512-531175. 
Lichtenvoorde. 't Zwaantje, Zie-
wentsewegl, 10-17. Telefoon 
0544-375707. 
Osnabrück (Duitsland). Stodt-
halle Osnabrück, Schlosswall 1-9, 
10-17. 
Raalte. Zwakenberg, School
straat 11,10-16. Telefoon 0572-
353226. 
Schagen. De Rode Leeuw, Markt, 
10-16. Telefoon 0224-214489. 
• 5 oktober: 
Almere-Stad. Sporthal Steden-
wijk, Kampenweg 7,10-16. Tele
foon 036-5360219. 
Alphen aan den Rijn. Nabij, 
Lauraplein/hoek Van Lennep-
straat, 10-17. 
Arnhem. Postiljon Hotel, Europa
weg 25,10-16. Telefoon 0512-
531175. 
Gouda. Goudse Waarden, Cal-
sloan 100,13.30-17. Telefoon 
0182-396440. 
Hengelo (Ov.). De Waarbeek, 
Twekkelerweg 327,10-17. Tele
foon 074-2919591. 
Leeuwarden. Boekema, Helicon
weg, 10-16.30. Telefoon 058-
2664846. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivoldistroat 4, 
10-16. Telefoon 0252-411406. 
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. 
Veenendaal. Christelijke Scho
lengemeenschap, Boompjesgoed 
14,9-16. Telefoon 0318-471055. 
• 6 oktober: 
Heerhugowaard. De Swan, Mid
denweg 178,13-16.30. Telefoon 
072-5714371. 
Hengelo (Ov.). De Woorbeek, 
TwekÜelerweg 327,10-17. Tele
foon 074-2919591. 
's-Hertog|enbosch. Het Wapen 
van Rosmalen, Graofseboon 52, 
10-16. Telefoon 0512-531175. 
Venlo. 't Anker, Stroelseweg 83, 
10-13. Telefoon 077-3731188. 
• 10 oktober: 
Nijmegen. Wijkcentrum Duken-
burg (zaal 3), Meijhorst 7039, 
19.30-22. Telefoon 024-
6413608. 
• 1 2 oktober: 
Doetinchem. Wildebeest, Rozen-
goordseweg 91,10.30-18.30. Te-
fefoon 026-3332635. 
Drenten. De Meerpaal, 13.30-
16.30. Telefoon 0321-314305. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstraat 4,10-16. Te
lefoon 023-5613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verloon 20,12-16. Telefoon 010-
5915346. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,10-16. Telefoon 0521-
512592. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzen-
dorfloon, 10-16. Telefoon 072-
5337739. 
• 1 3 oktober: 
Essen (Duitsland). Soalbou Es 
sen (Grosser Saal), Huyssenollee 
53,10-17. Inlichtingen: Rolf Sch
neider, Huttropstrasse 54, D-
45138 Essen (Essen). 
Nijmegen. Sterrebos, Kasteellaan 
4-6,10-17. Telefoon 024-
6414855. 
Rotterdom. Engels (Groothan
delsgebouw), Stationsplein 45,10-
16. Telefoon 0512-531175. 
Sint-Niklaas (België. Poststuk
ken. Stadszalen, Leopold H-loon, 
9-17. Inlichtingen: R. Ingels, Ho-
genakkerstraotl34, B-9100Sint-
Niklaas(België). 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 3 0 en 31 augustus: 
Enschede. Overijsselse Postzegel
veiling bv. Postbus 603,7500 AP 
Enschede, telefoon 053-4335500, 
fox 053-4341094. 
• 15 september: 
Silver Spring (Verenigde Sta
ten). Oekraïne. Zobijaka Auc
tions, P.O. Box 3711, Silver 
Spring, MO 20918 (Verenigde Sta
ten). 
• 8 oktober: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groot-Brittannië en postgeschiede-
nis. Christie's, 8 King Street, St. Ja
mes's, London SWIY 6QT (Groot-
Brittannië). 
• 9 t / m 12 oktober: 
Hamburg (Duitsland). HBO-
Auktionen,Postfoch 103007, D-
20020 Hamburg (Duitsland). 

• 11 en 12 oktober: 
Malmö (Zweden). Postiljonen 
AB,P.0.Box4118,S-20312 
Malmö (Zweden). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

• 3 september: 
Jeugdpostzegels (o.m. 50 joar 
Unesco); woorden 70,70,80 en 
80 cent. 
• 1 oktober: 
Ontdekkingsreizen (Willem Bo-
rentsz naar Nova Zemblo); waar
den 70,80,80 en 100 cent. 
• 6 november: 
Kinderpostzegels; thema, woorden 
en toeslag onoekend. Velletje: on
bekend. 
• november/december: 
Kortingzegels; nadere gegevens 
ontbreken. 

Nederlandse Antillen 

• 21 augustus: 
Verdienstelijke personen; woorden 
50,65,100 en 125 cent. 
• 25 september: 
Paarden; woorden 35,90,150 en 
175 cent. 
• 30 oktober: 
Kinderzegels; woorden 35-KI 5, 
65-^25,90-^35enl75-^75cent. 
• 2 december: 
Decemberzegek, zegels van 30 en 
115 cent. 

Aruba 

• 27 september: 
Beroemde Arubaanse vrouweïï, 
woorden 80,90 en 100 cent. 
• 24 oktober: 
Kinderzegek, woorden 80,90 en 
100 cent. 

Suriname 
(woorden in JVet/erUse guldens) 

• 2 oktober: 
America UPAEP (klederdrachten); 
twee zegels (prijs f 4.50). 
Permanente zegeh (type vogel); 
twee zegels (woorden onbekend). 
• 1 november: 
Kerstzegek, vier zegels (woorden 
onbekend) en een souvenirvelletje 
(prijs f 3.-). 
• 4 december: 
Honderdvijftig jaar Albina; twee 
zegels (prijs f5.-). 

• 2 september: 
Belgische kunstwerken in het bui
tenland; drie woarden: 13,16 en 
30 f. 
Geschiedenis; Uiee zegels von 
16 f. 
• 7 oktober: 
Jeugdfilatelie; 16 f. 
150 jaar Armonaque de Mons; 
16 f. 
• 28 oktober: 
Nuziek en literatuur; vier zegels 
von 16 f. 
• 18 november: 

Solidariteit; 16-I-4 f. 
Kerstmis en Nieuwjaar; blokje met 
negen zegels van 13 f. 

HET NEDERLANDSE PTT 
MUSEUM 

Zeestraat 8 2 , 2 5 1 8 AD's-
Gravenhage, telefoon 070-
3307500 . Infolijn: 070-
3307575 . 
Openingstijden: dagelijks van 
10-17 uur, zaterdag, zondag 
en feestdagen 12-17 uur; op 
25 december en 1 januari ge
sloten 

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 
Modellen en maquettes. Nog tot 
en met 27 oktober 1996. 
• Gevleugelde post 
Jubileumtentoonstelling 'De Vlie
gende Hollonder'. 9 en 10 no
vember 1996. 

Permanente exposities 
• Hoe postzegels tot stand 
komen 
Ontwerpen, drukmoterioal, proe
ven, modelvellen van oude en mo
derne Nederlandse postzegels in 
boek-, ploot-, rosterdiepdruk en 
offset. 
• Nederland en overzee 
Postzegels van Nederland en over
zee, compleet en ongestempeld, 
1852-heden. 
• Collectie G. Buys 
Postwoordestukken Nederlonds-
Indië, Suriname en Curocoo gespe
cialiseerd 1873-1912. Ongebruikt 
en gebruikt materiaal, gespeciali
seerd noor druk, popier en af
stempeling. 
• Collectie CD. Ricardo 
Japanse bezetting van Neder-
londs-lndië, 1942-1945: Sumatra 
algemeen. Oostkust, Atjeh en Ta-
panoeli. 
• Postzegels van iuropa 
Alle postzegels van Europa onge
stempeld (sommige landen In be
werking). 
• Portret van PTT 
Nederlandse postzegelontwerpen 
met thema posterijen, telecommu
nicatie en gelddiensten. 

De postzegels van de andere ^ 
werelddelen dan Europa zijn ^ 
uitsluitend op alspraalk bij de ^ 
afdeling Postwaarden (070- z 
3307560) te raadplegen. 
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Hét adres 
ROLTANDING Postfris 

1-18-C. 
19-31-1-0. 
29A-(-C. 
33-56-i-C. 
53A-I-C. 
57-70 
71-73 
74-77 
78-81 
82-85 
86-89 
90-93 
94-97 
98-101 

14bU,— 
495,— 
375,— 
650,— 

, 
295,— 
360,— 
135,— 
65,— 
90,— 
75,— 

125,— 
125,— 
125,— 

Postzegelhandel M.W. Karssen 
K ] [ I © B B [ L Ä K I © m^ gKi wgsK®®[p 

Ongebruikt Gebruikt 

450,— 
162,— 

250,— 
, 

95,— 
112,— 

52,— 
24,— 
27,— 
33,— 
48,— 
50,— 
39,— 

350,— 
92,— 

210,— 
200,— 

70,— 
104,— 

56,— 
16,— 
17,— 
20,— 
33,— 
33,— 
2 7 , -

POSTZEGELBOEKJES S ^ ^ ^ ^ I V 

nr. 22 9 0 , -
nr. 38 75,— 

nr. bU 
nr. 51 

84,— 
57,— 

nr. 49 200,— 1 Rode Kruisboekje 1972 7,50 

M.W. KARSSEN 

A U T O M A A T B O E K J E S 

1 7,— 
2 10,— 
3 2,40 
3a 3,— 
4 2,40 
5 2,10 
6a 7,— 
6b 125,— 
6c 35,— 
6d 35,— 
6e 6,— 
6ef 2,60 
6ff 4,— 
6fq 29,— 
7a 3,50 
7b 3,50 
7bf 7,— 
8a 10 — 
8b 10,— 
8c 45,— 
8af 12,— 
8bf 20,— 
8cf 45,— 
9a 15,— 

9b 137,50 
9d 112,50 
9e 80,— 
9f 112,50 
9g 32,50 
9h 14,— 
9af 11,— 
9cf 57,50 
9df 75,— 
9ef 100,— 
9ff 125,— 
9gf 32,50 
9hf 6,— 
10a 7,50 
lOaf 9,75 
lObf 19,— 
11a 11,— 
11b 15 
12 15,— 
13 22,— 
14a 5,— 
14b 6,— 
15 5,— 
16a 2,25 

16b 2,50 
17a 2,50 
17b 3,50 
18a 2,25 
18b 2,25 
19a 2,50 
19b 2,50 
20 2,50 
21 2,50 
22a 3,25 
22b 3,25 
22c 3,25 
23a 3,25 
23b 3,25 
24 3,25 
25 3,25 
26 3,25 
27a 3,25 
27b 3,50 
28 3,25 
29 4,— 
30 3,— 
31 4,— 
32 3,75 

Kopenwiek 20 ("Villatelie") - 8081 ZP EIburg. Fax/Tel. 0525 680148. Autotel. 0652 915955 
Amrobank 481078 878 - Giro 4163000 - Lid K.v.K. nr. 127300 

33a 3,25 
33b 3,25 
34 3,25 
35 4,— 
36 3,75 
37 11,— 
38 4,— 
39 4,— 
40 4,25 
41 5,— 
42 10,— 
43a 4,50 
43b 6,— 
43c 4,50 
43d 4,50 
44a 4,50 
44b 4,50 
45 6,50 
46 6,50 
47 4,50 
47b 4,50 
48 7,75 
49 7,95 

Bestellingen a.u.b. schriftelijk. 
Bezoek na telefonische 
afspraak. (Geen winkel) 
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Internationale 

POSTZEGELVEILING 
IN DE ZALEN VAN 

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

ZATERDAG 7 SEPTEMBER 
Bezichtiging v.a. 9.00 uur 
Aanvang veiling 11.00 uur 

Er worden ca. 5000 kavels geveild w.o. 

VERZAMELINGEN 
NEDERLAND 

EN BUITENLAND 
LOSSE NR'S EN SERIES 

NEDERLAND EN BUITENLAND 

Kijkdagen ten kantore 
ZATERDAG 31 AUGUSTUS 

t/m 
DONDERDAG 5 SEPTEMBER 

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

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

TEGELEN 
DE POSTZEGEL VEILING LIMBURG 

Postbus 3071 5930ABTegelenTel 077-1737171 Fax 077-3736784 

f f f f f f T T T T T 

lenhorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

W I J VERKOPEN ÓÓK 
ENGELAND IN 
ONZE W I N K E L S ! 

GROTE 
WERELDSTOCK 
IN OLDENZAAL 

POSTFRIS ÉN 
GESTEMPELD 

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

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

INSULINDE 
L. V. IVIeerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070-3450886 
Fax 070-3654100 

KIENHORST 
Spittaalstraat 25 
7201 EAZutphen 

i75-511956 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541-520302 

ienhorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 



ARIE BOSMAN EN JACQUES SPIJKERMAN 
IN SAMENWERKING MET J.W. DIESVELD, DINXPERLO 

DE POSTWAARDESTUKKEN 
VAN HET TYPE-MACHIN 

Voor liefhebbers von moderne Britse filatelie zijn de 

postzegels met het portret von koningin Elizabeth II in het 

type-Mochin een gewild verzamelobject: ze zijn mooi, ze zijn 

volop te verkrijgen en er is een overvloed aan varianten. De 

Machins lenen zich uitstekend voor een gespecialiseerde 

verzameling: wie alle variaties op het gebied van papiersoort, 

gom, druktechniek, drukker en fosforstrepen bij elkaar wil 

krijgen, is wel even bezig... Bovendien zijn er niet alleen 

velzegels, maar ook boekjeszegels, regionale uitgiften, 

enzovoort. 

P O S T GARD 
WITH REPLY PAID 

CARTE POSTALE 
Avec RÉPONSE PAYEE 

ITE EST DESTIHEE 

1. Briefkaart met betaald antwoord (1968): nog van vóór de invoering van het 
Ie stelsel 

decint 

Veel minder bekend dan de 
zegels zijn de postwaardestuk-
ken van het type-Machin. 
Toch vormen ook deze een 
boeiend verzamelgebied, 
waarin zowel de specialist als 
de wat minder diepgravende 
verzamelaar heel wat van zijn 
gading kan vinden. 
In dit artikel laten we u kennis 
maken met een aantal van 
deze postwaardestukken, va
riërend van de 'alledaagse' 
briefkaart en het postblad tot 
de nieuwere varianten, zoals 
het Mail Pack en de Guaranteed 
Delivery-erweloppen. 

DE BRIEFKAART 
In september 1968 verscheen 
de eerste Machin-briefkaart: 
de 4 d. sepia (binnenland, 

tweede klasse). Van deze kaart 
werd ook een versie met be
taald antwoord uitgegeven. 
De kaarten zijn vervaardigd 
van dik lichtblauw karton; het 
zegelbeeld bestaat uit het ko-
ninginnekopje in een gekleur
de rechthoek, met links en 
rechts de tekst Postage en eron
der de waarde-aanduiding. 
Op de normale briefkaart is 
als enige verdere bedrukking 
linksboven de tekst Post Card 
te vinden; de betaald-ant-
woordversie heeft verklarende 
tekst in het Engels en het 
Frans, waarbij de antwoord
kaart zelfs voorzien is van de 
landsaanduiding Great Britain. 
Een fosforstreep is bij de eer
ste kaarten niet aanwezig; 
deze werd pas vanaf de tweede 

VAN SEPIA NAAR ORANJEROOD 
De eerste Machin-briefkaart in het pre-decimale type - toen 
het Engels Pond nog verdeeld was in twintig shillingen en een 
shilling in twaalf pennies, afgekort met de 'd' van denarius -
was de 4 d. sepia, met de waarde en kleur van de toenmalige 
frankeerzegel tweede klasse. Stempelafdrukken waren op het 
donkere sepia heel moeilijk te lezen. 
Met name bij de voetbalpools, waarbij de Stempeldatum bepa
lend is voor de geldigheid van een inzending, vond men dat 
heel bezwaarlijk. Ook postsorteerders waren niet blij met de 
gekozen kleur (die nota bene door Hare Majesteit Elizabeth 
II persoonlijk was uitgezocht als een verwijzing naar de Penny 
Black), omdat ze bij kunstlicht te weinig verschil zagen met de 
1 d. donkerolijf. Om deze redenen werd de kleur van de fran
keerzegel na amper anderhalfjaar veranderd in oranjerood; 
het zegelbeeld van briefkaart en postblad tweede klasse on
derging later dezelfde verandering. 
Een andere verklaring voor de kleurwijziging van de postze
gel ligt in de automatiseringssfeer: de donkere kleur van het 
zegelbeeld maakte het voor de stempelmachine haast onmo
gelijk de fosforstrepen op de postzegel te 'zien'. Dit laatste 
heeft bij de postwaardestukken geen rol gespeeld: die waren 
toentertijd nog niet voorzien van fosforstrepen. 

Machin-briefkaart, de 4 d. 
oranjerood, gebruikt. Op de 
briefkaarten met betaald ant
woord (die volgens internatio
naal besluit niet meer geldig 
waren na 30 juni 1971) ko
men geen fosforstrepen voor. 

Met de invoering van het deci
male stelsel veranderde niet 
alleen de waarde-aanduiding, 
maar ook het zegelbeeld van 
de briefkaarten: het koningin-
nekopje werd geplaatst in een 
achthoekige vorm, waarin ook 
de tekst Postage/Postage en de 
waarde-aanduiding werden 
uitgespaard. De eerste kaart in 

van twee fosforstrepen. Het 
eerste-klastarief liep daarna 
overigens fors op: van 3'/2 p. 
tot 12 p. in zes jaar tijd! 
Na 1980 verschenen er geen 
normale Britse briefkaarten 
meer; Royal Mail concentreer
de zich op andere postwaarde
stukken, zoals we verderop 
zullen zien. 
Geïllustreerde briefkaarten 
bestaan nog wel: bijvoor
beeld reclamekaarten van 
het postmuseum en enkele 
series luchtpostkaarten met 
toeristische foto's van Lon
den en Stratford-upon-Avon. 
Voor die laatste kaarten is de 

LETTER CARD 

To open tear off the edge at the perforation 

2. Letter Card (tarief second class, 1977) met koninginnekopje in een achthoek 

dit ontwerp is de 2'/2 p. roze 
uit 1971. Per 1974 werd de 
briefkaart, die tot dan toe tot 
de tweede klasse had be
hoord, bevorderd tot de eer
ste klasse. Vanaf dat moment 
worden briefkaarten voorzien 

term Royal Mail Air Gard be
dacht. De lichtblauwe druk 
op deze kaarten is exact ge
lijk aan die op de tegenwoor
dige luchtpostbladen: zelfs 
de tekst aero-gramme ont
breekt niet. 
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FORMATEN 
Voor de formaat-aanduiding van Britse postwaardestukken 
worden enkele codes gebruikt. Behalve de DIN-formaten C4 
(324x229 mm) en C5 (229x162 mm) zijn dit: 
- DL (220x110 mm), voor moderne enveloppen met en zon
der venster; 
- G (153x95 mm), H (204x120 mm) en K (291x152 mm) 
voor aan teken-enveloppen, inclusief de militaire; 
- O (146x95 mm, Duke-iormaat) en P (235x120 mm, Foolsrap-
formaat) voor enveloppen. 

FORMATEN 
Voor de formaat-aanduiding van Britse postwaardestukken 
worden enkele codes gebruikt. Behalve de DIN-formaten C4 
(324x229 mm) en C5 (229x162 mm) zijn dit: 
- DL (220x110 mm), voor moderne enveloppen met en zon
der venster; 
- G (153x95 mm), H (204x120 mm) en K (291x152 mm) 
voor aan teken-enveloppen, inclusief de militaire; 
- O (146x95 mm, Duke-iormaat) en P (235x120 mm, Foolsrap-
formaat) voor enveloppen. 

HET POSTBLAD (LETTER CARD) 
Het eerste postblad voor bin
nenlands gebruik werd in 
Groot-Brittannië Letter Card 
genoemd. Het blad was ge
vouwen in twee delen die 
door middel van een geperfo
reerde plakrand op elkaar ge
plakt moesten worden. Bij ge
bruikte exemplaren ont
breekt de plakrand, omdat de 
ontvanger deze moest af
scheuren om de Letter Card te 
kunnen openen. 
In gesloten vorm zijn de afme
tingen gelijk aan die van de 
briefkaart (ongeveer 9x14 
cm.). Op de keerzijde van het 
postblad staan vier afzenderlij-
nen en een aanwijzing over 
eventuele bijfrankering met 
postzegels. 
Letter Cards van het type-Ma-
chin zijn verschenen voor zo-

DE POSTNOTE 
De Postnote kreeg een vorm 
die bij luchtpostbladen (en 
bijvoorbeeld Nederlandse bin
nenlandse postbladen) al be
kend was: een vel papier dat in 
drieën gevouwen is en waarbij 
de plakranden omgeslagen 
worden. Men snijdt ze open 
op de vouw. 
De vorm van de Postnote is dus 
niet bijzonder - al ziet hij er 
door de goudbruine druk op 
een crème-kleurige onder
grond luxueus uit - maar het 
waardestempel is dat wel. On
der het koninginnekopje 
staat namelijk geen waarde
aanduiding, maar de tekst 
Royal Mail/ First Class/ Post 
Paid en twee fosforstrepen. 
Dit postwaardestuk hoefde 
dus niet aangepast te worden 
bij tariefwijziging: de ver-

sOBiinsue^Pt 

3 Geïllustreerde Postnote met een tekening van Norman Gattershill {Miik Marketing 
Boord), met een Postage Paid Indicator (1983) 

wel first dass als second class, 
waarbij de kleur van het ze
gelbeeld en het tarief gelijk 
zijn aan die van de briefkaart 
voor dezelfde klasse, voor zo
ver die bestond. Net als de 
Britse briefkaart is de Letter 
Card inmiddels geschiedenis: 
in januari 1982 werd hij uit 
de verkoop genomen ten 
gunste van de Postnote. 

koopprijs werd verhoogd 
(van 21 p. in 1982 naar 22 p. 
in 1984), maar de Postnote 
bleef bruikbaar voor het eer-
steklas-tarief binnenland tot 
60 gram. 
Van de Postnote zijn verschil
lende geïllustreerde exempla
ren verschenen. In 1983 werd 
er een gewijd aan het zangfes
tival Llangollen Eisteddfod 
(inderdaad, in Wales) en in 

datzelfde jaar verscheen een 
serie van vier verschillende 
Postnotes ter gelegenheid van 
het SOjarig bestaan van het 
Britse Zuivelbureau, de Milk 
Marketing Board. 
Een groot commercieel suc
ces is de Postnote nooit gewor
den. Eind 1986 werd hij zon
derveel ophef ingetrokken. 

DE ENVELOPPEN IN HET TYPE-
MACHIN 
Enveloppen van het type-Ma-
chin zijn er in talrijke uitvoe
ringen. Allereerst is er for-
maatverschil: behalve kleine 
enveloppen (gestandaardi
seerd naar 162x114 mm, maar 
aanvankelijk kleiner) zijn er 
grote (tegenwoordig formaat 
DL, 220x110 mm). Latere en
veloppen zijn ook verschenen 
in de standaardformaten C5 
en C4, soms ook als vensteren
velop. Van vrijwel alle enve
loppen is er een first class- en 
een second c/ai*-uitvoering, 
met daarbinnen soms nog on
derscheid naar gewichtsklasse. 
Het zegelbeeld van de eerste 
enveloppen was in reliëf ge
drukt {embossed), maar in 1974 
werd dat procédé vervangen 
door reliëfloze druk. 
De waarde-aanduiding ver
dween in 1986 en werd ver
vangen door Post Paid met 
klasse-aanduiding en een gro
te ' 1 ' of '2' tussen sierlijnen, 
waarbij het koninginnekopje 
vrijstaand afgedrukt werd. In 
1995 kregen de enveloppen 
weer een nieuw Machin-zegel-
beeld: een koninginnekopje 
dat opgebouwd is uit horizon
tale lijnen, met daaromheen 
tweemaal de tekst Postage Paid 
en daarnaast de aanduiding 
1st of 2nd. 

DEAANTEKEN-ENVELOP 
In Groot-Brittannië zijn er 
speciale enveloppen voor aan
getekende zendingen. Het 
traditionele kruis op de voor
kant, dat in vroeger tijd met 
blauw krijt werd aangebracht 
op elke aangetekende zen
ding, is op deze enveloppen in 
blauw meegedrukt. Ze zijn 
voorgefrankeerd door middel 
van een waardestempel ten 
bedrage van het minimumta

rief voor een eersteklas-brief 
binnenland plus het aante-
kenrecht: Postage and Registra
tion. De postkantoorprijs is 
trouwens hoger dan de som 
van port plus recht, omdat 
ook de envelop zelf betaald 
moet worden. Er zijn drie for
maten: G, H en K (zie kader). 
Voor zendingen naar het bui
tenland of zendingen met een 
hoger gewicht moet bijgefran-
keerd worden; tevens kan men 
door bijfrankering de vergoe
ding verhogen die wordt uitge
keerd bij verlies of beschadi
ging van het poststuk. 

Door portverhogingen zijn 
van het type-Machin in de 
loop van de tijd aanteken-en-
veloppen uitgegeven met ver
schillende bedragen in het 
waardestempel; soms werd de 
oude voorraad opgebruikt na
dat er een aanvullende franke
ring was bijgedrukt. 

In een proeffase zijn envelop
pen aangemaakt waarvan de 
sluitklep zich niet aan de rech
ter- maar aan de linkerkant be
vindt. Er werd ook een ander 
soort papier gebruikt: in plaats 
van wit papier met linnen ver
steviging koos men voor blauw 
manilla-papier. Om de proef 
goed te kunnen volgen, wer
den deze uitgiften alleen in 
Schotland verkocht. De proef 
is geslaagd: er is van papier ge
wisseld, maar de sluitklep bleef 
uiteindelijk rechts. 
Aparte aanteken-enveloppen 
werden gebruikt door de Brit
se troepen overzee (bijvoor
beeld in Duitsland of delen 

For oScIsl 
BegUtration laljel. 

LiüiTTÜJJi 
EEOOMMAND: 
Tbl« letter muet be haadod 
to a Post Office official 
and a receipt obtained 

FORCES OVERSEAS 
REGISTERED 
LETTER 
REOOMMANDÉ 

DISCOUNT STAR 
Sommige Britse luchtpost
bladen hebben een extra 
bedrukking: een sterretje 
aangebracJSt op de sluitklep. 
Dit betekent dat ze afkom
stig zijn uit een voordeelver
pakking. Het standaard-
luchtpostblad uit 1988 kost
te bijvoorbeeld 27 p., maar 
werd in pakjes van zes stuks 
verkocht voor £ 1.50. Deze 
goedkopere exemplaren 
werden dan voorzien van 
het kortingsteken, ofwel de 
discount star. 

4. Envelop met het nieuwste Machin-type (1995) 5. Militaire aanteken-envelop (1980) fee paid for registration 



FIRST CLASS, SECOND CLASS EN FOSFORSTREPEN 
In Groot-Brittannië maakt men sinds 1968 geen onderscheid 
meer tussen de posttarieven voor brief, briefkaart en druk
werk. De Britse post onderscheidt twee soorten dienstverle
ning: eersteklas- en tweedeklas-post, met daarbinnen enkele 
gewichtsklassen. First dass mail wordt gegarandeerd binnen 24 
uur bezorgd, terwijl second class mail er wat langer over kan 
doen. 
Deze indeling houdt in dat een briefkaart, een postblad en 
een envelop voor de eerste klasse een identiek waardestem
pel kregen, dat in waarde en kleur in principe overeenkwam 
met de postzegel voor first class mail. De waarde-aanduiding is 
in de loop van de tijd overigens steeds vaker vervangen door 
een P.P.I. (Postage Paid Indicator, ofwel port betaald) en ook 
de rest van de overeenstemming tussen waardestempel en 
postzegel (kleur en zegelbeeld) is aardig verdwenen. 
Om de twee klassen bij de automatische postverwerking te 
kunnen scheiden (en uiteraard als hulpmiddel bij automati
sche stempeling), zijn postzegels en postwaardestukken voor
zien van fosforstrepen. Eersteklas-postwaardestukken zijn 
voorzien van twee strepen, links en rechts van het zegelbeeld, 
terwijl de tweedeklas-postwaardestukken het moeten doen 
met één fosforstreep, links van het zegelbeeld. 
Sommige postwaardestukken, zoals het luchtpostblad en de 
aan teken-envelop, behoren per definitie tot de first class mail. 
Briefkaarten, postbladen en enveloppen voor het binnen
land zijn soms uitgegeven voor beide klassen - met verschil
lende waardestempels. De fosforstrepen dienen daarbij als 
klasse-indicator. 
Als men nu twee op het eerste gezicht identieke exemplaren 
vindt van een postwaardestuk - bijvoorbeeld de 7 p. Machin 
bruin - waarbij het ene exemplaar twee fosforstrepen heeft 
en het andere slechts 1, betekent dat dat het stukken zijn uit 
twee verschillende perioden. Het tarief van 7 p. gold voor de 
eerste klasse van maart tot september 1973 (tweede klasse: 
S'/ä p.) en voor de tweede klasse van juni 1977 tot augustus 
1979 (eerste klasse was toen 9 p.). 

van het Gemenebest). Op deze 
enveloppen is alleen het aante-
kenrecht via voorfrankering 
voldaan. De tekst in het waar
destempel luidt dan ook Fee 
Paid for Registration. Het ver
schuldigde port kon alleen op 
het veldpostkantoor ter plaatse 
bepaald worden en werd daar 
door middel van Britse zegels 
voldaan. 
De veldpost-aanteken-envelop 
behoort inmiddels tot het ver
leden, en op de gewone aante-
ken-enveloppen is het konin-
ginnekopje van Machin ver
vangen door een first-class-
aanduiding in sierkader. 

HET LUCHTPOSTBLAD 
Luchtpostbladen bestaan in 
Groot-Brittannië al ruim vijf
tig jaar. Aanvankelijk werden 
ze Air Letters genoemd, maar 
tegenwoordig gebruikt men 
de internationale term aero-
gramme. Het formaat was eerst 

kleiner, maar werd later ver
groot tot het internationaal 
gangbare formaat (ongevou-
wen A4). 
Op de luchtpostbladen van de 
laatste jaren is het koningin-
nekopje vrijstaand gedrukt, 
met rechts daarvan de aandui
ding 1/ Great Britain/ Postage/ 
Paid in een lichtblauwe recht
hoek. Iets meer naar het mid
den is de tekst By Air Mail/ Par 
Avion uitgespaard in een licht
blauwe rechthoek, en daaron
der Aerogramme. 
Thematisch interessante 
luchtpostbladen bestaan er 
sinds 1977, bijvoorbeeld de 
reeks Britse landschappen. 
Tegenwoordig worden er en
kele geïllustreerde luchtpost
bladen per jaar uitgegeven, 
onder andere ter gelegenheid 
van Kerstmis. 
Een aparte vermelding verdie
nen de sinds 1978 tweemaal 
per jaar verschijnende Scot-m 

i 
Ä Aerosrimme 

iDtetnationil 

6. Luchtpostblad (jaren '90) met koninginnekopje vrijstaand en de landsnaom 
] 
Greof 

By airmail-Air letter 
Par avion-Aerogramme 
Troimh n pliosl adhair/Litir adhair 

TO OPEN SLIT HERE GO FOSGLADH GEARR AW SEO 

7 Scotland Aerogramme uit 1 979 in het kleine formaat: militairen In het uniform van 
verschillende Schotse regimenten 

land-aerogrammes, waarop tel
kens een kenmerkend aspect 
van de Schotse cultuur uitge
beeld wordt, en waarop de 
tekst niet alleen in het Engels, 
maar ook in het Schots (Gae-
lisch) wordt afgedrukt. Onder
werpen waren bijvoorbeeld de 
herdenking van de opheffing 
in 1782 van het verbod op het 
dragen van Schotse kleder
dracht (1982), Mary Queen of 
Scots (1987) en de geschiedenis 
van het Schotse voetbal 
(1996). 

STAMPED TO ORDER 
Particulieren en bedrijven die 
op bestelling hun eigen post
stukken van de officiële waar
destempels lieten voorzien, 
hebben het aantal verschillen
de Machin-postwaardestuk-
ken aanzienlijk uitgebreid. 
Dit fenomeen. Stamped to Or
der (S.T.O.), heeft lang be
staan - het was al mogelijk in 
de tijd van koningin Victoria -
maar is inmiddels afgeschaft. 
Het is niet helemaal vergelijk
baar met onze particulier be
drukte postwaardestukken: in 
Nederland werden officiële 
postwaardestukken voorzien 
van een particuliere bijdruk, 
terwijl het bij S.T.O. juist gaat 
om particuliere stukken waar
op een officieel waardestem
pel werd aangebracht. 
Behalve briefkaarten, envelop 

GEVOLGEN VAN DE INFLATIE 
De eerste postwaardestuk
ken van het type-Machin 
kwamen uit in een tijd dat 
de inflatie in Groot-Brit
tannië erg groot was. 
Voortdurende wijziging 
van posttarieven bracht 
met zich mee dat de waar
destempels telkens veran
derd moesten »worden. Na
tuurlijk was de oude voor
raad meestal nog niet o p 
gebruikt; vandaar dat er 
heel wat postwaardestuk
ken met bijfrankering ge
bruikt zijn. Op de kleinere 
postkantoren werd de bij
frankering vaak door de 
beambte uitgevoerd, zodat 
de brieflcaart of envelop 
die men aan het loket 
kocht al voorzien was van 
bijgeplakte postzegels. 
Voor de envelop met het 
waardestempel 3 p. blauw 
werd in 1973 een andere 
oplossing gekozen: de 
voorraden hiervan werden 
typografisch opgewaar
deerd met de bijdruk Pos
tage Paid Extra '/i p in een 
dubbele ring. 
Het toenemende gebruik 
van Postage Paid Indicators 
(P.P.I.'s) zal dit soort aan
passingen in de toekomst 
overbodig maken. 

8. Aanteken-envelop Stamped to Order met maar liefst drie verschillende waardestem
pels in reliëfdruk. Het tarief van 23 p. gold van februari 1971 tot september 1973 
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DRUKKERS EN DRUKTECHNIEKEN 
Machinpostzegels zijn in de loop der tijd vervaardigd bij een 
aantal verschillende drukkerijen, zelfs bij Joh. Enschedé en 
Zonen in Haarlem. De postwaardestukken zijn echter vrijwel 
allemaal gedrukt bij één drukker, die zich niet bezighoudt 
zich met de fabricage van postzegels: McCorquodale Envelopes 
Limited (eerder onder de naam McCorquodale Printers Limited). 
In 1985 zijn een standaard en twee Scotlandaerogrammes 
gedrukt door Waddington; in 1987 werd een Scotland aer
ogramme gedrukt door Questa. Moderne kunststofenvelop
pen zoals het Mail Pack'worden vervaardigd door Plastek Ltd. 

Bij de beschrijving van de druktechnieken die bij het vervaar
digen van Machinpostwaardestukken zijn toegepast, komen 
we de volgende termen tegen: 
 embossed als aanduiding voor het reliëfzegelbeeld van de 
eerste enveloppen, inclusief gewone en militaire aanteken
enveloppen, en allerlei Stamped to Onfermateriaal; 
 typography (hiermee wordt geen specifieke druktechniek be
doeld) om het vlakke zegelbeeld aan te duiden van briefkaar
ten, Letter Cards en de latere enveloppen; 
 photogravure voor de in rasterdiepdruk uitgevoerde lucht
postbladen (alle luchtpostbladen vanaf 1972, behalve het 
standaardluchtpostblad uit 1985); 
 lithography (of lithographic offset) voor business envelopes en het 
standaardluchtpostblad uit 1985. 

pen en postbladen in kleuren 
en formaten die afwijken van 
de standaardpostwaardestuk
ken, zijn er bijvoorbeeld ook 
krantenwikkels bedrukt en Cer
tificates of Postage  bewijzen van 
terpostbezorging. Deze laatste 
moesten overigens wel voldoen 
aan strenge voorwaarden met 
betrekking tot de erop afge
drukte tekst, want ze fungeer

klevende sluitklep. Het zegel
beeld wordt gevormd door 
een silhouet van het Machin
koninginnekopje tegen de 
achtergrond van een zwarte 
achthoek met smalle rand. De 
druk is tamelijk slordig uitge
voerd. 
Deze enveloppen zijn er in
middels in verschillende for
maten (bijvoorbeeld C5 en 

9 Business Envelope met venster en Second Cfassaanduiding Van het koninginne
kopje is slechts een silhouet overgebleven 

den als postale formulieren. 
Doordat de opdrachtgever de 
vrije keus had uit de bestaan
de waardestempels, komt men 
bij S.T.O.postwaardestukken 
vaak merkwaardige tarieven 
tegen, die bovendien kunnen 
bestaan uit combinaties van 
twee of meer waardestempels, 
wat kleurrijke stukken kan op
leveren. 
De meeste van de postwaarde
stukken zijn uiteraard besteld 
door zakelijke grootverbrui
kers, maar dat er ook nogal 
eens maakwerk is vervaardigd 
op bestelling van slimme han
delaren, is duidelijk. 

BUSINESS ENVELOPES 
Voor de zakelijke markt pro
duceert de Britse post sinds 
1990 (venster) enveloppen 
met een firstclass of second
cZfflifraanduiding en een zelf

C4) en als men ze tegen het 
licht houdt, is aan de binnen
zijde een drukdatum te zien. 
Specialisten onderscheiden 
bij deze enveloppen ook ver
schillende types van het cijfer 
uit de klasseaanduidingen. 
Voor wie dit alles wat te ver 
gaat, is het wel leuk om te ver
melden dat de succesvolle bu
siness envelopes hun ontstaan te 
danken hebben aan een mis
gelopen bestelling. De eerste 
partij ervan was namelijk ge
drukt op verzoek van een 
(grote) klant. Toen deze niet 
aan zijn verplichtingen bleek 
te kunnen voldoen, bleef de 
Post met de gehele voorraad 
zitten. Men besloot ze per 
honderd stuks tegen geredu
ceerd tarief te gaan verkopen 
en dat lukte blijkbaar zo goed, 
dat men het produkt in het as
sortiment heeft opgenomen. 

NIEUWE DIENSTEN 
Internationaal zien we het ver
schijnsel, dat postwaardestuk
ken voor de particuliere 
markt steeds meer uit het 
postverkeer verdvrijnen  dat 
ze in het verzamelcircuit nog 
gretig aftrek vinden is een an
dere zaak. GrootBrittannië is 
niet het eerste land waar de 
briefkaart verdwenen is, en zal 
ook zeker niet het laatste zijn. 
Experimenten als de Postnote 
hebben het tij niet kunnen ke
ren: als een particulier nog 
schriftelijke mededelingen 
verstuurt, doet hij dat blijk
baar per brief of per fax. 

De Royal Mail richt zich met 
haar postwaardestukken dan 
ook steeds minder op de par
ticuliere massamarkt en 
steeds meer op zakelijke post
waardestukken en op post
waardestukken die een bij
zondere behandeling krijgen 
(Priority Service), zoals gega
randeerde bezorging vóór 
een bepaald tijdstip {Guaran
teed Delivery) of een hoger ver
zekerd bedrag (Registered 
Plus). 
In 1992 verschenen twee (pa
pieren) enveloppen die voor 
deze diensten gebruikt kon

deerde bezorging vóór 12.30 
uur de volgende (werk) dag; 
 Re^stered, aangetekend met 
gegarandeerde bezorging 
vóór 12.30 uur de volgende 
(werk) dag en een compensa
tie voor verlies/beschadiging 
tot £500.; 
 Re^stered Plus, aangetekend 
met gegarandeerde bezorging 
vóór 17.30 uur de volgende 
(werk) dag en een compensa
tie van maximaal £ 2200.. 

De enveloppen zijn voorzien 
van streepjescodestickers die 
tijdens de verwerking met een 
leespen gelezen worden, zo
dat via een track and tracesys
teem bepaald kan worden 
waar het poststuk zich in het 
postale traject bevindt. De ge
adresseerde moet ook teke
nen voor ontvangst. Het zegel
beeld van deze enveloppen is 
vergelijkbaar met dat van de 
business envelopes. 

Een andere nieuwigheid is het 
Mail Pack een kunststof enve
lop met een binnenwerk van 
noppenfolie. Deze werd in 
1992 voor beide klassen geïn
troduceerd in de formaten C4 
en C5, waardoor meteen weer 
vier verschillende postwaarde

10. Mail Pack. een stevige verpakking, vooruitbetaald tot een gewicht van 350 gram 

den worden; in 1995 werd een 
serie van drie Guaranteed Deli
WÉryenveloppen van dun plas
tic uitgebracht, elk in verschil
lende formaten. De gebruiks
mogelijkheden zijn als volgt: 
 Spedal Delivery, met gegaran

stukken waren ontstaan. Mail 
Packs zijn uitsluitend bedoeld 
voor binnenlands gebruik. 
Als laatste item vermelden we 
de International Recorded Enve
lope, wederom van kunststof, 
voor aangetekende verzen

Machinpostwaardestukken in de loop der tijd 
^6970717273747576777879808182838485868788899091^9394955 
I CbnÄaartl ~ — ~~ j i , i 1 
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Machinpostwaardestukken in de loop van de tijd 



ding naar het buitenland 
Het zegelbeeld van deze C.5-
envelop wordt gevormd door 
het konmginnekopje dat op
gebouwd IS uit horizontale lij
nen, met daarnaast de tekst 
1/ Great Britain/ Postage/ CST" 
Fee/ Paid De verkoopprijs 
(envelop + port + recht) be
draagt £ 5 -

Voor de verzamelaar hebben 
deze nieuwste postwaarde-
stukken twee nadelen het for
maat en de prijs Aan het eer
ste IS weinig te veranderen, 
want postwaardestukken be
waren ver/amelaars toch het 
liefst in zijn geheel, en een 
Mail Pack met luchtkussentjes 
of een Special Delivery-enve
lop in het formaat C4 past nu 
eenmaal moeilijk m een al
bum 
Wat de prijs betreft aan al die 
nieuwe diensten hangt uiter
aard een modern prijskaartje, 
dat door de postfris-verzame-
laar betaald moet worden Een 
reden te meer om op jacht te 
gaan naar gebruikte stukken, 
al kost dat wel wat moeite 
Dat de postwaardestukken van 

het type-Machin die moeite 
waard zijn, hopen we in het 
voorgaande een beetje aange
toond te hebben En voor wie 
\erder wil zoeken het Ma-
chin-ontwerp is ook gebruikt 
voor postwaardestukken van 
Man, Bermuda, Hong Kong 

Geraadpleegde literatuur: 
The ( onnotiseur Catalogue of Mai hm 
Stamps and Decimal Definitives door 

James Skinner, Tenth Edition, 
I W i Een overzicht van alle tot 
dan toe verschenen Machin-post 
waardestukken het werk bevat bo 
vendien tarieflijsten en een artikel 
over de totstandkoming van het 
ontwerp 
Collecting Machin Definitives Part 6 
Postal Stationer) door D W Stad
don, gepubliceerd in British Phtlate 
lic Bulletin, Vol 18, no 8, april 
1981 Kort overzicht 
GB Postal Stationery, Postal Labels 
and Postmarh door John Holman, 
gepubliceerd Gibbons Stamps 
Monthly Rubriek met veel aan
dacht voor nieuwe ontwikkelingen 

EEN ONTWERP MET DIEPTE 
Het oorspronkelijke koningin 
nekopje werd door Arnold 
Machin vervaardigd in gips Van 
dit gipsmodel werden de foto's 
gemaakt die de basis vormen voor 
het zegelbeeld, dat door de scha
duwwerking ook in het platte vlak 
al een zekere 'diepte' heeft 
De ontwerper van de Machm-
postwaardestukken (niet Machin 
zelf, maar grafisch ontwerper 
Stuart Rose) versterkte het 
diepte-effect m een aantal geval
len nog eens door te kiezen voor 
zogenoemde embossed druk m 
het Nederlands reliëfdruk of ook 
wel preegdruk geheten Hierbij 
werd het konmginnekopje uitge
spaard tegen de achtergrond van 
een gekleurde achthoek Vanaf 
1972, omdat door de gierende inflatie het aanmaken van steeds 
nieuwe waardestempels wel erg bewerkelijk werd, schakelde de 
post over op een eenvoudiger, sneller en goedkoper drukpro-
cede waarbij de schaduwen weergegeven worden in drukinkt 
In de silhouetbeelden die sinds 1991 de busmess-enweloppen sie
ren, IS alle dieptewerking van het oorspronkelijke ontwerp ver
dwenen Bij de Air Ij'tters en de latere aerogrammen komt het 
ontwerp wel tot zijn recht Het kopje is daarbij vrijstaand ge
drukt in fotogravure, waardoor de/elfde bijna klassieke schoon
heid bereikt wordt die de postzegels kenmerkt 

De basistekening waarop alle zegels 
en waarde indrukken in het type M a 
chin zi|n gebaseerd 

Te koop gevraagd: Collectie HELE WERELD, ook munten, 
oude NED ANSICHTKAARTEN OUDE BRIEVEN 
Biedt aan: GROTE VOORRAAD NED + OVERZEE (FDC) + 
Buitenland o a ZWITS VEEL MOTIEF o a SPORT SCHEPEN, 
TREINEN spec DIEREN en BLOEMEN, HELE WERELD 

D P G I n h P N'B"wstraat62, TSHBSApeldoom 

]VIotiefzegels 
Z e e r g r o t e v o o r r a a d 
V e e l " m o e i l i j k e " s e r i e s 
O o k v e e l l o s s e z e g e l s 
Postzegelhandel "Dutchstamp" 
Maandereindól, 6711 AB, Ede-Centrum 0318 61 03 34 

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

heten u van harte welkom op de 

FERRHILEX 96 
i n U T R E C H T 

Vrijdag 30 aug '96 van 17 00-21 00 uur 
Zaterdag 31 aug '96 van 10 00-17 00 uur 
Zondag 1 sept '96 van 10 00-16.00 uur 

Toegang 
grat is 

BEATRIX-HAL JAARBEURSGEBOUW 
UTRECHT 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiateiistiscine benodigdheden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.00-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 

HUNDREDS . j ^ K l C i 

?.ot.uecT»oNf„, 
^ ^ 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, fromREAL 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) 654241 fax +(19«4) 656906 
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Het lossen van zakken post op de kade van Hoek van Holland, foto
graaf onbekend, eind loren ' 40 (collectie Het Nederlandse PTT Mu
seum, Den Haag) 
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[ 7 /8 ] MET DE BOOT 
NAARENGELAND 
Uiterst snelle  weliswaar 
failliete  tunnelverbin
ding tussen Frankrijk en 
Engeland! Retour Londen 
met Easy Jet of KLM voor 
slechts 95 gulden! 
Wanneer ik deze berich
ten lees, denk ik dat het 
Verenigd Koninkrijk ooit 
nog wel eens 'continen
taal' wordt. Maar ook 
denk ik met weemoed 
aan het vertrouwde duo 
'Hoek van HollandHar
wich'. Met deze bootver
binding zijn de meesten 
van ons toch opgevoed, 
of het nu gaat om de 
grote onderneming die 
een vakantiereis naar 
Engeland toch altijd was, 
of over het naoorlogse 
postvervoer met het ei
land. Even een reis terug 
in de tijd. 

Luchtpost 
Het postvervoer tussen 
Nederland en Engeland 
gedurende deze eeuw 
wordt gekenmerkt door 
een versnelling in de pe
riode tussen de twee we
reldoorlogen. Behalve 
nieuwe technische ont
wikkelingen en een 
steeds kritischer worden
de klantenkring, zorgen 
met name de ontwikke
lingen in het luchtverkeer 
voor ingrijpende veran
deringen. Vanaf 1920 
worden veel brieven al 

er luchtpost naar Enge
land vervoerd. Deze ont
wikkeling zet zich door 
en bij de postverzending 
overzee komt het accent 
steeds meer op het ver
voer van drukwerk en 
pakketten te liggen. Ge
durende de Tweede We
reldoorlog wordt er niet 
gevaren. Pas in novem
ber 1 945 wordt de boot
verbinding met Harwich 
hervat  nu niet meer 

vanuit Vlissingen, maar 
vanuit Hoek van Holland. 

Vlissingen 
Vlissingen heeft lang een 
belangrijke rol gespeeld 
in het postvervoer over
zee met Engeland. In 
1875 wordt er de 
Stoomvaart Maatschap
pij Zeeland (SMZ) opge
richt, die een verbinding 
met Queensborough on
derhoudt. Door een post
contract komt in 1887 
een tweede dagelijkse 
dienst tot stancT Vooral 
door de aansluitende 
treinverbindingen speelt 
Vlissingen een belangrij
ke rol in het postverkeer 
met Duitsland en het ver
dere achterland. 
De sortering van de post
stukken van en naar En
geland gebeurt in de 
treinen van het spoor
wegpostkantoor Rotter
dam. Wanneer het grote 
brievenaanbod op deze 
wijze niet meer kan wor
den verwerkt, wordt in 
1894 in de nachtboten 
van de SMZ een zeepost
kantoor ingericht. Gedu
rende de overtocht wordt 
de post daar verder ge
sorteerd door aan boord 
werkende postambtena
ren. Een versnelling in de 
duur van de overtocht 
wordt in latere jaren be
reikt door nieuwe rader
schepen en het varen op 
de Engelse kustplaats 
Folkstone. 

Stoomschepen 
Voordat de SMZ vanuit 
Vlissingen belangrijk kon 
worden, wordt de zee
postverbinding met En
geland sinds 1832 on
derhouden door Engelse 
stoomschepen. De Ge
neral Steam Navigation 
Company krijgt van de 
Britse posterijen een con
tract om de post te ver

voeren. De firma opent 
een rechtstreekse verbin
ding met raderstoom
schepen tussen Londen 
en Rotterdam. De duur 
van de overtocht wordt 
hiermee teruggebracht 
van 28 uur (met Engelse 
zeilpakketboten tussen 
Harwich en Hellevoet
sluis) naar 17 uur. 
De overtocht kan echter 
nog sneller, maar dit stuit 
op 'de inklaring aan den 
Brielle, alwaar men de 
stadspoort niet zoo 
vroeg wilde openen...'. 
Brielle is al sinds 1814 
het grenskantoor voor de 
behandeling van de En
gelse post voor Neder
land, maar ook voor een 
plaats als Hamburg. De 

In 1663 heeft zich een 
machtsstriid om het be
heer van de Engelse 
postverbinding ontwik
keld. Rotterdam, met Ja
cob Quack en gesteund 
door de Staten van Hol
land, staat tegenover 
Amsterdam, dat het mo
nopolie voor het postver
voer voor de hele Repu
bliek tracht te krijgen. 
Quack's schepen varen 
echter sneller, terwijl hij 
ook nog een speciale be
richtendienst voor de 
handel en de oorlogvoe
ring onderhoudt. 
Quack laat namelijk in 
de monding van de 
Maas een speciaal post
jacht de schepen uit En
geland, die vaak bij 

VLISSINGER POST ROUTE 

NTINENT-ENGLAND 
Affiche van de Stoomvaart Maatschoc 
lectie Het Nederlandse PTT Museum, t 

pij Zeeland, circa 1900 (col

ten Haag) 

brieven worden in Brielle 
voorzien van het stempel 
Brielle Eng. Corresp. De 
ontvanger van een brief 
uit Engeland tot 1 5 gram 
betaalt 50 cent (10 stui
vers). Door de recht
streekse verbinding met 
Rotterdam sinds 1832 
verliest echter Hellevoet
sluis zijn betekenis en 
komt Brielle als grens
kantoor te vervallen. Na 
circa twee eeuwen is de 
rol van Brielle in het post
verkeer met Engeland 
uitgespeeld. 

Postkaart van Quock 
Bij binnenkomst in het 
PTT Museum hangt met
een rechts in de zaal 
Posthistorie de grote, rijk 
geïllustreerde postkaart 
van Jacob Quack uit 
1665. Deze kaart vertelt 
het verhaal van de spe
ciale postdienst, die de 
Rotterdammer met Enge
land onderhoudt. Hij on
dervindt hierbij zware 
concurrentie van Amster
dam, zodat de kaart ook 
te zien is als een recia
meuiting. 

windstilte of tegenwind 
niet verder kunnen, tege
moet varen. De beman
ning van het jacht neemt 
alvast de gegevens over 
de lading in ontvangst en 
zeilt daarmee naar het 
strand tussen Hoek van 
Holland en Maassluis. 
Een gereedstaande pos
tiljon te paard neemt de 
papieren over en be
zorgt ze bij de Beurs in 
Rotterdam. Op deze ma
nier zijn de kooplieden 
aldaar eerder geïnfor
meerd don hun Amster
damse concurrenten. 

Monopolie 
overgenomen 
Met de dood van Quack 
in 1668 raakt Rotterdam 
zijn invloed op het ver
voer van de Engelse cor
respondentie kwijt. Am
sterdam sluit een contract 
met Engeland en neemt 
het monopolie over. De 
Engelsen bedingen ech
ter, dat het postvervoer 
alleen met Engelse sche
pen mag gebeuren. 
Deze scriepen varen 
tweemaal per week tus
sen Harwich en Helle
voetsluis. Vanuit Helle
voetsluis voorziet het 
postnet in postritten via 
Brielle en Maassluis naar 
Rotterdam, Amsterdam 
en Den Haag. 
De postritten worden 
voor eigen rekening en 
risico geregeld door par
ticuliere postmeesters. Dit 
is in het verstedelijkte en 
economisch florerende 
Holland een zeer winst
gevende zaak. In de 
achttiende eeuw trekken 
de steden de exploitatie 
van de post daarom 
naar zich toe. Aan de 
postale verwikkelingen 
tussen Amsterdam en 
Rotterdam komt een ein
de wanneer, met de op
richting van de Staten
post in 1752, de post
diensten van Holland en 
WestFriesland een een
heid gaan vormen. 

De vroegste 
geschieaenis 
De postverbindingen met 
Engeland waren tot in de 
zeventiende eeuw in 
handen van het van oor
sprong Italiaanse ge
slacht van Thurn & Taxis, 
dat het postvervoer op 
de belangrijkste Europe
se routes verzorgt. Hun 
route naar Engeland 
loopt via Antwerpen en 
Oostende. 
In 1613 noemt een zeke

y ^ . 
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Brief met grensstempel 6ne//e f n g Corresp en aanduiding /Ojstui 
vers), 1815 (collectie Het Nederlandse PTT Museum, Den Haag) 



Postil|on en post|acht bil het strand Detail uit de postkaart van J Quack (gravure door J van Geel, 1665) 
" ■ " ■ " ' ' ids " " " (collectie Het Nederlandse PTT Museum, Den Haag) 

re Samuel Willemse uit 
Rotterdam zich 'bode op 
Engeland'. Hij onder

houdt een bootverbin
ding op de kustplaats 
Margate, maar van een 

officieel geregelde dienst 
is echter geen sprake 
Holland beleeft m de ze

ventiende eeuw zijn 
Gouden Eeuw en heeft 
grote politieke en econo
mische belangen Ook 
de stadhouderlijke rela
ties met het Engelse hof 
en de Britse rol in de ver
bindingen tussen Holland 
en zijnl<olonièn bena
drukken het belang van 
een goede postverbin
ding met Engeland 
In 1660 brengt de Rot
terdamse postmeester 
Hendrick Jacobsz van 
der Heyden de eerste 
rechtstreekse postverbin
ding met Engeland tot 
stand Van der Heyden 
vervoert aanvankeli|k al
leen de post van Rotter
dam naar Antv/erpen, 

van v/aaruit door het be
dri|f van Thurn & Taxis 
de post verder naar En
geland wordt gebracht. 
Zo heeft hij een goed in
zicht gekregen in de om
vang van het brievenver
keer met Engeland en 
wat daarmee te verdie
nen valt Hij laat de Rot
terdamse brieven nu per 
veerschuit van Maassluis 
naar Brielle brengen en 
vandaar per schip naar 
Engeland 

Charles Boissevain is conserva 
tor posthistonsche en filateiisti 
sehe verzamelingen van Het Ne 
derlandse PTT Museum te Den 
Haag 

„PHILATO" 
' ' ^ ^ ^ Reeds meer dan 30 )aar voor al uw | | 

nieuwtjes. Land en motief. 
Ook in abonnement leverbaar 
Tevens voor al uw philatelistische benodigdheden 
Smedenstraat 126 7411 RJ Deventer Tel.: 0570617867 

Rondzending 20 boekjes < 
West Europa, Nederland 
stelling naar keuze. 
Ook Dubbeltjes boekjes 
Een briefkaart naar P.Z.H. 

D a Eng. Gebieden, Oost Europa, 
en Over Zee, Wereld of satnen

NORDAIN, 
Eendrachtsstr. 129c, 
3012XJ ROHERDAM. 

Afhandeling uitsluitend per post. Geen koopplicht. 
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gratis prijslijsten van: 
{even bellen, faxen of een kaartje sturen) 

* Nederland en overzeese gebiedsdelen 
* België 
* WestDuitsland/Berli|n 
* DDR 
* Denemarken/Faroer/Groenland 
* Engeland/Ierland 
* Finland 
* Frankrijk 
* Hongarije 
* Indonesië 
* Israel 
* Kanaaleilanden 
* Luxemburg 
* Monaco 
* Noorwegen 
* Oostennjk 
* Rep Sunname 
* Vaticaan 
* Verenigd Europa 
* VN New York/Geneve/Wenen 
* Zwitserland 
* Auto's/fietsen/motoren 
* Bekende personen 
* Bloemen 

Enorme sortering motief 

r 

* Dieren 
* Diverse motieven 
* Gezondheidszorg 
* Honden/katten 
* Kerstmis/Pasen 

0 

0) 
0 

3 . 
3 
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TT 
* Klederdrachten/uniformen < 
' Muziek/dans 
* Paarden 
* Paddestoelen 

w 
ff 
p¥ 

* Postzegel op postzegel ' 
* Religie/Rode Kruis Q) 
* Ruimtevaart/telecommunicatie « 
* Sctiepen 
* Sctiilderijen/kunst 
* Scouting 
* Sport 
* Tremen 
* UPU 
* Vissen/sctielpen/zeed 
* Vlaggen/tieraldiek 

"O 
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"N 
(D 
3 
(Q 

eren Q 
S 

* Vliegtuigen/ballonnen/zeppelins«, 
* Vlinders/vogels 
* Voetbal 

^ 

de venrayse 
postzegelhandel 
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5' 
(Q 
TT 
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Julianasingel 1  5802 AS Venray 
tel. /fax: 0478  531717 prijslijsten/bestellingen 

tel. 0478  586391 winkel 
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NIEUW * NIEUW * NIEUW * NIEUW * NIEUW 

INKOOP  VERKOOP 

COLLECTIES / PARTIJEN (Vanaf 5 ct/franc) 
LOSSE ZEGELS (Vanaf 9 ct/franc) 

POSTZEGELBOEKJES (Ned. / Buitenland) 
FDC's (Ned. / Buitenland) 

LUCHTPOSTBRIEVEN 
MOTIEFZEGELS 
TOEBEHOREN 

IVIAXIMUMKAARTEN 

* Vraag kavellijst of breng ons een bezoek, 
ruime parkeergelegenheid en de koffie staat 
klaar Mancolijsten welkom 

Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 tot 18.00 

Zaterdag 10.00 tot 16.00 

VIPOST 

Hugo de Grootstraat 5B  7942 HA MEPPEL 
Postbus 187  7940 AD MEPPEL 
Tel. 0522240837 / Fax: 240972 
Rabo Bank nr 333121244 / Giro Bank 839633 
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R C BAKHUIZEN VAN DEN BRINK LEIDEN 

ENSCHEDE IN ENGLAND 
1. De Haarlemse Machin-zegel van 8 p. 

De naam van onze nationale postzegeldrukker. Joh. Enschedé 

Security Printers in Haarlem, heeft een bekende klank tot ver 

over onze grenzen. Vele postadministraties maakten (en 

maken nog) gebruik van de technische know-how van het 

bedrijf, in 1979 mocht Enschedé voor het eerst een Engelse 

Machin-zegel drukken: die van 8 p. De drukorder vormde de 

opmaat voor een langdurige samenwerking tussen Haarlem 

en Londen. 

510 

Nederlandse en Engelse 
drukkerijen onderhouden al 
eeuwenlang nauwe contac 
ten In het begin van deze 
eeuw was het een Leidse 
drukkerij die een op dat mo
ment nog nieuw druk-
procede uit Duitsland naar 
Nederland haalde In 1913 
werd de rasterdiepdruk in 
Nederland ingevoerd door 
de Nederlandse Rotogravure 
Maatschappij (NRM) in Lei
den ten behoeve van een 
nieuw weekblad Panorama 
Binnen tien jaar was het nieu
we procédé ook voor de post-
zegelfabncage op meer dan 
een plaats in gebruik De 
NRM zette haar expertise in 
om een drukkerij in Enge
land - Harrison and Sons, die 
volop in de weer was om op
drachten voor postzegelfabri 
cage te verkrijgen - bij te 
staan bij het onder de knie 
krijgen van dit diepdruk-
procede 
De eerste postzegelopdrach
ten van Harrison and Sons m 
rasterdiepdruk - voor Egypte 
in 1923 met de beeltenis van 
koning Fuad - werden in Lei
den uitgevoerd Nog zo'n tien 
jaar later had Harrison and 
Sons de opdracht binnen om 
de lage waarden van de lang
lopende Engelse emissie in 
rasterdiepdruk te drukken 
Vanaf dat moment begon ook 
m Groot-Brittannie de op
mars van rasterdiepdruk, 
waarbij Harrison and Sons de 
toon aan gaf Andere Engelse 
postzegeldrukkerijen, zoals 
Waterlow and Sons en Tho

mas De La Rue, vervaardig 
den incidenteel postzegels in 
rasterdiepdruk, maar nooit 
voor Groot-Bnttannie Voor 
de gelegenheidzegels van 
Groot-Bnttannie werden inci
denteel waarden in plaatdruk 
vervaardigd, dat gebeurde 
meestal bij Bradbury Wilkinson 
In 1969 en 1970 verschenen 
de eerste gelegenheidssenes 
m offset bij Thomas De La 
Rue In 1973 volgde een serie 
m offset bij Bradbury Wilkin
son Vanaf 1975 verzorgde 
Harrison and Sons inciden
teel ook gecombineerde ras 
terdiepdruk met plaatdruk 
In Nederland waren het off
set en het rasterdiepdruk-
procede gelijktijdig ingevoerd 
(in 1924) voor de aanmaak 
van postzegels door Joh En
schede en Zonen in Haarlem 
Toen eind jaren 60 het off-
setprocede de rasterdiepdruk 
begon te verdringen - met al
leen qua postzegelfabncage -
bleef er maar een beperkte 
groep drukkerijen op de we
reld over die voor de aan
maak van postzegels - althans 
als het om de productie in het 
eigen land ging - de raster
diepdruk trouw blijven En 
daarbij vinden we zowel Har
rison and Sons als ook Joh 
Enschede en Zonen 

ARBEIDSONRUST LEVERT 
DRUKORDER OP 
In de jaren zeventig maakte 
Groot-Brittanme golven van 
arbeidsonrust door De ge
dachte afhankelijk te zijn van 
slechts een drukkerij die ge

specialiseerd was m raster
diepdruk (Harrison and 
Sons) was met geruststellend 
Er werd gezocht naar uitwijk-
mogelijkheden In Groot Brit-
tannie zelf waren dat offset 
drukkerijen als House of 
Questa en John Waddington, 
terwijl m het buitenland Joh 
Enschede de aangewezen 
partner voor rasterdiepdruk 
was 
Nog in 1979 deed de eerste 
gelegenheid daartoe zich 
voor 

DE MACHIN-EMISSIE: EEN 
REUSACHTIG VERZAMELGEBIED 
De langlopende Engelse /e 
gels met de beeltenis van hare 
majesteit koningin Elizabeth 
II verschijnen sinds 1967 naar 
een ontwerp van Arnold Ma-
chin Deze zegels verheugen 
zich in een enorme populari
teit onder de filatelisten De 
druktechmsche variatie qua 
aanbreng van fosfor, papier, 
tandingen, tekening, en der
gelijke IS reusachtig Het bij
eenbrengen en onderhouden 
van een complete gespeciali
seerde collectie Machin mag 
gerust een levenswerk worden 
genoemd 
In dit artikel over de Haar
lemse bijdrage aan de Engel
se filatelie kunnen slechts de 
grote lijnen van het Machin-
thema aangesneden worden 
De Haarlemse produktie laat 
zich gelukkig heel goed on
derscheiden van de Engelse, 
waarmee een afzonderlijke 
deelspecialisatie mogelijk is 
Dit artikel is een poging de 
geïnteresseerde verzamelaar 
houvast te geven op het ge
bied van de bij Enschede ge
drukte Machins 

DE BIJ ENSCHEDÉ GEDRUKTE 
8 P. MACHIN 
Bij de tariefswijziging van 20 
augustus 1979 werd voor de 
second class binnenlandse 
brieven de 8 p rood ('bloed
rood , post office red en rosine 
zijn voorkomende benamin
gen voor een en dezelfde 
kleur) noodzakelijk met 
slechts een fosforbalk Harri
son and Sons leverde al me 
teen de nodige 8 p zegels in 

loketvellen van 200, maar ook 
in postzegelboekjes van 10 p . 
80 p , £ 1 80 {Christmas 1979) 
en 50 p (waaruit de varian
ten met een fosforbalk aan de 
linker- of rechterkant) en in 
staande, respectievelijk dwar
se rollen (m combinatie met 
twee zegels van 1 p en twee 
labels met de teksten be proper 
ly addressed en use the postcode) 
van 500 
Eind 1979 werd om de voor
raad zegels op peil te houden 
een eenmalige drukopdracht 
aan Joh Enschede gegund 
Van doorslaggevend belang 
was de mogelijkheid m raster
diepdruk te drukken, in grote 
aantallen, van goede kwaliteit 
en op korte termijn quantity, 
quality, time and price De ze
gels werden in Haarlem op 
een velinleg-pers van het type 
'Palatia m loketvellen van 
200 zegels gedrukt 

Verschillen 
Ogenschijnlijk wijken de op 
12 december 1979 versche
nen Haarlemse zegels niet af 
van de door Harrison and 
Sons gedrukte exemplaren 
Bij een meer nauwkeurige be
schouwing blijkt dat de p 
iets achterover helt Ook lij
ken sommige plekken in het 
haar en het gezicht iets hel
derder zijn 
De Haarlemse zegels hebben 
waar het de rode kleur betreft 
rastermaat 100, net als bij 
Harrison druk het geval is 
Voor druk bij Joh Enschede 
IS dat een wat vreemde raster
maat, omdat in Haarlem al m 
1977 de overstap werd ge 
maakt van RICO naar R125 
Maar misschien was dat om 
de verschillen met de Harri-
son-druk met nog groter te 
maken? 

Technische gegevens 
Bij de Haarlemse druk van de 
8 p IS de drukrichting 
L(inks) Bij de Harrison-druk 
IS dat B(oven) voor de velze-
gels, de staande rollen en de 
zegels van 80 p en £ 1 80 uit 
boekjes, maar zowel L(inks) 
als R(echts) bij de zegels uit 
de boekjes van 10 en 50 p , en 
L(inks) bij de dwarse rollen 



Perforatie, papier en gom 
De zegels zijn geperforeerd 
op een Grover perforeerma-
chine met een enkele kam: 
14:14 (15 tanden horizontaal 
en 17 tanden verticaal). Het 
perforatiebeeld is voor het 
linkervel anders dan voor het 
rechtervel: l / d / l / O (links) 
en l / d / l / d (rechts). Het ge
bruikte papier is Harrison-pa
pier met een coating waarin 
witmakers verwerkt zitten, en 
ook in het papier zelf zitten 
witmakers. De papierrichting 
bij de velzegels (zowel En
schedé als Harrison) is 

staand, tegenover liggend bij 
d de automaatboekjes van 10 en 
i- 50 p. en de dwarse combina-
i: tie-rollen (Harrison). De ove-
il rige postzegelboekjes die bij 
:t Harrison werden gedrukt 
:t hebben een staande papier-
!t richting. 
) Het papierdoorzicht van de 
'.- Haarlemse zegels is Hls, de pa-
i- pierdoorzichten bij de Harri-
1 son-druk zijn nog niet syste-
1 matisch onderzocht. Dat geldt 
1 overigens voor de gehele Ma-
g chin-emissie! 
[- De fosforbalk (4 mm breed) is 
s staand in het midden van de 

zegel aangebracht en heeft 
raster 60. De gom is door Har
rison aangebracht en komt 
overeen met de Nederlandse 
D2a gom. 

Velrandbijzonderheden 
Over velopmaak en randbe-
drukking kan het volgende 
worden opgemerkt. Zoals 
aan de hand van de model-
vellen in Haarlem kan wor
den geconstateerd bestaat 
een drukvel uit een linker
en een rechtervel van tien
maal 20 zegels. Boven de ze
gels 5 /6 , respectievelijk on
der de zegels 195/196 bevin
den zich drie gekleurde wig
gen naar de binnenkant van 
het vel toe, zowel op het lin
ker- als het rechtervel. Een 
zelfde soort wiggen zien we 
ook naast de zegelrijen 
10/11 aan weerszijden van 
zowel het linker- als het rech
tervel. De tekst Total sheet va
lue £16 staat op de linkervel-
rand met de basis naar rechts 
naast de rijen 5 / 6 en 15/16, 
en op de rechtervelrand met 
de basis naar links naast de 
rijen 5 /6 en 15/16, en dat bij 
zowel de linker- als de rech
tervellen. 
Links naast zegelrij 18 - van 
zowel linker- als rechtervel - is 
een liggende 'H ' te zien met 
daarin links van de staande 
balk een gedrukte fosfor ' 1 ' 
en rechts een rode ' 1'. 
Op het modelvel (akkoordda
tum 3 oktober 1979) staat 
Layout and design approved for 
printing door miss. Cf. Stokes, 
Head of Stamp Section British 
Post Office en komen zwarte 
veltelcijfers voor: 112793 bo
ven zegels 10 (normaal 
staand), respectievelijk naast 
zegels 1 (met basis naar 
rechts) van zowel linker- als 
rechtervel. Ongetande mo-
delvellen zijn later van andere 
handtekeningen voorzien op 
5, respectievelijk 8 oktober 
1979. 

Herkenning van de Enschedé-
zegel 
Hoe valt de zegel van 8 p. van 
Joh. Enschedé dus te herken
nen? Als de 'hellende' p nog 
niet voldoende aanwijzingen 
geeft dan is er nog de haaks 

op elkaar staande drukrich-
ting (Links) en papierrich
ting (staand), een gegeven 
dat karakteristiek is voor druk 
met velinleg. Drukrichting en 
papierrichting lopen bij de 
Harrison-druk steeds parallel 
(typisch voor druk aan de 
rol). 
Op 4 februari 1980 werd het 
tarief verhoogd tot 10 p. De 
8 p. zegels werden op 30 sep
tember 1980 uit de roulatie 

OFFSETDRUKINDEJAREN 
1980-1990 
De door Enschedé gedrukte 
zegel van 8 p. was de eerste 
lage Machin-waarde die niet 
bij Harrison werd gedrukt. In 
1980 verschenen de eerste off
set-zegels in de Machin-reeks. 
Op 30 januari werd de zegel 
van 4 p. gedrukt door John 
Waddington en die van 75 p. 
door House of Qpesta. Op 25 
mei 1980 verschenen zegels 
van 2 en 5 p. die bij Questa wa
ren gedrukt en een zegel van 
20 p. die van Waddington af
komstig was. 
In 1981 ging het contract voor 
de regionale zegels (Noord-
lerland, Schotland en Wales) 
naar House of Questa, respec
tievelijk John Waddington 
(Schotland). De regionale ze
gels verschenen tot 1989 uit
sluitend in loketvellen. 
Voor offsetdruk zijn andere 
papiersoorten nodig dan voor 
rasterdiepdruk. De coating 
van offsetpapier bevat kalk, 
de coating voor rasterdiej> 
drukpapier bevat klei. Al het 
papier voor de Machin-zegels 
in rasterdiepdruk kwam sinds 
1967 van Harrison and Sons. 
Voor intern gebruik hanteer
de Harrison and Sons de no
taties HS1-HS4 voor raster
diepdruk en HS6 voor offset. 
De oflfsetdrukkerijen gebruik
ten in eerste instantie HS6-pa-
pier van Harrison and Sons, 
steeds voorzien van PVA/dext
rine gom. Heel incidenteel 
werd papier gebruikt afkom
stig van Inveresk Paper Co Ltd 
(Noord-Ierland en Wales l i p . 
in 1981 en de Engelse zegel 
van 75 p. en die van 12 en 
17 p. voor Noord-lerland in 
1984). Bij de zegel van 75 p. 
werd in oktober 1986 een be
gin gemaakt met papier gele
verd door Coated Papers Ltd 
uit Bollington. 
House of Questa ging in 1984 
op in John Waddington in 
Kirkstall. De postzegelproduk-
tie van Waddington werd aan
vankelijk overgeheveld naar 
Leeds, om uiteindelijk in april 
1986 op de lokatie van Questa 
in het zuiden van Londen te 
worden ondergebracht. 
Tot in 1988 waren de in offset 
gedrukte Machin-zegels als vel
zegels opgemaakt. In 1988 ver
schenen de eerste postzegel-
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boekjes in offset bij Questa, en 
vanaf 1989 werd offsetdruk 
ook uitbesteed aan Walsall. 
Op 25 juni 1985 verscheen de 
regionale zegel van 17 p. 
(Schoüand) op papier van 
Henry and Leigh Slater, en be
gin 1988 zagen nog enkele in 
offset gedrukte Machin-zegels 
op Slater-papier het licht. Als 
gom was PVA/dextrine ge
bruikt zonder kleurstoftoevoe
ging. Het ging om de Engelse 
zegel van 2 p. en de regionale 
waarde 18 p. (Schoüand, Wa
les). Eind 1988 verschenen 
ook de regionale zegels van 19, 
23 en 32 p. (Noord-Ieriand, 
Schotland, Wales) op Slater
papier. De PVA/dextrine gom 
van Harrison had steeds een 
blauvng/groenige kleurstof. 
CPI^papier had altijd PVA 
gom (zonder dextrine, zonder 
kleurstof-toevoeging). Vanaf 
1989 werden de offset-zegels 
vrijwel zonder uitzondering op 
CPL-papier gedrukt. 
Na 1988 verschenen alle in off
set vervaardigde, niet-regiona-
le Machin-zegels in postzegel
boekjes en niet meer in loket-
vellen. Dit hield in dat Harri
son and Sons de enige Engelse 
drukker werd voor de zegels in 
loketvellen! 

CONTRACT NA TWAALF JAAR 
In 1991 - twaalf jaar nadat 
Joh. Enschedé eenmalig een 
waarde uit de Machin-reeks 
had mogen drukken - werd 
een contract gesloten tussen 
de Haarlemse drukker en de 
British Post Office. Enschedé 
zou de Engelsen gedurende 
vijfjaar langlopende zegels in 
rasterdiepdruk gaan leveren. ^ 
Maar al vóór die tijd, in 1990 =-
en 1991, liet het Nederlandse ~ 
bedrijf de Engelsen zien wat S 
het in zijn mars had. Niet al- '^ 
leen werden proefdrukken ^ 
van de zegel van 15 p. ver- = 
vaardigd, ook Cinderella 's - ze- ^ 
gels voor London Underground ^ 
en National Insurance NHS lie- ^ 
pen van de persen. ^ 
Op die interessante periode, ^ 
en op de filatelistische gevol- 2 
gen die het vijfjaar durende " 
contract tussen Enschedé en 
de British Post Office had, ko- C' 
men we in een volgend num- v 
mer terug. 
R.C. Bakhuizen van den Brink, 
Leiden 

genomen. 



INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

"DE VERZAMELAARSVEILING 
VAN NEDERLAND" 

houdt 2 september haar 83e veiling 
Ruim 4500 kavels topmateriaal, w.o.: 
- Uitgebreid Nederland en Overzee 
- West-Europa met topmateriaal 
- Engelse Koloniën met hooggenoteerde nummers! 
- Collecties en partijen voor verzamelaars en 

tussenhandel 

De unieke formule van INVER heeft als uitgangspunt: 
VERZAMELAARSVRIENDELIJK 
- Vaste prijs zonder opgeld en veilingkosten 
- Overzichtelijke catalogus 
- Aankopen worden direkt verstuurd met factuur 
- Volledig teruggaverecht 
- Bovenal een persoonlijke benadering met ruimte 

voor uw specifieke wensen 

Vraag nu de gratis catalogus aan! 

Postzegelveiling 'INVER' 
Griftstraat 14-3 
1079ZB Amsterdam 
Telefoon/Fax: 020-6610289 

Profil 
Postzegelveilingen 

U kunt nog inleveren voor onze 
najaarsveiling, die gehouden zal 
worden in Hotel Petit Nord te 
Hoorn. 

* 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 

FRAKKVJ 
VEERSEDIJK 59 3341 LL H.I. AMBACHT 

TEL. (0786) 818074/821385 FAX 
(0786) 815756 

WAT KUNT U 
AANTREFFEN 

IN ONZE 
CONTINENT

DOZEN? 
(zie onze aanbieding op de pagina hiernaast) 

Aangezien al onze dozen van elkaar verschillen zijn de 
hieronder genoemde punten voorbeelden die uiteraard 
per doos kunnen variëren! De gemiddelde doos zal echter 
veel van het genoemde materiaal bevatten. Uiteraard 
kunt u tot op zekere hoogte uw speciale wensen kenbaar 
maken. We zullen daar zoveel mogelijk rekening mee 
houden. Wij kunnen bijv. het accent leggen op gebruikt 
of juist ongebruikt materiaal. Op covers, etc. 

- Een groot aantal complete series 
- Altijd betere (losse) waarden 
- Gegarandeerd hoge cataloguswaarde (van de totale 

doos) 
- Covers, postwaardestukken of vergelijkbaar materiaal 
- Soms iets maximumkaarten of speciale bladen (niet 

altijd mogelijk) 
- Restantverzamelingen 
- Een groot aantal zakjes met materiaal 
- Albumbladen 
- Speciale uitgiften 
- Een GRATIS BONUS 

PROBEERT U BESLIST EEN VAN DEZE DOZEN. 
ZE DRAGEN ALLEMAAL DE UNIEKE FRANK-
POST-GARANTIE, ZODAT U ZICH NOOIT BE
KOCHT HOEFT TE VOELEN, 

VERDER HEBBEN WIJ ALTIJD 
UITGEBREID IN VOORRAAD: 

KILOWAAR, PAKKETTEN, 
PARTIJEN, MOTIEF, etc. 

V R A A G O N Z E GRATIS 
PRIJSLIJST VAN MEER D A N 
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FRAGST B.V. 
BIESTRAAT 3A 5126 NH GILZE 

Tel. (0161) 45 35 88 Fax (0161) 45 34 68 

TER GELEGENHEID VAN DE OPENING VAN ONS 2e FILIAAL IN HET UITERSTE 
ZUIDEN VAN ONS LAND HERINTRODUCEREN WIJ OP VELER VERZOEK ONZE 

POPULAIRE DOOS HET: 

"CONTINENT" 
A. 
B 
C. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
I. 

WEST-EUROPA 
OOST-EUROPA 

FRANSE GEBIEDEN 
ENGELSE GEBIEDEN 

USA 
ZUID- EN MIDDEN-AMERIKA 

AMERIKA ALGEMEEN 
AFRIKA 

AZIË 

Omdat alle dozen afzonderlijk gemaakt worden en niet samengesteld worden uit 
standaardmateriaal kan er wel eens sprake zijn van enige wachttijd. U kunt er dan ook van 
overtuigd zijn dat wij elke bestelde doos met zorg samenstellen. U kunt dozen bestellen in de 

volgende prijsklassen: 

*195 gulden «395 gulden *795 gulden 
Op de pagina hiernaast kunt u lezen wat u o.a. kunt aantreffen in onze dozen! 

(gaarne bij uw bestelling het gebied en de door u gewenste prijs duidelijk aangeven) 

U kunt de unieke FRANKPOST-CONTINENT-DOZEN natuurlijk zowel bij 
FRANKPOST "GILZE" als bij FRANKPOST "AMBACHT" bestellen. Wanneer u ze wilt 

afhalen geeft u dan even telefonisch bericht van uw komst. Dan zorgen wij dat de door u 
gewenste doos voor u klaar staat. 

Wijze van verzending: Alleen onder rembours of na vooruitbetaling. Uiteraard hebt u op alle 
bij FRANKPOST bestelde artikelen volledige garantie (Mits in oorspronkelijke staat en 

voldoende gefrankeerd aan ons teruggezonden. 

GIRO: 48.91.639 BANK: 49.55.57.439 
Uiteraard zijn alle FRANKPOST-ARTIKELEN zowel verkrijgbaar in 

GILZE als in H.I.-AMBACHT. U bent daarom van harte welkom in de vestiging 
die voor u het dichtste bij is! 
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BONDSADRESSEN 

Bondsbiireau ^ " ^ 5 
ZeelanÉianll,3526AKUlre(ht 
Telefoon 030-2894290 Fax 030-2800128 

Erevoanitter 
J.G. Bolkeslein, St. Willibrordusban 1 
5591 BG Heeze, telefoon 040-2263032 

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

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

Vice-voof zitter. Algemene- en 
Regiozoken 
Mevr. H.M. Feikema-Groosjohan 
Saksen Weimarloon 65,4818 LB Breda 
Telefoon 076-5142787 

Secretorls/Redoctie 8omls|Uigiiia 
H.W.M. Hopman, Sweelinckplein 1/4 
2402 VL Alphen aan den Rijn 
Telefoon 0172-444826 

Peniilngmeester 
Mevr. CE. Weeber-Kortekoos 
Timorstraat27,2612EHDelft 
Telefoon 015-2131623 
Giro 1078391 ten name van 
penningmeester NBFV Delft 

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

Jvryzok«) 
C.B. von Nugleren, Weslerzitht 620 
4385 BW Vlissingen, telefoon 0118-463711 

Pubiikoties en documentotie 
R.H.M, foust, Rijksweg N57 
6162 AC Geleen, telefoon 046-4743076 

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

Commissoris 
S. Tuin, Nieuweweg 115 
9649ACMuntendom 
Telefoon 0598-626447 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris: 
J.J.M. Pieters, Stnn Kentonstroat 35 
2324 LL leiden, telefoon 071-5761726 
Matermkommissaris: 
Drs. H.C. Stoop, Nouhuysstraat 13 
2024 KT Haarlem, telefoon 023-5262062 

Bondsbibliotheek 
Hoofdstraat 1,3741 AC Baorn 
Telefoon 035-5412526 
Bonébibliolhecaris: C. Spoelman 
Openingstijden: elke eerste en derde 
zaterdagmorgen van de maand van 
10 30 tot 12.30 uur en de daarop 
volgende woensdagen van 10.30 tot 
17.30 uur en von 18 30 tot 20.30 u. 

Bondsdoiumentotieientrum 
Secretaris/iienningmeesler: 
J. Vellekoop, Pres. Steynstroot 21 
2312ZP leiden, telefoon 071-5134424 

Bondsinformatiebureou 
Mr. drs.S.U.Ottevongers 
Postbus 4034,3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
HooW.HWïonderVlist 
Schoolkade31,1566KVAssendelft 
Keurzendingen uitsluitend aangetekend 
noor de semtariy 
A.WA.Steegh, Postbus 220, 
1180 AE Amstelveen, telefoon 
023-5384212 {no 20 00 uur) 

Service-afdeling 
Directeur: H H. van Megen 
RigterskompB, 1261TNBIaricum 
Telefoon 035-5314399 
Bestellingen: Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J. Spijker, Verdistraat 133 
2324 KC leiden 
Telefoon 071-5761720 

DAG VAN DE POSTZEGEL 1996: 
VAN ALKMAAR TOT ROTTERDAM 
O o k dit j aa r staat d e m a a n d ok tober w e e r 
in het telcen v a n de D a g v a n de Postzegel . 
In zes steden - A m s t e r d a m , A l k m a a r , Ede, 
Meerssen, Middelharn is en Rot te rdam -
voorden filotelistische e v e n e m e n t e n geor
ganiseerd . Een overzicht v indt u h ieronder . 

A l k m a a r : 
Pozeta 96 in gebouw 
Hoornse Vaatl^, Hertog 
Aalbrechtweg 4, Alk
maar. Openingstijden: 
op 12 oktober van 10 tot 
17 uur en op 13 oktober 
van 10 tot 17 uur. Op 
13 oktober wordt van 10 
tot 17 uur een ruilbeurs 
gehouden. 
Entree gratis, catalogus 
f5 . - . Besteladres enve
loppen: C.Th. Klaver, 
Postbus 321,1800 AH 
Alkmaar, Postbanknum-
mer 3153546 ten name 
van NVPV Alkmaar 

A m s t e r d a m : 
Tentoonstelling in ge
bouw Euretco, Delnand-
loan 4 (ingang Schiplui-
denlaan). Openingstij
den: op 12 oktober van 
10 tot 17 uur en op 13 
oktober van 10 tot 16 
uur. 
Entree en catalogus gra
tis. Besteladres envelop
pen: M. Kley, Voorde-
wind 9,1034 KS Amster
dam, Postbanknummer 

4882709 ten name van 
Dag van de Postzegel 
Amsterdam M. Kley. 

Ede: 
Ede 96 in Zalencentrum 
NIMAC, Galvonistraat 
13, Ede. Openingstijden: 
op 10 oktober van 20 tot 
22 uur, op 11 oktober 
van 10 tot 22 uur en op 
12 oktober van 10 tot 17 
uur. 
Het Thematisch Beker
toernooi om de 'Van-
Veenendaalbeker' wordt 
in Ede gehouden: op za
terdag 12 oktober, aan
vang 11 uur. Verder 
wordt op 1 2 oktober een 
jeugddag georgani
seerd, alsmede de derde 
ronde van de filotelisti
sche quiz van 'De Globe 
100'. 
Entree gratis, catalogus 
f 2.50. Besteladres enve
loppen: Penningmeester 
De Globe te Bennekom, 
bankrekeningnummer 
95.76.99.069 van de 
SNS-bank te Bennekom 
(Postbanknummer van de 

SNS-bank: 310031). 

K l i m m e n / M e e r s s e n : 
Limphilex XXVII in het 
Stella Maris College, 
Veeweg 2, Meerssen. 
Openingstijden: op 12 
oktober van 10 tot 18 
uur en op 13 oktober 
van 10 tot 17 uur. 
Op 12 en 13 oktober is 
er van van 12 tot 17 uur 
een ruilbeurs. 
Entree f 2.50, catalogus 
qratis. Besteladres enve
loppen: 't Fokteurke Mer
gelland, Postbus 3 1 , 
6343 ZG Klimmen, Post-
banknummer 2651021. 

Middelharn is : 
Tentoonstelling in recre
atiecentrum De Staver, 
Olympiaweg 32, 3245 
DL Sommelsdijk. Ope
ningstijden: op 11 okto
ber van 14 tot 21.30 uur 
en op 12 oktober van 10 
tot 16 uur. 
Op genoemde dagen en 
tijden wordt er ook een 
hobby- en creativiteits-
beurs gehouden. 
Entree en catalogus: gra
tis. Besteladres envelop
pen: Filatelistenvereni
ging Goeree-Overflak-
kee. Pimpelmees 59, 
3245 TW Sommelsdijk, 
Postbanknummer 

620315. 

Rot te rdam: 
Tentoonstelling in het 
voormalig expeditie
knooppunt van de PTT, 
Conradstraat (naast 
Centraal Station NS), 
Delftseplein 31 /33 , Rot
terdam. Openingstijden: 
op 12 oktober van IO tot 
18 uur en op 13 oktober 
van 10 tot 16 uur. 
Op 12 oktober wordt 
van 10 tot 18 uur een 
ruilbeurs gehouden. 
Overige evenementen: 
'dubbeltjeshoek' op bei-
de dagen. 
Entree en catalogus gra
tis. Besteladres envelop
pen: A. Berkhoudt, Post-
tus 474, 4900 AL Oos
terhout, Postbanknum-
mer 1543700 ten name 
van het Comité Dog van 
de Postzegel Rotterdam 
te Oosterhout. Vermel
den: 'Envelop Dag van 
de Postzegel 1996'. 

De enveloppen van de 
Dag van de Postzejgel 
kosten f 3.- per stuk, in
clusief verzending. Ver
meld duidelijk hoeveel 
enveloppen u toege
stuurd wilt krijgen. 

EUROPESE ONDERSCHEIDING VOOR 
ALBERT MERKX (VE/VN-FILATELIE) 

Tijdens de openings-
plechtigheicf van de post
zegeltentoonstelling ter 
gelegenheid de Dag van 
Europa op 5 mei van dit 
jaar in het stadhuis van 
Straatsburg, werd be
kend dat de Prix Philaté-
lique Europeen is toege
kend aan de heer Albert 
Merkx, voormalig voor
zitter van de Vereniging 
van VE/VN-Filatelie, te
genwoordig actief als re
dacteur van het blad 
Grenzenloos, het orgaan 
van deze vereniging. 
De prijs wordt toegekend 
aan personen uit Euro
pa, die belangeloos heb-
ten bijgedragen aan de 
promotie van de Europe
se filatelie. 

Zestienmaal is de prijs al 
toegekend; in 1975 
werd hij uitgereikt aan 
wijlen de heer L. Molken-
boer, erevoorzitter van 
de Vereniging van 
VE/VN-Filatdie. 
Voor de heer Merkx, au
teur van het in 1995 ver
schenen boekje Onder 
twaalf gouden sterren 
(dat tijdens de speciale 
tentoonstelling Cyprus 
Europhilex 95 werd be
kroond met verzilverd 
brons en op Alphilia 96 
een verguld zilveren me
daille behaalde) is het 
een verdiende onder
scheiding, waarmee wij 
hem van narte willen ge
lukwensen. 

IN MEMORIAM 
J.PH. DE LEEUW 

Naar eerst nu bekend is 
geworden, is in maart 
van dit jaar op 79-jarige 
leeftijd overleden de heer 
J.Ph. de Leeuw. 
De heer De Leeuw ge
noot binnen de wereld 
van de filatelie vooral 
bekendheid als themoti-
cus. Dat bleek uit zijn bij
dragen over thematische 
filatelie in het maand
blad 'Philatelie', alsook 
omdat hij lange tijd de 
Commissie Thematische 
Filatelie voorzat en ten
slotte doordat hij - deel 
uitmakend van het Bond-
bestuur van 1978 tot 
1983, zich als commis
saris bezighield met de 
thematiscrie filatelie en 
de daarop betrekking 

J.Ph. de Leeuw 

hebbende studiegroe-

Ook binnen verenigin
gen was de heer De 
Leeuw bijzonder actief. 
Zeer terecht werd hem 
dan ook op 18 mei 1985 
de Spoorenberg-medail-
le toegekend. 
Alweer is een groot fila
telist van ons heenge
gaan. Hij ruste in vrede. 



OVERZICHT POSTZEGELTENTOONSTELLINGEN 

Tweede half jaar 1997 

Datum Cat SoortKoders 
Telefoon Bijzonderheden 

2 6 / 2 8  9 2 
3 

W 450 Arnhem (regio 10) 
250 Filatelistenvereniging De Globe 

Sportcentrum 'Valkenhuizen', Beukenlaan 15 

Plaats/Organisatie/Contactpersoon/Lokatie 

Eeuwfeest 

n / 1 2  1 0 3 W 225 Sittard (regio 9) 
Filatelistenvereniging Sittard en omstreken 
H. Rennenberg, Maaslandstraat 10, 6141 BX Umbricht 

11 /1210 3 

sept, 
of okt. 

College Sittard, Bradleystraat 25 

W 225 Almelo (regio 2) 

P 75 

0464525907 40jarig bestaan 
Dog van de Postzegel 
Thematische Dag 

Den Haag 
Haagse Philatelisten verenigmg 5U |aa 
J. Groenendaal, Laan van Clingendael 103, 2597 CC Den Haag Den Haag 
Haagse Philatelisten vereniging 
J. Groenendaal, Laan > 
PTT Museum Zeestraat 

0703247532 100 jaar Philatelico 
50 jaar afdeling 

24 /27 10 3 W 200 Veldhoven (regio 8] 0400253124 40jarig bestaan 
Postzegelvereniging 'Groot Veldhoven' 
Mw. MJegeringsFfendriks, Zandberg 1 1, 5508 SA Veldhoven 

07 /09 11 2 W 250 Hoogezand (regio 1) 
PhilotelistenVereeniging Hoogezond/Sappemeer 

14/1611 3 W 130 Heerhugowaard (regio 3] 
PhilotelistenVereeniging Heerhugowaard en omstreken 
L. van Dijk, Lek 54, 1703 KJ Heerhugowaard 
Zalencentrum 'De Swan' 

45jarig bestaan 

0725711935 Reigerpost 1997 

Verklaring afkortingen: 
I = Internationaal J= Jeugd N = Nationaal P = Propaganda V^ = Wedstrijd * = Juryadvies 

BONDSVOORZITTER LEGT FUNCTIE 
TIJDELIJK NEER 

De voorzitter van de Ne
derlandse Bond van Fila
telistenVerenigingen 
(NBFV),deheerP.F.A. 
van de Loo, trekt zich tij
delijk uit die functie te
rug. 
Op 24 juli heeft de 
Bondsvoorzitter dit be
sluit medegedeeld; hij 
deed dat in een brief 
aan de voorzitters van 
alle bij de Bond aange
sloten vereniqinqen. 

I I r • f 

De tekst van de brier 
luidt: 

'Om mij moverende re
denen ben ik, met in
gang van 1 september 
1996. voorlopig niet in 
de gelegenheidom mijn 
functie van voorzitter van 
de Nederlandse Bond 
van FilatelistenVereni
gingen uit te oefenen. 
'Ik hoop tijdens de voor
zittersvergadering te 
kunnen meedelen of ik 
mij op de Algemene Le
denvergadering in april 
1997 verkiesbaar zal 
stellen.' 

NA RUIM TWINTIG JAAR WEER EEN 
WERELDTENTOONSTELLING IN DUITSLAND 

Na de laatste wereldten
toonstelling in Duitsland 
Ibra / 973  wordt er van 
27 april tot 4 mei 1999 
opnieuw een wereldten
toonstelling bij onze oos
terburen gehouden. 
Ditmaal gebeurt dat in 
Neurenberg, in het mo
derne beurscentrum al
daar. 
Dertigduizend vierkante 
meter ruimte is in Neu
renberg ter beschikking; 
de tentoonstelling zal on
geveer drieduizend ka
ders omvatten. 
Bovendien wordt door 
de Duitse Bond, de 
BDPh, een moderne in
richting en vormgeving 
nagestreefd, zodat het 
eenaantrekkelijk evene

ment zal worden. 
Vakhandel en postadmi
nistraties zullen niet ont
breken, terwijl de Duitse 
post voor diverse specia
le tentoonstellingen zal 
zorgen. Verdere bijzon
derrieden zijn nog niet 
bekend. 
Het Bondsbestuur heeft 
de heer C.B. van Nugte
ren, Westerzicht 620, 
4385 BW Vlissingen, te
lefoon 0118463711, tot 
commissaris van Ibra 99 
benoemd. Aangezien 
het een wereldtentoon
stelling betreft gelden de 
normale regels voor in
ternationale deelname. 
Ook de bijdraqe in de 
kosten (tien gulden per 
kader) is van kracht. 

'Het bestuur van de Ne
derlandse Bond van Fila
telistenVerenigingen 

heb ik verzocht tijdelijk 
in deze functie te voor

INDEPEX97IN 
NEW DELHI (INDIA) 

Om te herdenken dat In
dia in 1 997 vijftig jaar 
onafhankelijk is, wordt 
van 15 tot 22 december 
1997 een FlPwereldten
toonstelling gehouden in 
New Delhi: Indepex 97. 
Behalve op uitnodiging 
en ca 160 kaders voor 
Mophila, zullen er 2.000 
kaders voor de wed
strijdklassen beschikbaar 
zijn; welke klassen dat 
zijn is nog niet bekend. 
Er is nog geen commis
saris voor Indepex 97 
benoemd  de Bond 
streeft naar samenwer
king met onze buurlan
den  maar belangstel
lenden kunnen zien mel
den bij de Bondssecreta
ris, die voorshands alle 
honneurs waarneemt. De 
normale regels voor in
ternationale deelname 
zijn van kracht, terwijl 
van inzenders een bij
drage van tien gulden 
per kader wordt ge
vraagd als bijdrage in 
de kosten. 

V cxn \o 
postzegelveilingen vof 
Buitenhaven 5, 5211 TP 'sHertogenboscti 
Telefoon 0736 12 20 33 
Telefax 0736 13 67 39 

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

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



DE KOERS 
VANCOERTS 

POPSTERREN-ZEGELS VAN ST. VINCENT 
MET EEN (STERK) LUCHTJE 

SAMENSTELLING- GERRIE COERTS, LOOPPLANK 6 , 
9 7 3 2 EA GRONINGEN, TELEFOON 0 5 0 - 5 4 2 6 6 9 2 

^ k( 

Zowel in Engeland als in 
Nederland zijn valse ze-

els en blokken opgedo-
en van St. Vincent. Het 

gaat om uitgiften uit de 
serie Leaders of the 
World met afbeeldingen 
van onder meer de pop
sterren Micfiael Jackson 
en Elvis Presley. 
In Nederland zijn de val
se exemplaren ontdekt 
door de Utrechtse post
zegelhandelaar WV van 
der Bijl. Hij sloeg meteen 
alarm bij zijn collega's 
en enkele kranten. 
Opvallende kenmerken 
van de valse zegels zijn 
de fletsere kleuren; die 
van de originele zegels 
en blokken zijn krachti
ger. Verder valt een aan
tal detailverschillen op, 
zoals het fijnere drukras-

ter bij de echte zegels en 
het verschil in perforatie. 
Van der Bijl weet niet 
waar de valse zegels 
vandaan komen. Vanwe
ge de sterke geur die de 
valse zegels verspreiden 
denkt hij aan een druk
kerij in een voormalig 
Oostblokland; veel ze
gels uit die landen heb
ben namelijk dezelfde 
geur. 
De oplage van de valse 
zegels en blokken moet 
volgens de Utrechtse 
handelaar enige duizen
den bedragen. Van der 
Bijl kreeg de valse zegels 
zowel in Nederland als 
in Engeland aangebo
den. Het prijsverschil tus
sen een setje valse en 
echte zegels bedraagt 
vele tientjes Alleen de wat fletsere kleuren onderscheiden vals (onder) van echt 

J.A. VISSER: AGENT 
GREENSTAMPS 

Postzegelgroothandel 
J.A. Visser is de officiële 
Nederlandse agent van 
Greenstamps. Kortgele
den zijn de contracten 
daarvoor getekend.Er 
zijn al twee series met 
Greenpeace-zegels ver
schenen. Een deel van de 
opbrengst komt ten goe
de aan Greenpeace; er 
wordt naar gestreefd de 
zegels net zo'n groot pu
bliek te verschaffen als 
dat van de uitgiften van 
het V^'ereldnatuurfonds. 
Tot nu toe hebben twee 
landen Greenpeace-ze
gels uitgegeven: Tsjaad 
en Mouretanië. Binnen
kort doen ook Sao Tomé 
en Brits-Guyana mee met 
zegels die aan de milieu
organisatie gewijd zijn. 

HANDEURENORGANISATIE NVPH STAPT 
NAAR RECHTER NA CD/ROM-OORLOG 

511 

De handelarenorganisa-
tie NVPH heeft diverse 
bedrijven en personen 
voor de rechter ge
daagd. Dit vanwege het 
uitbrengen van de Phi-
larom, de digitale cata
logusschijf die concureert 
met de eerder op de 
markt gebrachte 
CD/RÖM-catalogus van 
de NVPH. Gedagvaard 
zijn onder anderen de 
maker van de Philarom, 
de Rotterdammer Remco 
van Gelder, zijn bedrijf 
Gold & Greenwell en de 
uitgever van de 
CD/ROM, de Stichting 
Cybernetisering. 
Volgens de dagvaarding 
heelt de NVPH moeite 
met de naam van de 
schijf van de concurrent, 
de verpakking en enkele 
andere detailpunten. De 
strijd zal zich vooral toe
spitsen op de vraag of 
Van Gelder de naam 
Philarom mag gebrui
ken. Deze aanduiding 
vertoont volgens de 
NVPH teveel overeen
komst met de naam Fi-
larom, de naam van de 
dochterstichting waarin 
de NVPH de zaken rond 
de digitale schijf heeft 
ondergebracht. De han-
delarenorganisatie be
ticht Van Gelder en de 
zijnen er van dat ze de 

naam 'Philarom' te kwa
der trouw hebben gede
poneerd bij het Neder
lands Merkenbureau. 
Dat zou zijn gebeurd en
kele dagen nadat de 
NVPH de bewuste naam, 
maar dan geschreven 
met de beginletter 'F', in 
een brief aan haar leden 
openbaar had gemaakt, 
waaronder het bedrijf 
Philapost in Berkel en 
Rodenrijs. 

Royement 
Het hiervoor genoemde 
bedrijf, Philapost is in
middels door het NVPH-
bestuur geschorst. Het 
zou afspraken met be
trekking tot de tweede 
versie van de CD/ROM 
van Philarom niet zijn 
nagekomen. Volgens de 
NVPH gaat het onder 
meer om de belofte om 
de concurrerende schijf 
voor de lancering aan 
het NVPH-bestuur te zul
len tonen. De NVPH zegt 
dat die belofte door Phi
lapost met is ingelost, 
met als gevolg dat er een 
royementsprocedure is 
gestart. De NVPH-leden 
moeten in het najaar 
over een definitief roye
ment beslissen. Zolang 
de procedure loopt mag 
Philapost het NVPH-logo 
niet voeren. Inmiddels is 

het beeldmerk uit de ad
vertenties gehaald. 
Philapost heeft grote 
moeite met het besluit 
van het NVPH-bestuur. 
In een brief aan zijn 
klanten (voorzien van het 
kopie 'vertrouwelijk') legt 
het bedrijf uit waarom: 
'Op school heb ik ge
leerd dat concurrentie 
goed is voor de consu
ment. De consument bent 
u, dus profiteert u van 
initiatieven van 
Philapost. Met goedkope 
insteekalbums, wonder-
dozen en dus ook de 
verspreiding van alle 
verkrijgbare filatelisti-
sche CD-ROM's. Boven
dien stimuleert het de 
ontwikkeling in de bran
che en dat is, zoals u 
weet, hard nodig in de 
postzegels'. 
P/7/7aposf vindt de kritiek 
aan zijn adres niet alleen 
onterecht, het bedrijf 
heeft zelfs de indruk dat 
de manier waarop het 
NVPH-bestuur concurre
rende CD/ROM-makers 
en -verkopers bejegent 
zelfs in strijd is met de 
Europese wetgeving, die 
monopolies en monopo
lievorming niet toestaat. 

Meer schijven 
De ontwikkelingen op de 
CD/ROM-markt gaan 
echter verder: maar liefst 
drie nieuwe CD/ROMs 
met een catalogus Ne
derlandse postzegels 

zullen in oktober ver-
schi'men. De nieuwe, 
derde aanbieder is het 
bedrijf Software Genera
tion van de gebroeders 
Boeré. Verder zullen de 
NVPH en de Stichting 
Cybernetisering ook met 
een opvolger van hun 
eerdere digitale produk-
ties komen. De exacte 
verschijningsdata zijn 
nog niet bekend. 
De CD/ROM van Soft
ware Generation is een 
verbeterde versie van de 
CD/ROM die vorig jaar 
zou uitkomen, maar die 
door allerlei (vooral juri
dische) problemen het 
toch niet haalde. De 
broers Boeré waren 
bang dat de PTT claims 
zouden leggen op het 
gebruik van de gedigita
liseerde (gescande) af
beeldingen van Neder
landse postzegels. 
Inmiddels hebben de 
broers flink aan hun pro-
dukt kunnen sleutelen. 
Hun digitale schijf ken
merkt zich door de uitge
breide zoekmogelijkhe
den. Iemand die hele
maal geen verstand van 
postzegels heeft kan met 
behulp van bijvoorbeeld 
louter de zegelkleur en 
de nominale waarde in 
korte tijd de gezochte 
zegel vinden, inclusief 
bijbehorende informatie. 
Ook zijn er veel themati
sche gegevens in de 
schijf verwerkt. 

VAN DEN BOLD: 
WERELDKAMPIOEN 

Voor het eerst heeft een 
Nederlander met een 
thematische verzameling 
Groot goud behaald. 
Pim van den Bold uit Kes-
teren kreeg de onder
scheiding in Canada, op 
de wereldpostzegelten-
toonstelling Capex 96. 
Met zijn collectie Mog ik 
mij even voorstellen, mijn 
naam is auto behaalde 
hij 95 van de 100 pun
ten. Van den Bold mag 
zich nu beroepen op het 
bezit van één van de tien 
mooiste thematische col
lecties ter wereld. 
Het kenmerkende van de 
prijswinnende verzame
ling is dat Van den Bold 
als het ware 'in de huid 
van de auto' is gaan zit
ten. De teksten van de 
tentoonstellingsbladen 
zijn in de 'ik'-vorm ge
schreven. 

Pim van den Bold 



WEINIG VUURWERK IN NIEUWE EDITIE 
VAN MICHEIS OST-EUROPA KATALOG 

Terwijl het leven van mil
joenen burgers in Oost-
Europa in rap tempo 
blijft veranderen, lijken 
de prijzen van de post
zegels van deze landen 
zo goed als stil te staan. 
Slecnts een enkele daling 
of stijging van de note
ringen is in Michel's 
nieuwe Ost-Europa Ka
talog J99Ó te vinden. De 
redactie van de catalo
gus, die wordt uitgege
ven door Schwaneberger 
Verlag in München 
(Duitsland), volgt de 
trend van de araelopen 
jaren: enkele schaarse 
uitgiften uit de jaren 
twintig en dertig van Rus
land gaan verder om
hoog, net als de moeilijk 
te vinden gestempelde 
uitgiften van de jaren 
tacntig. Ook enkele uit
giften uit de beginjaren 
van Albanië maken een 
soortgelijke ontwikkeling 
door 
Bij de handel in Rusland 
hanteert men voor de 
verkoop van zegels ver
schillende percentages 
van de Michel-catalogus; 
het hangt sterk van de 
periode af. Sommige se
ries, zoals de door Mi
chel opgewaardeerde 
nummers 499/508 (van 
545 naar 675 mark, een 
stijging van bijna 24 
procent) doen postfris tot 
ruim 40 procent van de 
catalogus. Voor de 
meeste postfrisse uitgiften 
uit de jaren zestig, ze
ventig en tachtig worden 
echter veel lagere per
centages qevrcagd, een 
patroon dat trouwens 
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Europa-Katalog Ost 1996/97 

ook voor Nederlandse 
zegels geldt. Het nieuwe 
materiaal is sterk overge
waardeerd. 
Opvallend is dat de nieu

we Michel-catalogus on
der het kopje 'Oekraïne' 
opnieuw weinig zoge
noemde Provisorien heeft 
opgenomen. Terwijl Duit
se hiatelisten in de post-
zegelbladen pagina's 
volschrijven over echte 
en valse lokale zegels, 
volstaat de redactie met 
de vermelding van twee 
hoofdnummers en enkele 
typen. Wellicht is dat ook 
verstandig, want in de 
chaos na net uiteenvallen 
van de Sovjetunie is er 
heel veel gebeurd zon
der dat er van een volle
dige en waarheidsge
trouwe geschiedschrij
ving sprake was. Wat 
'ecrit' en 'onecht' is zeg
gen enkelen te weten, 
maar de documenten 
waar ze zich op baseren 
zijn soms gemaakt na 
overhandiging van een 
stapeltje dollars. 
Aan de andere kant ligt 
hier juist een uitdaging 
voor de verzamelaars 
om het gebied in kaart te 
brengen. Uiteindelijk 
komt de waardering 
voor officieel, echt of on
echt, tot stand volgens de 
principes van het markt
mechanisme: ofwel wat 
de gek ervoor geeft. 
Dat de catalogusmakers 
uit München zo weinig 
van die bijzondere ze
gels hebben opgenomen 
bewijst dat ze voorzich
tigheid en verantwoorde-
lijkheid hoog in hun 
vaandel hebben staan. 
Na jaren van soms sen
sationele stijgingen is er 
nu voor het eerst stilstand 
voor de zegels van de 

beroemde 
jaargang 
1988 van 
Albanië. 
Geen enkele 
zegel is in 
de nieuwe 
editie om
hoog ge
gaan. Ook 
voor de han
del lijken de 
'beleggers' 
onder de fi
latelisten hun 
heil te heb
ben gezocht 
in Azië, in 
plaats van 
Albanië. Met 
oplagen 
heeft dat 

weinig te maken: daarbij 
ligt die jaargang 1988 
nog altijd op kop, met 
een kleinste serie-oplage 
van vierduizend stuks. 

HEL 

OMSTREDEN ZEGELS (NOG) NIET IN 
VEERKAMPS POSTZEGELALBUM 

Kunstenaar Joost Veer
kamp heeft zijn omstre
den postzegefserie Van 
Kok tot Bolkestein niet 
opgenomen in zijn al
bumsupplement van 
1996, dat in september 
uitkomt. Wel is er een 
kans dat ze in het sup
plement 1997 komen. 
De serie brengt een 
transformatieproces in 
beeld waarbij Kok (pre
mier en FVdA-voorman) 
langzaam in Bolkestein 
verandert. Het feit dat de 
serie niet alleen in 
NRC/Handelsblad {op-

YLO: 
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De omstreden SP-affiche, die Veeri<amp zi|n op
dracht bi|NRC/Honc/e/si>/oc/kostte 

drachtgever van Veer
kamp) verscheen, maar 
het ook tot affiche van de 
Socialistische Partij 
bracht, werd de ontwer
per noodlottig. De redac
tie van NRC/Handels
blad beëindigde de sa
menwerking met de kun
stenaar. 

Bijzondere v o r m 
Het supplement-1996, 
genaamd Hollands Glo
rie ongelikt, heeft dit
maal een bijzondere 
vorm. Behalve de 73 ze
gels en de bijbehorende 

album-
bladen 
doet 
Veer
kamp er 
extraatjes 
bij, zoals 
een pin
cet en 
een loep. 
Veer
kamp is 
na zijn 
ontslag 
bij NRC/ 
Handels
blad als 
free lance 
'postze
gelont
werper' 
doorge
gaan met 
riet uit
brengen 
van zijn 
alterna-

Drie van de 73 zegels uit Veer-
kamps nieuwe supplement 

tieve zegels, passend in 
het Postzegelalbum van 
Joost Veerkamp, dat in 
1988 verscheen. Inmid
dels zijn zes supplemen
ten verschenen. Het ze
vende verschijnt dit jaar 
al in september. Enkele 
van de erin opgenomen 
zegels zijn gepubliceerd 
in NRC-Handelsblad. 
Het supplement-1996 
van Joost Veerkamp is te 
bestellen bij de maker: 
na storting van f 22.50 
op giro 3900353 (ten 
name van Joost Veer
kamp te Heemstede en 
onder vermelding van 
'supplement album Veer
kamp 1996') krijgt u het 
thuisgezonden. 

KWART VAN MIUONAIRS VERZAMELT POSTZEGELS, ZEGT 
ONDERZOEKER/ADRESSENVERKOPER VAN HEZEWIJK 

Het aantal filatelisten on
der miljonairs is veel ho-
qer dan het aantal gol
fers. Die opvallende con
clusie trekt 'adressenver-
zamelaar' Jos van Heze-
wijk uit de resultaten van 
een telefonische enquête 
onder rijkaards. In cij
fers: veertien procent van 
de welgestelcien slaat wel 
eens een balletje, terwijl 
26.6 procent de pincet 
hanteert. 

Aandacht med ia 
Deze onderzoeksgege
vens trokken vrij veel 
aandacht in de landelijke 
media, waaronder finan
ciële tijdschriften en dag
bladen. Volgens uitspra
ken van Van Hezewijk -
directeur van bureau Eli
te Group - worden er 
door miljonairs meer za
ken gedaan op de bij

eenkomsten van postze
gelverzamelaars dan op 
de golfbaan. 

Adressen te k o o p 
Van Hezewijk heeft op 
zijn uitspraken overigens 
nog geen reactie uit de 
postzegelwereld gehad. 
Een beetje jammer vindt 
hij dat wel, omdat zijn 
bedrijf juist leeft van net 
verkopen van adressen 
van mensen met een be
paalde achtergrond. 
Van Hezewijkbeschikt 
over de adressen van 
veertigduizend Neder
landse miljonairs. Die 
adressen zijn te koop 
voor f 1.25 per stuk, of
wel een halve ton voor 
het hele bestand. 

Afstotend 
Van Hezewijk weet ove
rigens niet of de postze

gelbranche zich nu wel 
of juist niet moet identifi
ceren met een hobby 
voor en door rijkaards. 
'Dat zou anderen ervan 
kunnen afhouden om 
ook mee te doen', zeat 
hij. 
Afs voorbeeld geeft hij 
de clubs van genealo-
qen. De organisaties 
daarvan hebben op een 
bepaald moment beslo
ten dat ze een club van 
alle Nederlanders moe
ten zijn en niet alleen 
van mensen met een dik
ke portemonnee. Op den 
duur zou dat meer lief
hebbers trekken. 'Al zijn 
ze allemaal wel hoofd
zakelijk geïnteresseerd in 
de vraag of ze van een 
adelijkelamilie afstam
men,' relativeert Van He
zewijk. 
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AMSTERDAMSURABAYA 
Het toestel PHBFB Bang
kok, vluchtnummer 
KL833, vloog op 30 april 
van dit jaar onder ge
zagvoerder Leeuv/en 
naar Singapore. Daar 
werd de leiding overge
nomen door piloot Bui
tenhuis, die de B747 
naar Surabaya vloog. 
De met deze eerste vlucht 
vervoerde post v/erd in 
Surabaya van een aan
komststempel voorzien 
dat  helaas  nogal vet 
was, met alle gevolgen 
vandien. 

Dezelfde machine vloog 
op 1 mei terug als 
KL834, met Buitenhuis 
als gezagvoerder tot 
Singapore, waar piloot 
Hoef net toestel overnam 
om het naar Amsterdam 
te vliegen. 
De Indonesische posterij
en verrasten met een 
speciaal stempel in vio
lette kleur dat ten over
vloede ook nog eens 
werd geplaatst op de 
achterzijde van de enve
loppen die het traject 
AmsterdamSurabaya 
aflegden. 

AMSTERDAMBEIJING 
Op 26 iuni ging een 
lang geKoesterde wens 
van de KLM in vervulling: 
de eerste rechtstreekse 

dienst tussen Amsterdam 
en Beijing was die dag 
een feit. De vlucht werd 
gemaakt met een B747
400, die als vluchtnum
mer KL897 had. 

Ie KLM L i j n v l u c h t 
s : : ■ i:^ : 03 
<: 
a 

5 26; 
j u n i 
De vervoerde post werd 
voorzien van het afge
beelde bijzondere post
stempel. Of er post werd 
vervoerd met de retour
vlucht (27 juni, vlucht
nummer KL898) was bij 
het inleveren van deze 
kopij nog niet bekend. 

AMSTERDAMTEHERAN
BAKUAMSTERDAM 
Op 3 september vliegt 
KLM met een B767300 
een zogenoemde Circle
Flight, onder vluchtnum
mer KL533 wordt dan 
het traject Amsterdam
TeheranBakuAmster
dam afgelegd. Op 4 
september wordt van 
Baku (de hoofdstad van 
Azerbeidzjan) recht
streeks naar Amsterdam 
gevlogen. 

AMSTERDAMST. 
MAARTENSAN JUAN

AMSTERDAM 
Op 28 oktober wordt 

een andere circle flight 
gemaakt. Onder vlucht
nummer KL787 vliegt 
dan een B747300 van 
de KLM van Amsterdam 
via St. Maarten en San 
Juan naar Amsterdam. 
Nieuw is de vluchtbe
stemming San Juan op 
Puerto Rico, een plaats 
die nog niet rechtstreeks 
uit Amsterdam werd 
aangevlogen. 
Voor deze vlucht en voor 
de Circle Flight over 
Baku zijn bijzondere 
poststempels aange
vraagd. 

OLYMPISCH SPELEN IN 
ATLANTA 
Diverse lezers informeer
den naar de mogelijk
heid om post te laten ver
voeren met een vliegtuig 
dat deelnemers aan de 
Olympische Spelen in 
Atlanta aan boord heeft. 
De Nederlandse PTT ge
bruikt hiervoor geen spe
ciaal stempel. Aangezien 
verscheidene toestellen 
deelnemers vervoeren is 
het meegeven van post 
met een bepaald toestel 
beslist uitgesloten. 
De Lufthansa vervoerde 
op 15 juli vrijwel alle 
paarden naar Atlanta. 

^^^'"^^^s 

Wij bieden u postfrisse zegels van de thema's voetbal/sport/ 
olymp.spelen/UPU enz. enz. met aanzienlijke kortingen. 
Vraag de gratis prijslijst (Michelnummers) van uw thema. 

Postzegelhandel 'Wien' 
Postbus 22517, 1100 DA AMSTERDAM Z.O., Tel. 0206 974 978 

Iedereen mocht dat we

ten; de met dat toestel 
vervoerde post werd 
voorzien van het afge

beelde stempel. 

BALLONVAART PROVEN 
Traditiegetrouw werd op 
30 juni |1. in Proven (Bel
gië) een ballonvaart ge
nouden. De daarbij aan 
boord genomen post 
werd voorzien van een 
speciaal poststempel. De 
vaart werd gehouden in 
in samenwerking met het 
medicopedagogisch in
stituut 'De Lovie'. 

VIJFTIG JAAR SAS 
Het vijftigjarig bestaan is 
voor sommige luchtvaart
maatschappijen de 
moeite waard om vast te 
leggen. De SAS voorziet 

, ^Alfi i/.t 

Rudolf Steltzer 

alle enveloppen die in 
1996 met eerste vluchten 
worden vervoerd met het 
afgebeelde stempel. 

WEER IN DE LUCHT 
Czech Airlines kreeg een 
speciaal stempel van de 
posterijen in Praag voor 
net feit dat deze maat
schappij een halve eeuw 
geleden weer ging vlie
gen. 

ZOMER OP DE ZUIDPOOL 
In januari is het zomer in 
het Antarctisch gebied. 
Op 15 januari jT. werden 
de Australische Zuid
poolposten weer be
mand en dat werd vast
gelegd in een speciaal 
stempel voor elke post in 
het bewuste gebied. Een 
van die stempels is hier 
afgebeeld. 

161.00 49 69 234131 
fax 00 49 69 233870 

Jaarlijks 3 postzegelveilingen 

Inkoop postzegelverzamelingen 
of nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelvellinghuls 
GmbH 

Rudolfstrasse 1317 
60327 Frankfurt/Main 
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NIEUV7 ZEELAND 
Schriftelijke veilingen  directe verkoop van Nieuw Zeeland 

Australië  Pacific Islands  Wereld 

VRAAG CATALOGUS EN PRIJSLIJSTEN 

Schrijf naar: 

AUCKLAND CITY STAMPS 
P.O. Box 3496 

AUCKLAND NIEUW ZEELAND 
Tel: 006493735489  Fax: 006493735014 

Wij hebben een nieuwe uitgiften service van de gehele wereld. 
Stuur ƒ 10,- en u ontvangt de 1996 kleurencatalogus van NZ. 

VOOR DE VERZAMEUAR(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. 
Q Gunstige voorwaarden voor levering in abonnement van nieuwe lütgiften 

van vrijwel elke gewenst verzamelgebied. 
□ Regelmatig partijtjes, verzamelingen en/of restanten tegen zeer gunstige 

prijzen. 
ü Alle nieuwe catalogi uit voorraad leverbaar. 
Q Levering van alle gangbare merkartikelen voor deze boeiende hobby. 
□ Inkoopverkooptaxatie. 
□ Vertrouwde en deskundige bediening. (Winkel op maandag gesloten.) 
□ Lid N.VP.H. 

T POSZEGELHOËS (eig.H. Mam) WpGAARDSTRAAT 2 5911 HM VENLO 
TEL 07735 12 698 RiK: 077 ■ 35 47 242 TEL PRIVÉ: 077  46 53 764 



SUPER KII.OV\rAAR 
grootformaat zegels 
Australië 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Finland 
Frankrijk 
Kanaal Eil + Man 
Nederland 
Oostenrijk 
Nieuw Zeeland 
Spanje 
Wereld 
West Europa 

groot assortiment veel '95 
groot assortiment met nieuw 
goede sortering met nieuw 
meest nieuw ook '96 
leuk met '96 geen kerst 
greetings veel jaren met '96 
met '96 en boekjeszegels 
meest '95 met iets '96 
grote sortenng moeilijk 
grote sortenng met toeslag 
veel nieuw '95 
goede sortering met '96 
laatste jaren met '95 
veel landen 
veel landen met nieuw 

lOOgr 
10,00 
18,00 
12,50 
15,00 
8,00 

22,50 
14,00 
50,00 
18,00 
14,00 
35,00 
25,00 
22,50 
15,00 
17,50 

SOOgr 
25,00 
27,50 
15,00 
35,00 
35,00 
35,00 
30,00 
30,00 

250gr 
22,50 
37,50 
27,50 
35,00 
18,00 
55,00 
30,00 

30,00 

60,00 
50,00 
35,00 
40,00 

Ikg 
55,00 
50,00 
25,00 
60,00 
60,00 
60,00 
55,00 
55,00 

SOOgr 
40,00 

67,50 
35,00 

55,00 

55,00 

65,00 

2,5kg 
120,00 
115,00 
57,50 

missie groot- en kleinformaat zegels 
Australië leuk kort geknipt met '95 
Duitsland veel nieuw leuke missie 
Engeland van versch inzamelingen 
Finland meest nieuw 
Japan leuke mix kort geknipt 
Spanje moeilijk gebied met '95 
Wereld veel landen 
Zwitserland kort geknipt met iets nieuw 

AANBIEDING 1 KG ENGELAND 
GROOTFORM. VAN 70,00 VOOR 55,00 

Regelmatig nieuwe landen lijst op aanvraag. 
Bestelling op giroA>ankoverschrijving 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 
P O S T B U S 471 - 3 1 0 0 A L S C H I E D A M 
T E L 06-52.855.831 - FAX 010-4717947 

LAATSTE OPROEP!! 
Nog gedurende 1 maand kunt U zich abonneren op het verzamel-
gebied dat momenteel verreweg te beste perspektieven biedt 
De „gordel van smaragd "INDONESIË" en daarbij profiteren van de 
volgende VOORDELEN 
* Ingangsdatum van het abonnement desgewenst 1 januan 1996 
* U krijgt dan tevens de 3 speciale blokjes geleverd van de tentoon

stelling „INDONESIA 96" voor slechts ƒ 62,50 
U kunt het abonnement eventueel later in laten gaan, wegens lopen
de verplichtingen, bijv per 1/9 en toch deze blokjes geleverd krij
gen Er moeten veel lezers zijn die elders een abonnement 
hebben lopen en ze met kregen vanwege de geringe oplage 
(„SPECIAL" sheet 10 000 st) 

* U mag het abonnement al in laten gaan met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 1995 
U krijgt dan de komplete jaargang (zoals die m abonnement 
geleverd werd) alsnog voor slechts ƒ 68,50 inclusief de Singapore 
95" en ,Primera" blokjes 

* Als ,.WELKOM" geschenk krijgt U gratis de KmgSize specialized" 
KATALOG PRANGKO INDONESIA 1996 220 pag in kleur, met 
gedeeltelijk engelse tekst en verklarende Nederlandse woorden
lijsten (in de katalogus) 

* Periodiek ontvangt U onze NIEUWSBRIEF met daarin veel inside 
information" tips en altijd een paar interessante aanbiedingen 

* Jaarlijks kost het abonnement U maximaal ƒ 100,- - ƒ 150,-
In 1995 was het dus slechts ƒ 68 50 

* En misschien wel het grootste voordeel 
INTERACTION leverde als de specialist voor Indonesië ook alle 
moeilijke uitgiftes waar veel anderen verstek heten gaan 

Bel, schrijf of fax ons en wij sturen U een inschrijvingsformulier 

I N T E R A C T I O N i m p l i c i t 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 
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FOSTZEGELVEIUNG 

Hogeweg 118 
4382 RK Vllssingen 

Tel. 0118-411878 
Fax 0118-411879 

POSTZEGELVEILING Z^. J><^. UZ/ ^Odd^^ 
Zaterdag 7 september a.s. te Gouda 

stationsplein 9A - Oirel<t naast het station 
(Voldoende parlceerruimte aanwezig) 

Onder de hamer komen o .a. : 
- Omvangrijke afdeling 1e-emmissie, kleinrond- en ander stempel-

matenaal 
- MOOI gedeelte losse nos N O R en buitenland w i veel topmatenaal 

(veelal gekeurd), variëteiten, brieven e d 
- Zoals gebruikelijk groot aantal interessante verzamelingen, restanten 

enz van enkele tientjes tot duizenden guldens w o 
- Kapitale verzameling emissie 1852 Nederland stempels plaatwerk 

en poststukken, taxatie ƒ 30 000,-
- Indrukwekkende verzameling betere no 's gehele wereld met o a 

Zweden 1/5 enz Taxatie ƒ 20 000,-
- Fantastische afdeling dozen 

!!!!! OOK DEZE VEILING MAG U BESLIST NIET MISSEN !!!!! 

* Uw inzending wordt gepresenteerd in éen 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 

'JA\ 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 
4 '3 
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POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 
Zeestraat 55 2518 AA DEN HAAG 
TeL 070-3625263 Fax. 070-3625415 

Giro: 73.31.882 

EEN GREEP UIT ONZE LAATSTE PARTIJENUJST: 

Nr. 232 EERSTE VLUCHTEN: leuke collectie in 
album. Diverse oudere, w.o. Indië-vluchten. Leuke 
koop! ƒ 265,-
Nr. 252 Ned. INDIË: Zeer leuke collectie in album. 
Tevens collectie Nw. Guinea. Hoofdzakelijk gebruikt. 
Vele verschillende tandingen. Porten goed vertegen
woordigd. ƒ 975,-
Nr. 506 CANADA: Betere verzameling in insteek-
boek. Met doubletten. Veel postfris en ongebruikt. 
Tevens iets gebruikt ouder materiaal. 
Interessant. ƒ510,-
Nr. 528 WERELD/CEPT: Dik insteekboek met (vnl.) 
postfris materiaal. Diverse cpl. jaarsets. Met o.a. 
een leuke postfrisse verzameling CEPT (de vroegere 
jaren). Verder een reeks postfrisse uitgiften van 
West-europese landen. Mooie koop. ƒ 425,-
Nr. 554 DOMINICA: Leuke verzameling vanaf de 
beginperiode. Met o.a. Wedding 1948, 
UPU 1949 etc. ƒ 225 -
Nr. 632 SILVER WEDDING: Speciaal White Ace
album met postfrisse collectie zegels betr. Silver 
Wedding. Bevat tevens een collectie Royal Wedding 
(prinses Ann). Iets covers. ƒ 190,-
Nr. 634 NEDERLAND/KOLONIËN: Leuke verzame
ling in Scott-Specialty-album. W.o. vele betere uit
giften. Tevens een leuk gedeelte Ned. Indië. De 
moeite waard. ƒ 750,-
Nr. 669 USA: Aardige collectie in speciaal Scott-
album. Veel plate-blokken. Tevens een aantal spec, 
vluchten. ƒ 175,-
Nr. 752 NED. KOLONIEN: Prachtige collectie in 
album. Alle koloniën goed vertegenwoordigd. Met 
o.a. Ned. Indië 346, Port 52, Curagao 10, LP.40 etc. 
etc. Prachtig. ƒ 3040,-
Nr. 1455 WERELD/MOTIEF: Wereldverzameling vol
gens motieven, o.a.: Bloemen, dieren, vogels, Insek
ten, sprookjes, bruggen, kathedralen, 
spoorweg etc. ƒ 190,-
Nr. 1557 UPU/1947-1949: Leuke collectie met diver
se uitgiften betreffende UPU 1949. ƒ 225,-

WILT U VRIJBLIJVEND ONZE 
LIJSTEN ONTVANGEN? 

Pak dan nu de telefoon of schrijf een kaartje 
en vraag uw lidmaatschap aan! 

Of nog beter... Bezoek vrijblijvend ons 
kantoor. Wij zijn elke zaterdag geopend 

van 10.00 tot 15.00 uur. 
(of later wanneer wij weten dat u komt). 

EEN CONTINUE STROOM VAN NIEUWE 
PARTIJEN GARANDEERT EEN GESLAAGD 

BEZOEK 



FILATEUE OP DE EILAIUDEIU 
Aldenwy, Guems^ Jersey en Mm 

In deze bijzondere bijlage - het resultaat van de 
samenwerking tussen Postzegelgroothandel 

J.A. Visser in Dordrecht en de redactie van 'Philatelie' 
- vindt u behalve advertenties ook algemene en 

filatelistische gegevens Jersey, Guernsey en 
het eiland Man, voor u verzameld door onze 

vaste medewerker Gerrie Coerts. 

Voor drie lezers van 'Philatelie' zal de 
kennismaking met de filatelie van de 
genoemde eilanden worden uitge

breid tot een kennismaking met het 
gebied zélf: 

Postzegelgroothandel J.A. Visser 

heeft namelijk drie prachtige prijzen 
ter beschikking gesteld. Het gaat om 

de hiernaast vermelde reizen. 

Om mee te dingen moet u de volgen
de zes vragen goed beantwoorden: 

1. Op welk eiland worden tomaten en 
bloemen gekweekt? 

DiïZUNDEPRUZEN: 
Een lang weekeinde naar 

het eiland Man; 

Een lang >veekeinde naar 
Guernsey; 

Een lang weekeinde naar 
Jersey. 

2. Hoeveel groot is de oppervlakte van 
het eiland Man, uitgedrukt in 

vierkante kilometers? 
3. Hoeveel gulden geeft een toerist op 

Jersey gemiddeld uit? 
4. Kunt u een thema noemen dat op 

een postzegelboekje van Jersey staat? 
5. Welk van de eUanden heeft een 

Asterix-zegel uitgegeven? 

6. Welke soort kat is afgebeeld op een 
zegel van het eiland Man? 

Schrijf de zes gezochte antwoorden op 
de arhterzijtkvan een briefkaart en 

stuur deze kaart naar: 

Redactie Philatelie 
Klipper 2 

1276 BP Huizen 

Vermeld op de voorzijde van uw brief
kaart Pnjsvraagfa. Visser. Doe uw brief

kaart vóór 30 november op de post! 
Attentie: per persoon mag slechts één 

oplossing worden ingezonden. We 
wensen u veel succes! 
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GUERiySEY EM ALDERMEY 
T(muiten,k)eien,slieimmmMa'S(hom 
Guernsey filateltstisch gezien 

In de Michelranglijst 
1995 (cataloguswaarde) 

staat Guernsey met 
62.25 Michelmark (no

minale waarde 30,08 
mark) op de 130ste 

plaats. Als het om het 
jaarlijks aantal uitgege
ven zegels in relatie tot 

het aantal inwoners gaat 
neemt Guernsey een 

plaats in tussen Guyana 
en Kiribati. Totaal aantal 
tot dusver uitgegeven ze
gels is ruim 700. De cata
toguswaarde van de jaar
gangen 19691994 is post
fris 1.348.15 mark en ge
stempeld 1272.65 mark. 
Op 1 juli 1940 werd Jer
sey door de Duitsers be
zet. Wellicht om enigs
zins het idee te hebben 

dat Engeland was ingeno
men liet de bezetter het 
gebruik van Engelse ze

gels nog enkele maanden 

toe. bruik voor het post
verkeer. Een aantal En

gelse zegels van 2 p. 
mocht tot 22 februari 

1941 gehalveerd op brie
ven worden geplakt als 

1 pencezegels, op kleine
re kantoren mocht het 
zelfs nog wat langer. De 

zegels zijn vrij moeilijk te 
vinden. Op brief doen ze 

meer dan 100 mark. 
Van 1941 tot 1944 lieten 
de Duitsers het gebruik 
van Engelse zegels niet 

meer toe. Daarvoor in de 
plaats kwamen echte oor

logsuitgiften met de 
naam Guernsey. Er zijn vijf 
verschillende zegels, die 
in de Michelcatalogus 

vanaf 15 mark genoteerd 
staan. Kostbaar is de ze
gel van een halve pence 

waarbij de beeldzijde per 
abuis op de gomzijde 

werd gedrukt. 

Tussen 1958 en 1969 ver
schenen er zeven zegels 
met het portret van de 

Engelse koningin en de 
Lelie van Guernsey, het 
wapen; ze mogen in ge

heel GrootBrittaniê wor
den gebruikt. 

Op 1 oktober 1969 ver
scheen de eerste fran
keerserie van Guersey, 

met waarden van een hal
ve pence tot en met één 
pond (in totaal zestien 
zegels). De zegel van 10 

shilling is met zijn catalo
guswaarde van 65 of 130 
mark (al naar gelang de 
tanding) redelijk zeld

zaam. Schaars is de agra
rische serie uit 1970 met 
tomaten, een Guernsey
koe, een stier van het ei
land en een bloem; die 
hebben de catalogusma

kers van Michel op 60 
mark gezet. 

Aardig wat zegels ver
schijnen in Guernsey in 
samenhang. Net als in 
Nederland het geval is 
gebeurt dat inmiddels 

standaard met de kerstze
gels. Ook verscheen er 
een stripserie (Rupert 

Bear) in blokken, en ver
der onder meer een ker
kenserie (1988) en een 
smakelijke set van twaalf 
zegels met etenswaren 

(Kerstmis 1992). 
Verder gaf Guernsey al 

meer dan veertig postze
gelboekjes uit, waaron

der een met heel actueel 
thema, te vinden op de 

vignetten van de Asterix
boekjeszegels: de vrien
den Asterix en Obelix 

schudden onder de Eu
ropese sterrenhemel de 
inwoners van GrootBrit
taniê, Frankrijk, Italië en 

Duitsland de hand. 

GUERNSEY 

ALGEMENE GEGEVENS 
GUERNSEY 

Tot 1106 stond Guernsey ge

bied onder Franse heerschap

pij. Ook al wist Willem de Ver

overaar het eiland in dat jaar 
in te nemen, het werd nooit 
een deel van Engeland. 
Guernsey behield zijn speciale 
status en zijn eigen wetten, 
maar de bewoners erkennen 
de koning(in) van Engeland 
als hun heerser. 
Buitenlands beleid en defen

sie worden voor het eiland 
waargenomen door de Engel

se regering. 
Met zijn oppervlakte van 65 
vierkante kilometer is Guern

sey een stuk kleiner dan Man 
(572 km2) of Jersey (116.2 
km2); wel telt het eiland met 
zijn bijna 60.000 zielen daar

door wat meer inwoners per 
vierkante kilometer. 
Omdat er op Guernsey veel 
tomaten en bloemen worden 
gekweekt is het eiland een 
(kleine) concurrent van de 
Nederlandse telers van deze 
Produkten. 
Een andere bron van inkom

sten voor de eilandbewoners 
is het toerisme (360.000 toe

risten in 1991). 
Guernsey is verder een eiland

je dat door zijn lage belasting

tarieven nogal wat rijken der 
aarde aantrekt, met als gevolg 
dat menige bank er een filiaal 
opent. 

ALGEMENE GEGEVENS ALDERNEY 

Alderney filatelistiscli gezien 
— Filatelistisch gezien heeft 
^ Alderney altijd naar de 

SA« Pypc" moeten dansen 
2 2 van grote broer Guern
"■■■ sey; vóór de oorlog wer

den de zegels van Enge
land er gebruikt. Sinds 

1983 zijn er echter aparte 

Alderneyzegels, met 
vooral veel aandacht voor 

natuurschoon en sche
pen. Alderney neemt als 
het om de cataloguswaar
de gaat de 223ste plaats 
in op de Michelranglijst 
199.5: de noteringen van 

dat jaar leveren opgeteld 
een bedrag op van 20.75 
Michelmark (nominale 
waarde: 9.34 mark). Als 
wordt gekeken naar het 
aantal bewoners in ver
houding tot het jaarlijks 

aantal nieuwe zegels staat 

het eiland heel hoog: op 
de tweede plaats. Dat 
komt omdat er maar 

tweeduizend mensen op 
Alderney wonen. Het to
taal aantal uitgegeven ze
gels bedraagt tot dusver 

zo'n negentig stuks. 

Alderney ligt van alle 'postze

geleilanden' het dichtst bij 
het Europese vasteland. Naar 
het dichtstbijzijnde puntje van 
het Franse Normandië is het 
hemelsbreed slechts zo'n tien 
kilometer. Er zijn diverse ver

bindingen met de andere ei

landen. 
Ongeveer tweeduizend men

sen bevolken het 7.9 vierkante 
kilometer grote (of kleine) ei

landje dat Alderney heet. De 
hoofdstad is St. Anne's. 
Alderney was in de Tweede 
Wereldoorlog bezet door de 
Duitsers. Kort na de verove

ring werden alle inwoners 
door de bezetter van het ei

land verwijderd. Daarna werd 
het een belangrijke basis voor 
de Duitsers. Er werd onder 
meer een haven aangelegd. 
Het werk werd bijna geheel 
gedaan door krijgsgevange

nen, waaronder menige Rus 
of Pool. 
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ALGEMENE GEGEVENS JERSEY 

Net als het geval is met 
Guernsey viel Jersey tot 1106 
onder de hertog van Norman-
dië. Dat het eiland in dat jaar 
in handen viel van Willem de 
Veroveraar werd in 1982 her
dacht met een postzegel die 
een portret van de veldheer 
toont. 
De ruim 84.000 inwoners van 
Jersey wonen op een gebied 
van 116.2 vierkante kilometer. 
Belangrijke inkomstenbron
nen zijn de landbouw (de 
helft van de grond is daarvoor 
in gebruik, waaronder een 
halve vierkante kilometer glas
tuinbouw) en het toerisme 
(zo'n 700.000 toeristen geven 
per persoon ruim 930 gulden 
per bezoek uit). 
Verder zijn er op Jersey nogal 
wat banken en andere finan
ciële instellingen werkzaam 
op Jersey. 
Ook dit eiland staat bekend 
als een belastingparadijs met 
één tarief voor de inkomsten
belasting: twintig procent. 
Het eiland mag zich -en dat is 
vooral van belang voor de op 
zon beluste toeristen - verheu
gen in de aanwezigheid van 
maar liefst vijfendertig kilo
meter strand. 
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In de ranglijst 1995 van ca
talogusuitgever Michel 

staat Jersey op 121ste plaats 
(cataloguswaarde 68.70 
mark, nominale waarde 
33.24 mark). Op de Mi-

chel-lijst 'aantal inwoners 
in verhouding tot het jaar
lijkse aantal nieuwe zegels' 
staat het eilandje een stuk 

hoger. Het totaal aantal tot 
dusver verschenen zegels is 

ongeveer 740. De catalo
guswaarde van dejaargan
gen 1969-1994 bedraagt 
postfris 1294.2.^ mark en 

gestempeld 1209.75 mark. 
De eerste geschreven be
richten die op de een of 

andere wijze op Jersey wer
den bezorgd dateren van 
de vijftiende eeuw. Een 

echte postale dienst werd 
in 1794 begonnen met de 
aanstelling van Charles Ie 
Geyt als postmeester. Hij 
had overigens de eerste 
driejaar geen werk; pas 
daarna kwam er steeds 

meer post en verschenen 
er zo langzamerhand 

brievenbussen. 
Met het rijtje andere Ka
naaleilanden werd Jersey 

begin juli 1940 door de 
Duitsers veroverd. Net als 
bij Guernsey konden hier 
in de eerste maanden de 
Engelse zegels (die daar

voor ook altijd werden ge
bruikt) worden geplakt. Bij 
gebrek aan bepaalde waar
den (zoals 1 pence) moch
ten Engelse zegels gehal
veerd worden. In 1941 en 
1942 werden speciale oor
logszegels op gezag van de 
Duitsers gedrukt. Het zijn 

bijna dezelfde wapenzegels 
die ook op Guernsey tij

dens de oorlog verschenen. 
De Duitsers lieten echter 
nog een serie zegels druk
ken; zes min of meer neu
trale landschapszegels, die 
ook enkele gebouwen in 
beeld brengen. Dat er op 

Jersey tijdens de oorlog be
hoorlijk wat post werd ver

zonden blijkt uit de oplage
cijfers: tussen de 360 en 

720 duizend stuks. Dat de 
zegels echt zijn gebruikt 

blijkt uit de prijzen voor ge
stempelde exemplaren, die 
met 10 tot 30 mark nauwe
lijks afwijken van de onge
bruikte exemplaren. De 

hoogste prijzen worden be
taald voor exemplaren op 

brief: 30 tot 50 mark. 
Vanwege de speciale status 
werden van 1958 tot 1969 
zes zogenaamde regionale 

postzegels, alle met het 
portret van de Brise vor
stin. De zegels van Jersey 

zijn te herkennen aan het 
wapen dat uit ranken van 
planten bestaat (overigens 
nog afkomstig van de her
tog van Normandië). Ze 

waren in geheel Groot-Brit-
tanië geldig zijn; ht)ewel ze 
op 30 september 1969 hun 

frankeergeldigheid voor 
Jersey verloren, bleven ze 
in de rest van het konink
rijk nog tot 1972 geldig. 

Op 1 oktober 1969 versche
nen de eerste 'echte' zegels 

van Jersey, met een fran-
keerserie van 15 waarden 
van een halfpence tot 1 

pond. Enkele van de daar 
getoonde onderwerpen, 
zoals de Britse vorstin en 
fraaie landschappen ko
men nog vaak terug op 

nieuwere postzegels. 
De aanwezigheid op het ei
land van de beroemde die
renvanger en natuurfilmer 

Gerald Dnrrell, die voor 
menig dierentuin exoti

sche dieren wist te vangen, 

zorgde voor een bijzondere 
selectie dieren op de zegels 
van Jersey. Durrell zette op 
het eiland een dierentuin 

op, waarin hij zich speciali
seerde in het kweken van 

bedreigde dieren. Zo fokte 
hij onder andere met de 
met uitsterven bedreigde 
Mauritiusduif, die ook af
gebeeld staat op een zegel 

uit 1979. 
Jersey besteedt op zijn post

zegels veel aandacht aan 
kun-st, flora, het konings

huis, transport en de Twee
de Wereldoorlog. De laat
ste tien jaar is er ook meer 
aandacht voor sport op ze

gels. 
De meeste zegels sinds 

1969 zijn nog voor een re
delijk bedrag te krijgen. 

Enkele uitzonderingen zijn 
de 5 en 10 shilling van de 

eerste serie (respectievelijk 
met een cataloguswaarde 
van 32 en 64 mark), de se
rie over het bloemenfeest 
(50 mark) en de dierense

rie uit 1971 (52 mark). 
Jei sey heeft verder levike 
postzegelboekjes met inte-

res,sante thema's op de 
kaft, zoals een v"uurtoren, 

een koe, vogels en een 
vliegtuig. Echt schaars zijn 
de eerste portozegels die 

van 1969 tot en met 1971 
zijn gebruikt. De oplagen 
daarvan lopen van 98.000 
tot 205.000 stuks (catalo
gusprijzen van 7 tot 90 

mark). 
Een andere bijzonderheid 
is de zogenaamde stakings-

post. Jersey heeft zeker 
driemaal met een poststa
king te maken gehad: in 

1968, 1971 en 1974. Metal-
ternatieve vervoersdiensten 

werd toch post bezorgd. 
Post afkomstig van Jersey 

met bestemmingen naar el
ders liep onder meer over 

Parijs naar de plaats van be
stemming, veelal met lou

ter Franse postzegels. 
Tegenwoordig verwerken 
de posterijen op Jersey 50 
miljoen poststukken. Van 
alle verkochte zegels met 
veel gebruikte nominale 
waartien wordt driekwart 
gebruikt voor de post op 
Jersey. Ofwel: een kwart 
van de omzet is afkomstig 

van filatelisten. 
De posterijen van Jersey zit
ten op Internet, met nieuws 
over nieuwe uitgiften, maai 

ook over de geschiedenis 
van de postdiensten op het 

eiland. Het adres: 
http:/www. 

id.net/90/to/JsyPost 

http://id.net/90/
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ALGEMENE GEGEVENS MAN 

Met /ijn oppervlakte van 572 
vierkante kilometer is het ei
land Man een stuk groter dan 
Texel. Man ligt in de Ierse 
Zee, halverwege Engeland en 
Ierland. Het eiland Man heeft 
een zelfstandig bestuur met 
daarbij behorende eigen wet
ten. Buitenlandse zaken en 
defensie zijn 'uitbesteed' aan 
de Britse regering in Londen. 
De hoofdstad van het eiland is 
Douglas met ruim 22 duizend 
inwoners. In totaal wonen er 
op het eiland zo'n 70 duizend 
mensen. 
Het eiland heeft een vliegveld 
en een haven. Er zijn verbin
dingen per schip met onder 
meer Dublin en Engeland. 
De belangrijke inkomsten
bronnen zijn de veeteelt (bij
voorbeeld schapen: 154 dui
zend stuks), de visvangst 
(sterk afnemend met nog 
maar enkele tientallen vis
sers), de industrie (3.348 ar-
beiclsplaatsen) en het toeris
me. 
Wat die laatste categorie be
treft: van mei tot en met s e p 
tember 1993 kwamen er 
293.160 (ofwel ruim viermaal 
het aantal inwoners van het ei
land) toeristen op bezoek. 
Opvallend is het grote aantal 
banken: in totaal werken er 
op het eiland bijna 2.500 
mensen in deze branche. 

5!i 

FESTIVAL 
FORTNIGHT 

In de ranglijst 1995 (cata
loguswaarde) van Michel 

staat Man met een be
drag van 104.90 Michel-
mark op de 77ste plaats 
(nominale waarde 50.27 
mark). Als het om het 

jaarlijks aantal nieuwe ze
gels in verhouding tot 

het aantal inwoners gaat, 
komt het eiland net bo
ven Guyana, en nog on
der Liechtenstein uit. 

Tot dusver verschenen er 
zo'n 650 zegels. 

De Manx-kdl speelt een 
belangrijke rol in de fila

telie van het eiland. Al 
vanaf de eerste langlo
pende frankeerserie in 
1973 (daarvoor versche
nen er zeven regionale 

zegels die in heel Groot-
Brittanië geldig waren) is 

er aandacht voor deze 
kat. De voor het eiland zo 

typische staartloze vier
voeter is afgebeeld op 

Man f iiatelistisch gezien= 
een zegel van 10 pence. 
De Filatelie Encyclopedie 

komt met twee kleurrijke 
verhalen over deze bij

zondere kat. Bij een over
val van Ierse zeerovers 
zouden de staarten aan 

de helmen van de indrin-
gei s de jaloezie van de ei

landbewoners hebben 
gewekt. Bij gebrek aan 
wolven (daar waren de 
Ierse staarten van ge

maakt) namen de bewo
ners van Man dan maar 
kattenstaarten om hun 

strijdhelmen te versieren. 
Het nageslacht van de ge

mutileerde katten zou 
vervolgens zonder staart 

zijn geboren. 
Een andere, aannemelij
kere verklaring is dat een 
Spaanse armada bij Man 
ten onder gmg. De kat

ten die zij aan boord had
den waren al staartloos. 

Waarom die Spaanse kat

ten geen staart hadden 
wordt niet uitgelegd. 

Zeker is m ieder geval dat 
de Manx-kat langere ach
terpoten heeft dan voor
poten. Daardoor kan de 
kat slecht klimmen. Dat 
feit zou een reden kun
nen zijn waarom de kat 

graag bij mensen is. Er is 
op Man dit jaar een serie 
zegels (en een blok) op 
het thema katten uitge

komen. 
De wellicht mooiste serie 

zegels van het eiland 
Man moet nog verschij
nen. Tijdens de postze-

gelbeurs Stamp 96 in Lon
den liet de vertegenwoor

diger van de posterijen 
Man heel even de ont

werpen zien van een se
rie uilen die begin vol

gend jaar zal verschijnen: 
prachtige tekeningen in 
prachtige kleuren van 
deze voor velen myste

rieuze vogels. 
Bij het grote publiek is 
Man vooral bekend van 
de jaarlijks motorraces; 
ook daaraan zijn veel ze
gels gewijd. Afgezien van 
de periode van de TT is 
het op Man erg rustig. 

Geen wonder dat er nog
al wat zegels zijn die 

mooie natuurtaferelen in 
beeld brengen, zoals in 
1983 de serie zeevogels 

deed. 
Man heeft sinds 1979 
ruim dertig postzegel

boekjes uitgegeven. En
kele ervan bevatten ze
gels met reclamevignet
ten, bijvoorbeeld met 

aandacht voor treinver
keer. Eén van de betere 
series van het land is de 
eerste portsene. Daarbij 
gaat het om de acht ze
gels waarbij het jaartal 

1973 in de marge niet is 
voorzien van een A. Zo'n 
serie heeft gestempeld of 

postfris een catalogus
waarde van 90 mark. 
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De Studiegroep Britannia 
GESPECIALISEERDE VERENIGING AL VIJFENTWINTIG JAAR AQIEF 

LUC VAN DIJK, HEERHÜGOWAARD 

Omdat gewone postzegelver
enigingen nu eenmaal niet op 
alle vragen over het uitgebrei
de en interessante verzamel-
gebied 'Groot-Brittannië' een 
antwoord kunnen geven, 
werd een gespecialiseerde ver
eniging opgericht: de Studie
groep Bntanma. 

Bijeenkomsten 
De vereniging houdt vier le
denbijeenkomsten per sei
zoen. Er worden niet alleen 
ervaringen, kennis en infor
matie uitgewisseld, maar er 
wordt ook wordt geruild en 
gekocht en er kan worden 
deelgenomen aan veilingen 
/onder opcenten. 

Eigen studieblad 
Eveneens vier keer per jaar 
verschijnt het eigen studie
blad van Bntanma, dat zeker 
voor diegenen die verstoken 

Als u postzegels of ander filatelistisch materiaal van het Brits 

Gemenebest verzamelt, als u termen als Penny Black, Penny 

Redok Two Pence Blue verklaard wil zien of als u meer wilt 

weten over de horizontale ovale afstempelingen van Londen, 

dan kunt u terecht bij de Studiegroep Britannia. 

zijn van de in Engeland ver
schijnende tijdschriften veel 
nieuws bevat. 

De 'Bestelservice Britannia' le
vert onder andere de nieuw
tjes van Groot-Brittannie en 
het Britse Gemenebest. Aan 
het rondzendverkeer van de 
studiegroep kunnen alle le
den in Nederland deelnemen. 

Groeiend ledental 
Dat de Studiegroep Bntanma in 
de loop van de jaren (de ver
eniging is opgericht in 1969) 
zijn nut heeft bewezen, blijkt 
uit het groeiende ledental 
(momenteel 385) en een in
drukwekkende lijst van publi-
katies. De groep heeft zich ge
specialiseerd in de verzamel-
gebieden Engeland, Engelse 

koloniën, Poststukken, Ka
naaleilanden en Ierland, Line 
Engraved Issues en Wilding 
en Machin. 

Trefpunt Nieuwegein 
De bijeenkomsten worden ge
houden in 't Veerhuis, Nij-
emonde 4 in Nieuwegein, een 
lokaliteit die zowel met het 
openbaar vervoer als met de 
auto goed is te bereiken. De 
contributie van de Studiegroep 
Bntanma bedraagt dertig gul
den per jaar; er wordt een 
eenmalig inschrijfgeld van 
f 7.50 gevraagd. 

Meer informatie 
Voor uitgebreidere informatie 
kunt u terecht bij de secretaris 
van Bntanma. Dit is zijn adres: 
Luc van Dijk 
Lek 54 
1703 Kf Heerhugoivaard 
Telefoon 072-5711935. 

2 7 K I 2000 2230 ÜBIt • 2 8 MEI 1000-1800 UUR • 2 9 MEI 1000-1600 BllR 1 9 9 4 
SORES H . r . W i t t e C e i t r u m , H e n r i D n n a n t p l e i n 4 , De B i l t 

iKLiciTiiicca L. van Dijk, Lek 54, 1103 KI Heerhugowaaid, tel. 02201 11935 

Hef viermaal per |aar verschi|nende studieblad van Britannia is een nuttig hulpmiddi 
voor de verzamelaars van Groot-Brittannie en de landen van het Gemenebest 

In 1994 vierde Britannia zijn zilveren [ubileum, ter gelegenheid daarvan werd een pro-
pagandatentoonstellmg gehouden Deze fraaie poster getuigt daarvan 



H.W.M. HOPMAN, ALPHEN AAN DEN RIJN 

Een aantal Amerikaanse koloniën van Groot-Brittannië gebruikte in reliëf gedrukte zegels voor de heffing van belastingen, 

zoals het moederland al had gedaan vanaf 1694. De Britse regering zelf legde de koloniën ook belastingen op door middel van 

dergelijke belastingzegels 
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1 Twee algemene British Revenues for 
use in America 

Het ging bij de belastingzegels 
niet om losse, op te plakken 
zegels, maar om in het papier 
gedrukte reliëfzegels, hoewel 
sommige zegels op het papier 
gedrukt waren. 
Deze groep belastingzegels 
wordt de Embossed Revenues ge
noemd ofwel - correcter - Em
bossed Revenue Stamped Paper. 
Het gebruik was bedoeld voor 
documenten, zoals wij ook wel 
gezegeld papier kennen, bij
voorbeeld voor notariële akten. 
Het vroiegste gebruik is be
kend in Massachusetts van 1 
mei 1755 tot en met 30 april 
1757, gevolgd door New York 
van 1 januari 1757 tot en met 
31 december 1760. De waar
den zijn uiteraard in Britse va
luta (pence). 
Vanaf 1 november 1765 kwa
men er algemene emissies die 
voor het gehele koloniale ge
bied van kracht waren, vooraf
gegaan door drie almanakze
gels en ook drie krantezegels. 
In deze belastingzegels en die 
van de algemene emissie komt 
het woord America voor en 
worden uiteraard de Britse va
luta gehandhaafd, te weten -
voor de algemene emissie - in 
waarden van 3 pence tot en 
met 3 shilling en later ook de 
waarden van £ 1 tot en met 
£ 10. Tenslotte kwam er nog 
een zegel van 1 shilling voor 
belasting op speelkaarten. 
De onvolprezen Scott-catalo-
gus toont - onder het hoofd
stuk Embossed Revenue Stamped 

2 Thee wordt m de haven van Boston gegooid 

Paper - een aantal afbeeldin
gen van British Revenues for use 
in America (RM15 tot en met 
RM42). 
E.B. Sterling noemt deze kolo
niale belastingzegels in zijn 
boek uitgegeven in 1888 'de 
zegels die de Amerikaanse Re
volutie hebben veroorzaakt'. 
Of dat historisch juist is kan ik 
niet beoordelen, maar wie ziet 
wat er in het midden van de 
achttiende eeuw speelde, be
grijpt deze stellingname wel. 

GRONDWET MET VOETEN 
GETREDEN 
In maart 1765 verklaarde het 
Britse parlement in Londen 
de Zegelwet {Stamp Act) ook 
van toepassing op de kolo
niën. De koloniën moesten 
bijdragen in de oorlogsschul
den van Groot-Brittannië (op
brengst £ 60.000 per jaar; het 
onderhoud van de Britse troe
pen in Amerika kostte het vijf
voudige!), in ruil waarvoor zij 
van veiligheid verzekerd wa
ren. De Amerikanen waren 
het hiermee niet eens, vanwe
ge allerlei andere beperkende 
maatregelen en omdat het 
Britse parlement zich niet aan 
de eigen grondwet zou hou
den: voor belastingen aan de 

THE BOSTON TEA PARTY 
Echter niet voor lang: twee 
jaar later stelde Charles 
Townshend - kanselier van 
de schatkist - nieuwe invoer
rechten vast {duties, dus geen 
taxes), onder andere voor 
thee. Protesten en een boy
cot volgden en het leidde in 
1770 in Boston tot vijf doden 
bij een treffen tussen de Brit
se troepen en betogers. Hoe
wel de gewraakte wet (Toiunsh-
endtollen genaamd) in 1773 
werd afgeschaft (behalve 
voor thee!) breidde het con
flict zich uit tot een handels
oorlogje. De East India Com
pany, die in financiële moei-

i llll ll()Sl(l\Il\PWn n I s J l S IUI 1!()SI{I\ Il M'̂ KTS : 

3 Dit blok|e van vier zegels besteedt aandacht aan de turbulente gebeurtenissen van 
16 december 1773 in de haven van Boston 

koloniën opgelegd moesten 
de koloniën eerst zelf toestem
ming geven. In de jaren daar
na volgden er vele protestac
ties, zoals een adres aan de ko
ning en een petitie voor het 
Lagerhuis, waarbij het optre
den van Benjamin Franklin in 
Londen indruk maakte. De 
Stamp Act werd weliswaar afge
schaft, maar dat was een 
schijnoverwinning, omdat 
daarvoor de Declaratory Act in 
de plaats kwam. Deze act gaf 
Groot-Brittannië het recht om 
wetten te maken voor de kolo
niën in Amerika. Maar tegen
strijdig of niet, de crisis was be
zworen. 

lijkheden verkeerde, mocht 
vrij thee in Groot-Brittannié 
(en in Amerika) invoeren, 
waartegen de Amerikaanse 
importeurs protesteerden. 
O p 16 december 1773 dump
ten als Indianen verkleedde 
tegenstanders de inhoud van 
drie theeschepen in de ha
ven van Boston. Vandaar de 
naam Teaparty - in feite een 
onjuiste naam, want thee 
werd in 1765 niet belast, 
maar wel allerlei diensten, 
waarvoor documenten moes
ten dienen. De serie van 4 
juli 1973 (Scott-nvimmers 
1480 tot en met 1483) herin
ner t daaraan. 



STRAFWETTEN 
Het zal duidelijk zijn dat er in 
Londen steeds meer stemmen 
opgingen voor een harde aan
pak van het verzet van de kolo
nie Massachusetts. Boston 
moest gestraft worden. Daar
toe werden vijf wetten aange
nomen. De eerste zorgde voor 
sluiting van de haven, met alle 
gevolgen van dien. Er kwam 
verder meer controle op het 
bestuur van de kolonie en ook 
de rechtspraak werd veran
derd, waarbij ieder proces dat 
leidt tot de doodstraf aan Lon
den kan worden overgedra
gen. Onverdraaglijke wetten, 
vinden de kolonisten en er 
ontstaat een revolutionaire 
sfeer. 
De koloniën sloten zich aan
een en de boycot van Britse 
Produkten werd hervat. Er 
kwam een Continentaal Con
gres en men noemde zich 
'Amerikanen'. Tot verzoe

ning was men niet meer be
reid, integendeel: nadat in 
1774 de breuk tussen beide 
landen vrijwel een feit was, 
werd een jaar later voor het 
eerst naar de wapenen gegre
pen. Aan het treffen in 
Lexington, Concorde en 
Bunker Hill herinneren en
kele Amerikaanse postzegels 
(Scottnummers 617619, als
mede 1034 en 1.561). In 1775 
werd George Washington tot 
opperbevelhebber benoemd 
en toen de Britten in 1776 
Boston ontruimden, kwam 
het verzet tegen de koloniale 
overheerser in een stroom
versnelling. Want daarna 
nam het Congres een motie 
aan die tot de onafhankelijk
heid leidde, een onafhanke
lijkheid waarvan de verkla
ring op 4 juli 1776 werd on
dertekend, een dag die nog 
altijd als Independence Day 
wordt gevierd. 

4 Amerikaanse zegels, gewi|d aan het treffen bi| Lexington, Concord en Bunker H 

SCHRIFTELIJKE BIEDINGEN & OPENBARE VEILINGEN 
VAN ZEER HOGE KWALITEIT. 
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STAMPEX STAND 42A 
Al sinds 30 jaar worden we gezien als een van de voornaamste Britse postzegelhandelaren, gespecia

liseerd in GB 18401996 van basis tot gespecialiseerd, en mooie zegels van de Britse Gemenebest. 
De 'Royal Blue List' omvat alle Britse zegels, aantrekkelijk geprijsd. 
We houden ook schriftelijke veilingen met duizenden losse kavels per jaar. 
Graag zenden wij u aanvullingen van onze lijsten. 
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de Royal Blue List GB & Kanaal eilanden 
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GB en Gemenebest, losse stukken en fouten D 
Eerste dag enveloppen uitgegeven door 
Bid Sale 

Naam: 
Adres: 

Motief: 

D 

531 



ENGELANDTHEAAATISCH BEZIEN 

Jury-oordeel: '8.9 
from the Netherlands' 

D. VEENSTRA, BUITENPOST 

In de vaste rubriek 'Thematisch 

panorama' worden nieuwe 

Engelse zegels met een zekere 

regelmaat - en dan vrijwel altijd 

lovend - beschreven. Onze 

thematische medewerker, de 

heer D. Veenstra uit Buitenpost, 

grijpt in dit Groot-

Brittanniënummer met beide 

handen de gelegenheid aan om 

nu eens op de algemene 

thematische aspecten van de 

Engelse gelegenheidszegels in te 

gaan. 

De geregelde uitgifte van the
matische series kwam in Enge
land betrekkelijk laat op gang, 
namelijk in 1963. Dat bete
kent niet dat thematische ze
gels daarvóór absoluut taboe 
waren. De verzamelaars van 
het thema Olympische Spelen 
zullen bijvoorbeeld de Engel
se serie 'Olympische Spelen' 
uit 1948 niet graag willen mis
sen. Ook een typisch Engels 
thema als kastelen kwam al 
vrij vroeg, in 19v53, aan bod. 
Als we het 'thematisch beleid' 
van Groot-Brittannië vergelij
ken met dat van ons land, dan 
levert dat Nederland een forse 
voorsprong op. Die voor
sprong is vooral te danken aan 
vaste series zoals de Kinder
postzegels (begonnen in 
1925), de Zomerzegels (1935) 

en Rode-Kruiszegels (1927). 
Nederland was Engeland zelfs 
twintig jaar voor met een serie 
op het thema Olympische 
Spelen. 

OMVANG PER JAAR 
Landenverzamelaars zijn om 
financiële redenen gebaat bij 
een redelijke omvang van het 
aantal zegels dat jaarlijks 
wordt uitgegeven en moet 
worden aangeschaft. Niet voor 
niets is dit een punt van gere
geld overleg tussen de Bond 
en PTT Post. Hoewel ook the
matische verzamelaars niet zo 
gesteld zijn op een al te over
dadig uitgifteprogramma, telt 
dit voor hen minder nauw: in 
de thematische filatelie is de 
keuze voor bepaalde zegels 
een wezenlijk onderdeel. 

Tegen die achtergrond gezien 
slaat Engeland geen slecht fi
guur met zijn emissiepro
gramma, dat een gemiddelde 
omvang heeft van circa 35 ze
gels per jaar. In dat opzicht lo
pen Engeland en Nederland 
aardig gelijk. Wél is in ons 
land een duidelijke tendens 
waarneembaar, dat naast de 
zegels steeds vaker een aantal 
velletjes wordt uitgegeven. En
geland op zijn beurt is meer 
een postzegelboekjesland. 

SERIES 
Engeland geeft jaarlijks onge
veer acht series uit, die elk een 
omvang hebben van vier of vijf 
zegels. In Engeland wordt aan 
een jubileum niet een enkele 
zegel gewijd, maar een volledi
ge serie. Voor thematische 

Belangrijke jubilea worden in Engeland vaak met meer dan één zegel herdacht 
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O p vormgevingsgebied is m Engeland - zo li|kt het wel - vri|wel alles mogeli|k, hier zien we voorbeelden van diverse technieken 

verzamelaars is dat een voor
deel, omdat op die manier 
meer aspecten van een jubi
leum of jubilaris aan bod ko
men. Beperking tot één of 
twee zegels heeft echter het 
voordeel dat meer thema's 
aan bod kunnen komen. In 
de beginjaren van de themati
sche filatelie was dat wel dege
lijk van belang, maar tegen
woordig is het aanbod van the
matische zegels voldoende. 
Uitbeelding in de diepte, zo
als in de Engelse series, heeft 
vanuit thematisch oogpunt op 
dit moment de voorkeur. 

FORMAAT EN TECHNISCHE 
KWALITEIT 
De bijzondere zegels in Enge
land hebben meestal een 
royaal formaat. Behalve staan
de en liggende rechthoeken 
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Bij een gedurfd emisslebeleid wordt in de ogen van het publiek de plank wel eens misgeslagen, hier twee series die niet door elke 
verzamelaar enthousiast werden ontvangen 

komen ook vierkante zegels 
voor. Experimenten zoals in 
ons land bij de decemberze
gels worden toegepast, komt u 
bij de Engelse zegels niet te
gen. Als het royale formaat 
wordt toegepast, komt dat de 
details in de afbeeldingen 
over het algemeen ten goede. 
Zoals van een Europees land 
mag worden verwacht, is de 
technische kwaliteit van de 
Engelse zegels uitstekend. 
Anno 1996 worden trouwens 
nog maar zelden postzegels 
van slechte kwaliteit uitgege
ven. Roemenië is op dat punt 
helaas nog steeds een uitzon
dering. 

VARIATIE IN THEMA'S EN 
ONTWERPEN 
Hoewel Engeland nog maar 
zo'n dertig jaar op thematisch 
gebied actief is, zijn de inmid
dels aan bod gekomen the
ma's zonder meer de moeite 
waard. Bij een verdeling in de 
sectoren staat, economie, ver
keer en vervoer, flora en fau
na, kunst en cultuur en de sec
tor wetenschap, kunnen een 
kleine dertig hoofdthema's 
worden onderscheiden. Dat 
betekent dat bij deze themati
sche bandbreedte toch een 
vrij groot aantal thema's aan 
bod komt. In bepaalde geval
len zijn zegels bovendien voor 
meer dan één thematisch doel 
bruikbaar, zoals bij de zoge
noemde wensenzegels van En
geland het geval is. Land en 
volk worden evenwichtig en 
uitgebreid door de postzegels 
weerspiegeld. Bij het hoofd
thema kunst en cultuur krijgt 
de thematische verzamelaar 
bij het thema literatuur de 
verwachte aandacht voor 
schrijvers van formaat, zoals 
William Shakespeare, Robert 
Burns, Charles Dickens en 
Jane Austin. Het zou verder 
onvoorstelbaar zijn als Enge
land geen zegels uitgaf die ge
wijd zijn aan de Baitle of Britain 
of de Royal Air Force (RAF). 
Engeland heeft de naam een 
conservatief land te zijn. Tra
dities spelen nog steeds een 
belangrijke rol in de Engelse 

maatschappij, maar de postze
gelontwerpen kunnen al lang 
niet meer traditioneel worden 
genoemd. Er is wel degelijk 
sprake van een ruime variatie, 
waarbij ook moderne ontwer
pen niet worden geschuwd. 
Vooral de sportseries springen 
er in dat opzicht nogal eens 
uit. Ook de al genoemde wen
senzegels krijgen elke keer 
weer een opmerkelijke uitvoe
ring. 

INFORMATIEGEHALTE 
Voor de thematische verzame
laar is informatie over de af
beeldingen van essentieel be
lang. Gelet op de beschikbare 
ruimte kan de informatie op 
de zegel zelf alleen maar be
perkt zijn. Bij de Engelse ze
gels is geen een.sluidend be
leid te zien. Dat is ook logisch. 
Er moet nu eenmaal sprake 
zijn van een evenwichtige ver
houding tussen afbeelding en 
tekst. Per serie kan de infor
matie op de zegels dan ook 
erg verschillen. 
Zo werd aan de onderkant van 
de vierkante zegels in de serie 
400th Anniversary of Welsh Bible 
uit 1988 een 'vak' van één cen
timeter hoog ingeruimd voor 
vier regels tekst over de volle 
breedte van de zegels. Dat was 
een uitzondering. Bij veel se
ries moeten de afbeeldingen 
voor zich spreken. Bij de Kerst
serie uit 1995 met roodborstjes 
is dat ook geen probleem. De 
meeste informatie moet toch 
uit de nieuwtjesrubriek wor
den gehaald! Net als bij veel 
andere landen is de aandui
ding van Engelse en /of Latijn
se namen op zegels in de sfeer 
van fauna en flora wisselend. 
Een apart hoofdstuk vormen 
de lands en de waardeaandui
dingen. In dat opzicht zijn de 
Engelse zegels uniek. Nog 
steeds wordt volstaan met een 
afbeelding van het profiel van 
het hoofd van de koningin in 
de linker of rechterboven
hoek, vaak in combinatie met 
de waardeaanduiding, waarbij 
tegenwoordig wordt volstaan 
met het aantal pennies. Een 
duidelijk thematisch pluspunt 

van deze vormgeving is dat er 
sprake is van een minimale 
verstoring van het beeld. De 
Engelse ontwerpers krijgen 
beslist geen kans grafische 
hoogstandjes toe te passen zo
als bij ons het kolossale getal 

Stanley Gibbons 

GREAT BRITAIN 
CONCISE 
STAMP CATALOGUE 
ni^wvwvvv<ww>v«nF^^rvwwi^rv 

NEW y 1 9 9 6 4 EDITION 

Wie Engeland op een thematische manier verzamelt, is 

?oed uit met Stanley Gibbons' Great Britain Concise 
tamp Catalogue: olle zegels en bijzondere stempels zijn 

afgebeeld, en de Informatie over de zegelafbeeldingen is 
meer dan toereikend 

70 op de windmolenzegel uit 
1986 of tot het verminken van 
een schilderij, zoals het plaat
sen van tekst op de wieken van 
'De Rode Molen' op de 
Mondriaanzegel van 70 cent 
uit 1994. Veel Nederlandse 
bijzondere zegels zijn door 
hun gekunsteld karakter min
der helder. De Engelse zegels 
zijn in het algemeen directer 
en spreken daardoor thema
tisch gezien meer aan. 

INFORMATIE OVER ZEGELS EN 
STEMPELS 
Wie behoefte heeft aan uitge
breide informatie over de En
gelse zegels, kan een abonne
ment nemen op het British 
Philatelie Bulletin, dat maan
delijks verschijnt. Dit bulletin 
wordt uitgegeven door de 
Royal Mail, 22 Finsbury 
Square, London EC2A INL. 
Een Engelse serie wordt in de 

regel 'begeleid' door een 
reeks bijzondere stempels, 
waarvan sommige een waarde
volle thematische aanvulling 
op de zegels vormen. De stem
pels worden aangekondigd in 
het British Postmark Buiktin, 
dat meestal tweemaal in de 
maand verschijnt. 
Gegevens over abonnemen
ten op beide informatiebulle
tins vindt u in de rubriek 'Wij 
lazen voor u' elders in dit 
nummer. 

CATALOGUS 
Thematische verzamelaars 
zijn zeer gebaat bij detailcata
logi, maar die zijn slechts voor 
een beperkt aantal thema's 
beschikbaar. Vaak zit er niets 
anders op dan zelf een we
reldcatalogus door te worste
len. Afgezien van de grote 
tijdsinvestering vormen ook 
de kosten van een complete 
set catalogi van de bekendste 

uitgevers  de 
Franse Yvert & 
Tellieroïde Duitse 
Michel  voor veel 
verzamelaars een 
bezwaar. De be
kende Engelse 
uitgever van post
z e g e l c a t a l o g i 
Stanley Gibbons 
biedt een redelijk 
alternatief. Stanley 
Gibbons geeft al 
sinds 1934 een 
v e r e e n v o u d i g d e 
were ldca ta logus 
uit onder de titel 
Stamps of the 
World. Sinds 1989 
verschijnt deze ca
talogus in drie de
len. De editie uit 
1995 telt vierdui
zend bladzijden 
en kost f 250.. 
Voor dat bedrag 
kunt u echter wel 
een aantal jaren 
vooruit. 

EINDOORDEEL 
Engeland scoort thematisch 
goed, niet alleen voor wat be
treft de zegels, maar ook als 
het gaat om andere filatelisti
sche verschijningsvormen, zo
als de postzegelboekjes. Het 
beleid over de laatste dertig 
jaar wettigt de verwachting, 
dat Engeland ook in de toe
komst de moeite waard zal 
blijven. 
Ik sluit deze beschouwing af 
met een thematisch eindoor
deel over de Engelse zegels 
in de stijl van het Europees 
Songfestival. Royal Mail belt 
mij en zegt: 'The votes from 
the Netherlands please, Mr. 
Veenstra', waarop ik ant
woord met Eight point nine 
from the Netherlands. En u 
weet het: Over de uitslag kan 
niet worden gecorrespon
deerd... 
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AUTOMAAT
S T U O K E I U SAMENSTELLING: P. HOUDEWIND, 

POSTBUS 609, 2270 AP VOORBURG 

In dit speciale GrootBrittanniënummer van 'Philate
lie' behoort uiteraard ook aandacht te worden be
sleed aan de automaatstroken van Albion. Onze 
vaste medewerker voor automaatstroken neemt die 
taak voor zijn rekening. 

De test met de 
Wilkinsonautomaat 
GrootBrittannië, Noor
wegen en NieuwZee
land waren de pioniers 
op hetqebied van 'auto
maatafdrukken'. Op 
donderdag 25 januari 
1912 werd bij net Lon
dense hoofdpostkantoor 
aan de King Edward 
Street een automaat ge
plaatst. 

verde na inworp van 
één penny een auto
maatafdruk van 1 d. op 
brief. 
Op de eerste dag van 
plaatsing werden 1.050 
brieven vervaardigd; 
van latere datum zijn 
zijn veel minder brieven 
bekend, hetgeen resul
teerde in de terugtrek
king van de machine op 
31 augustus 1 91 2. 

/9 y5. 

Brief met WilkinsonautomaataUruk dd. 31 januari 1912 

Deze machine, ontwik
keld door F. Wilkinson 
en vervaardigd door de 
Automatic Stamp Sel
ling Machines Ltd., \e

Proef met Framaauto
matenin 1984/1985 
In GrootBrittannië werd 
gedurende één jaar een 
proef genomen met vier 

Engelse Fromoautomaatstroken op grijs gewaarmerkt papier. Van links naar rechts: strook met eerste
dagstempel (1 mei 1984), postfrisse strook en strook met 0.00 waarde 

Fromostrokenautoma
ten. De machines ston
den opgesteld bij de 
hoofdpostkantoren van 
Cambridge, Londen, 
Southampton en Wind
sor. De datum van in
werkingstelling was 1 
mei 1984. 
De bewuste Fromaauto
maten waren van het 
type FE263, hetgeen 
betekent dat ze voorzien 
waren van twee geld

?leuven voor zes munten 
/2 p., 1 p., 2 p., 5 p., 

10 p. en 50 p.munten) 
en drie afgifteknoppen 
voor de volgende stro
ken: 

a. automaatstrook van 
12'/2 p. (tweedeklas
post); 
D. automaatstrook van 
16 p. (eersteklaspost); 
c. zelf aan te geven 
waarde (maximaal 
16 p.). 

Door middel van de der
de knop kon elke waarde 
tussen ' /2 p. en 16 p. 
verkregen worden, het
geen aus maximaal 32 
verschillende waarden 
opleverde. 
Op 3 september 1 984 
werden de posttarieven 
verhoogd en verschenen 
de nieuwe waarden 
I6V2 en 17 p. 
Vanaf 31 december 
1984 was de munt van 
V2 p. niet meer verkrijg
baar en vervielen de 
strokenwaarden die op 
' /2 p. uitkwamen. 
De keuze van de auto
maatstandplaatsen en de 
lage maximumwaarde 
maakten de Framoauto
maatstroken niet geliefd. 
Op 30 april 1985 werd 
de proef beëindigd. 

Postmuseumautomaat

stroken 1988 
Op 6 mei 1988 werd in 
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Windsorautomaatstrook op wit 
papier 

het Postmuseum in Lon
den een Fromoauto
maat met speciaal cliché 
(tekst: National Postal 
Museum Specimen) in 
gebruik genomen. 
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Postmuseumoutomaatstrook op 
wit papier 

AANBIEDING NEDERLAND POSTFRIS 

Pakket Nederland postfris, betere series en blokken. 
Cataloguswaarde meer dan fl. 1000, Te bestellen 
door overnnaking van f l . 400, op postbank 789451 t.n.v. 
Western Star, Postbus 820, 6130 AV Sittard. 

^ 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: 0180621428 

TELEFOON 19.0022.30 EN IN HET WEEKEND: 0180619743 GEEN WINKEL 
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SCHRIFTELIJKE VEILING POVEIA 
Onze 3maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten. 

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

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

Veilingsclieina 
maart 
juni 
september 
december 

Voor inlictitingen en 
GRATIS catalogus: 

"POVEIA" 
Postbus 491 
9400 AL ASSEN 
tel. 0592350486 

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

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

VAN VLIET 
Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen en buitenland. Deze 
"kavels", zoals (deel)verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffelpartij
en etc. bieden wij onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop 
aan. Met ons aanbod van meer don 500 partijen zijn wij 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. Van VLIET Geopend do/vr 14.0017.00 
Ugchelseweg 50 zaL 10.0016.00 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 0555416108 of fax 0555340375 
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FILATELISTISCHE 
LITERATUUR IN HET 
VERENIGD KONINKRIJK 
In het kader van dit spe
ciale Engeland-nummer 
past ook bijzondere aan
dacht voor de filatelisti-
sche pers in het Verenigd 
Koninkrijk. Daar heeft ae 
terugslag, die de filatelie 
een jaar of tien geleden 
overal in Europa trof ook 
zijn sporen acntergela-
ten. 

Maand- en weekbladen 
Waren er in de jaren 
tachtig een stuk of vijf 
maand- en weekbladen 
in de krantenkiosken te-
koop, nu zijn het alleen 

Ook thematische onder-
wepen worden - meestal 
in betrekkelijk korte arti
kelen - behandeld, zoals 
in het meinummer van 
Gibbons Stamp Monthly, 
dat een stuk bevat over 
de pokken op postze
gels. Voor omstreeks vijf 
gulden zijn deze bladen 
in de meeste stationskios
ken te koop. 

Bulletins 
De Britse PTT geeft voor 
filatelisten twee bijzon
der aardige bulletins uit. 
Het oudste is British 
Philatelic Bulletin; 
het bevat behalve veel 
informatie over nieuwe 

ruim tweeduizend exem
plaren) wordt niet los 
verkocht. Voor proef
nummers van of abonne
menten op beide bulle
tins kunt u schrijven naar 
het British Philatelic Bu
reau, 20 Brandon Street, 
Edinburgh EH3 5TJ. 

Het blad van de Royal 
Van een geheel andere 
orde is The London 
Philatelist, het blad 
van de prestigieuze Roy
al Philatelic Society, dat 
nu aan zijn 105e jaar
gang bezig is. Daarin 
schrijven filatelisten van 
naam diepgravende stu
dies, zoals bijvoorbeeld 

lijks op vaak amusante 
wijze nieuwtjes over de 
filatelie van het vasteland 
brengt, of zijn scherpe 
pen gebruikt om postad-
ministraties - en zeker de 
Nederlandse - op hun te
kortkomingen ten aan
zien van de filatelie te 
wijzen. Een andere vaste 
medewerker is Otto Hor-
nung, bekend filatelis-
tisch journalist en voor
zitter van de vakorgani
satie AIJP. Hornung be
steedt in het nummer van 
mei jl. aandacht aan een 
nieuw verschenen boek 
van Lumir BrendI over de 
post in het ghetto There-
sienstadt, dat met de 

nog de twee grote 
maandbladen G ibbons 
S tamp Month ly en 
Stamps M a g a z i n e 
die de markt beheersen. 
Beide bladen zijn om
vangrijk: ze bevatten 
meestal zo'n 120 pagi
na's in zwart-wit druk en 
met een groot en bijzon
der divers advertentie
aanbod Dat komt omdat 
net als elders in Europa 
ook in Engeland de ex
ploitatie van postzegel-
winkels in de grote ste
den te duur is geworden; 
veel handelaren vertrek
ken naar de provincie 
om daar met behulp van 
advertenties en direct 
ma(7-activiteiten hun wa
ren aan te bieden. 
De twee genoemde bla
den zijn sterk op het gro
te verzamebebied dat 
we nog altijd 'Engeland 
en koloniën' noemen ge
richt Zaken als postze-
gelboekjes en postwaar-
destukken worden daar
bij niet veronachtzaamd. 

uitgiften ook aardige ar
tikelen over de Britse 
postgeschiedenis, nieu
we literatuur, brieven
bussen (waar in Enge
land veel belangstelling 
voor bestaat), ontwerpen 
en ontwerpers. Het kost 
tegenwoordig 75 p en is 
bij de filatelistenloketten 
te koop Een abonne
ment kost voor Europa 
£ 8.50 en dat is zeker 
niet veel voor een niet 
groot, maar in mooie 
kleurendruk uitgegeven 
tijdschrift. 
V/at eenvoudiger van 
opzet is het British 
Postmark Bulletin, 
dat in hoofdzaak alle 
nieuwe gewone en bij
zondere poststempels be
spreekt en afbeeldt. Het 
meinummer telt zestien 
pagina's en bevat een 
kort herdenkingsartikel 
ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van het 
blad. Een jaarabonne
ment voor Europa kost 
£10 . - . Het blad (oplage 

in het recente juninum-
mer over de post in Triest 
tussen 1780-1944 door 
Brian Asquith o f ' 100 
jaar postzegels en post
geschiedenis van Fiji' 
door A C Eastgate. Het 
blad, waarin ook uitge
breid nieuws over filate-
listische literatuur wordt 
gegeven, kost in abonne
ment £ 36.- per jaar. 

Blad voor handelaren 
Ten slotte nog een tijd
schrift dat niet los in de 
handel te koop is, maar 
dat veel geïnteresseerde 
lezers telt: The Philate
lic Exporter Het blad 
is dan wel speciaal be
stemd voor de postzegel-
handel, maar veel filate-
listische bladen over de 
gehele wereld ontlenen 
er heel wat interessante 
nieuwtjes aan. Een van 
de vaste rubriekschrijvers 
is de oud-hoofdredacteur 
van 'Philatelie' Albert 
Boerma, die onder de ti
tel Euroreport maande

tekst in het Tsjechisch, 
Duits en Enqels belanq-
ri|k IS voor de vele verza
melaars over de gehele 
wereld die in dit gebied 
geïnteresseerd zijn. 

Studiegroepen 
Engeland telt ook vele 
gespecialiseerde vereni
gingen; het eerder ge
noemde blad van Gib
bons doet daarover 
maandelijks verslag. Een 
van de grooste en oudste 
is de OOK in Nederland 
niet onbekende France 
& Colonies Philatelic 
Society met een eigen 
kwartaalblad van hoge 
kwaliteit Zoals de naam 
al zegt wordt daarin ook 
veel gepubliceerd over 
de vroegere Franse ge
bieden, in Nederlandse 
publikaties wordt hier
aan maar weinig aan
dacht besteed 

PTT JAARVERSLAG 
Nog een paar korte op
merkingen over de pers 

in de restvan Europa. 
De samenstellers van het 
Jaarvers lag 1 9 9 5 
van KPN hebben dit jaar 
maar weinig belangstel
ling voor de geldbron 
die filatelie heet. De om
zet uit postzegels en 
aanverwante produkten 
voor verzamelaars is in 
1995 gedaald, vooral 
als gevolg van het gerin
gere aantal uitgiften, zo 
meldt het jaarverslag, 
dat ook dit keer weer 
heel mooi is uitgevoerd. 
Uit marktonderzoek blijkt 
dat het aantal verzame
laars toenam; PTT Post 
zegt met een verhoogde 
marketinginspanning het 
kopen van postzegefs als 

verzamelobject te sti
muleren. Het 
kopen van 
nieuwe, on
gebruikte 
postzegels ui
teraard! Het 
verslag maakt 
verder melding 
van het feit dat 
de Nederlandse 
PTT nu ook als 
agent voor enkele 
buitenlandse fila-
telistische diensten 
optreedt en een ac
tief beleid voert om 
ook buiten de lands
grenzen afnemers 
voor Nederlandse 
postzegels te vinden. 

DIRECT MAIL EN 
STADSPOST 
Het Duitse blad Der 
Br ie fmarken-Spie 
gel , dat met het juni-
nummer aan zijn zesen
dertigste jaargang is be
gonnen, wijst op het ver
schijnsel dat grote post-
klanten voor hun direct 
mail steeds vaker uitwij
ken naar landen met 
lage tarieven. Voor 
Duitsland kan dat bij
voorbeeld Nederland 
zijn, maar er wordt ook 
een voorbeeld van een 
poststuk uit Gibraltar ge
toond. De forse tariefver
hogingen die de Duitse 
Post heeft aangekondigd 
(maar vervolgens even in 
de ijskast heeft gezet) 
zijn voor het blad aanlei
ding tot een zeer kritisch 
commentaar. Vergelij
king van de tarieven met 
die van bijvoorbeeld de 
Verenigde Staten vallen 
voor de Duitse post heel 
ongunstig uit. 
in rietzelfde blad wordt 
de reeks artikelen afge-



sloten over de 84 nog 
bestaande particuliere 
postdiensten in Duits
land; na een felle con
currentiestrijd moesten 
deze diensten - daartoe 
door de wet gedwonqen 
- o p 31 maart 1900 hun 
werk beëindigen. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
In het aprilnummer van 
Hertogpost ('s-Herto-
genbossche Filatelisten
vereniging) is ter ere van 
het jaarverslag een sa
menvatting te vinden 
over de komst van de 
postzegel in Nederland. 
Bovendien bevat het blad 
een artikel over Expres-
post met de overeenkom
sten en verschillen in Ne
derland en België. 

Het aprilnummer van De 
Post^vagen (Filatelis
tenvereniging Hilversum) 
geeft een afbeelding van 
een op 17 augustus 
1995 op een Russische 
veerboot geposte kaart. 
Door de stempels is het 
een curieus stuk. Er staat 
onder meer een maat
schappijstempel op, een 
paquebot-stempel, de 
naam van het schip 
Anna Karenina en een 
vierkantstempel St. Pe
tersburg in Latijns en Cy
rillisch schrift, compleet 
met zeilschip. De postze
gel is Russisch, gestem
peld in de Duitse haven 
Kiel. Het kan bijna niet 
mooier. 

Het blad van maart van 
de vereniging Neder-
land-lsrael Prlilatelie, 
NIP, geeft een overzicht 
van de luchtpostgeschie
denis van Palestina. 
Deze voert ons terug in 
de geschiedenis tot het 
jaar 1913. Het verslag 
eindigt in 1931, met de 
opmerking dat in 1933 
en 1934 nog Palestina-

zegels op Zeppelin-brie-
ven naar Zuid-Ameriko 
zijn gebruikt. 

In het maartnummer van 
De Postzegel V a 
r iant (PV 'De Plaatfout') 
wordt naar voren ge
bracht, dat het systemati
seren van de aangedra
gen informatie een uiterst 
moeilijke opgave is. Bij 
het lezen van het blad 
wordt deze verzuchting 
ook duidelijk. Veel gege
vens worden verkregen 
uit bundelwaar, dat wil 
zeggen uit losse zegels 
waarvan de positie in het 
vel niet kan worden be
paald. Het is dan wei-
naast ondoenlijk om on
derscheid te maken tus
sen plaatfout en druktoe-
valligheid, en schifting 
daarvan zal toch nood
zakelijk zijn. 
Overigens verdienen alle 
serieuze bijdragen aan 
de kennis van de zegel
afwijkingen niets dan lof. 
Er is in het verleden wel 
eens gesproken over fly 
speck philately, maar die 
uitdrukking komt van lie
den die niets begrijpen 
van het plezier dot net 
zoeken oplevert. 
Overigens, wat druktoe-
valligheden zijn heeft 
'aartsfilatelist' Jan Dek
ker in 1969 in een be
kerlezing duidelijk uitge
sproken: het zijn sporen 
'die hun ontstaan vinden 
in factoren, meestal een 
gevolg van menselijke 
fouten of nalatigheden of 
van gebreken aan de 
macfiines, van het papier 
of van de overige hulp
stoffen'. 
Plaotfouten daarentegen 
zijn een gevolg van de 
gebezigde techniek of 
riet (druk)materiaal. De 
bekerlezing in kwestie is 
afgedrukt in het maand
blad 'Philatelie' van no
vember 1969, pagina 

604 en 605. 

Grunopost , het blad 
van de Philotelisten-Ver-
eeniging Groningen, 
schenkt in het aprilnum
mer ook aandacht aan 
plaotfouten, vanwege de 
eigen contactgroep van 
die naam. Een onder ar
tikel in dit blad heeft be
trekking op postwaarde-
stukken, in hoofdzaak 
briefkaarten, met inge
drukte zegelwaarde. 

Het aprilnummer van 
Deutsche Post (Filate
listenvereniging Duits
land) laat de leden ken
nis maken met het be
staan van een Filotelis-
tische Academie in Bei
eren. Het bijzondere 
daarvan is, dot die Aca
demie jaarlijks een ba
sisopleiding filatelie or
ganiseert door middel 
van schriftelijke cursus
sen, workshops en se
minars. Ook een door
gewinterde verzamelaar 
steekt, zo zegt de schrij
ver, daar nog heel wat 
van op. Hij or zij zal er 
ook huis
werk voor 
moeten ma
ken (opstel
len schrij
ven); bij een 
goed resul
taat volgt 
deelname 
oon een 
weekeind-
seminar. Een 
verslag om 
ook zelf en
thousiast 
over te wor
den! 

Voor de 
Grieken
landverza
melaars 
heeft het 
blad Her
mes (num

mer 90, najaar 1995) 
een vergelijking opgeno
men tussen de catalogi 
van Hermes en van Vla-
stos met betrekking tot de 
grote Hermeskoppen, De 
beschrijvingen lopen niet 
parallel, zodat het geen 
luxe is bij de nummering 
en de kleuroonduiding 
helderheid te verschaf
fen. 

Het maandblad van de 
Filatelistenvereniging 
Amersfoort van april 
wekt de leden van de 
vereniging op, bij het 
verzamelen eens een an
dere opzet te kiezen. De 
aanleiding daartoe 
vormt het volgen van een 
cursus over het opzetten 
van een verzameling. 
Daarbij is gebleken dat 
zo'n cursus een verza
melaar tot dieper naden
ken aanzet en degenen, 
die speurwerk niet uit de 
weg willen gaan, tot een 
nieuwe wijze van verza
melen kon brengen. Dot 
door don vaak geen 
pasklaar album voor be
staat is een goede bij-

Zeugnis van Philatelie im Femkurs 

komstigheid. De verza
melaar kan zijn werk 
dan helemaal naar eigen 
inzicht indelen, wat de 
vreugde van het verza
melen nog meer ten goe
de komt. 

Een ander geluid op dit
zelfde thema is te vinden 
in het aprilnummer van 
het blad Thema (Ne
derlandse Vereniging 
voor Thematische Filate
lie). Op vragen: 'hoe be
gin ik, waar en waar
mee' verwijst deze ver
eniging naar veilingen. 
Daarin worden geregeld 
vaak heel leuke verza
melingen aangeboden. 
Als basis is zo n verza
meling meestal goed
koop en dot is mooi mee
genomen. Noor believen 
kon men er gewoon mee 
verdergaan of er uitbrei
ding aan geven. 

Al in 1862 een postze-
qelmarkt in Parijs. Dit is 
de titel van een artikel in 
het maartnummer van 
VPT in Tilburg. Het arti
kel verscheen oorspron
kelijk in De Nederland-
sche Stoompost war\ 7 
december 1862. De 
markt werd in die tijd al 
tweemaal per week ge
houden en druk bezocht 
door de jeugd van 10 tot 
14 jaar om er postzegels 
te ruilen. Zeer gezocht in 
die tijd waren de Penny 
Black en de Kaapse drie
hoeken; ook de Franse 
zegels waren toen al 
duur. Boekdelen spreekt 
de volgende passage: 
'Het is nauwelijks twintig 
jaren, dot men postze
gels gebruikt en reeds is 
het gebruik zo algemeen 
en de omzettingen daar
in zoo talrijk, dot een 
liefhebber er reeds meer 
don 1.400 verzameld 
heeft, niet zonder groote 
opofferingen.' 

Postzegels te koop gevraagd!! 
Ga alleen met een betrouwbaar adres in 
zee. 
Bovendien mag u bij ons, wanneer u spijt 
zou krijgen (bijna onmogelijk), iedere 
verkoop binnen 24 uur te niet doen. En u 
krijgt de hoogste prijs! Natuurlijk contant. 
Voor Nederland en O.R. collecties. 

Topstukken, paren, strips, blokken van 4, 
proeven, oude brieven etc. 
Engros Nederland. Frankeergeldige 
zegels. 
Momenteel héél hoge prijzen voor 
postfrisse Duitsland-collecties. 
We hebben interesse in alle landen. 

V Ó Ó R U V E R K O O P T , B E L O N S ! U kunt ons de 
gehele week 
bereiken van 
8.00-22.00 uur. 

J . L . d e T r o y e , Bosb. Toussaintlaan 51,1215 CB Hilversum, tel./fax 035-6219470, autotel. 0653-353512 

Postzegelhandel 
Q U I R I J N S A M S T E R D A M 

Reiskosten
vergoeding 
naar Hilversum, 
na telefonisch 
overleg of evt. 
bezoek bij u thuis. 



CAPEX '96: 
DE MOOISTE! 

De eerste Capex was in 1951, 
toen nog een nationale ten
toonstelling ter ere van 100 
jaar Canadese postzegels. 
1.500 kaders waren er destijds, 
met een bescheiden deel uit 
Europa. 
Capex 78, de tweede, was twee
maal zo groot: 3.200 kaders. 
Het was de eerste wereldten
toonstelling, ditmaal om te 
herdenken dat Canada hon
derdjaar lid was van de UPU, 
de Wereldpostunie. 
Negen jaar later werd de hon
derdste verjaardag van de ge
organiseerde filatelie in Cana
da herdacht met de derde ten
toonstelling, Capex 87, nu in 
het nieuwe Metro Toronto Con
vention Centre. Het aantal ka
ders was opgelopen tot 3.600 
en er was belangstelling uit de 
gehele wereld, van zowel deel
nemers, handelaren als post
administraties. 

GROTE VARIATIE EN KWALITEIT 
Capex 96 overtrof dit alles: 
ruim 4.500 kaders, 160 litera
tuurinzendingen, deelnemers 
uit 62 landen, 33 handelaren 
uit Europa en 152 postadmini
straties uit de gehele wereld 
waren  direct of indirect  aan
wezig. Bovendien gaf een 
groot aantal Amerikaanse en 
Canadese filatelistische orga
nisaties acte de presence. 
Maar het belangrijkste was de 
grote variatie en de hoge kwa
liteit van de inzendingen. 
Men kon genieten van unieke 
collecties, die men in ons we
relddeel uiteraard minder 
ziet, vooral inzendingen van 
eigen bodem, die we op ande
re wereldtentoonstellingen, 
zoals op Polska 1993 en tijdens 
Fepapost 94, node misten. 

SPONSORS 
De doelstellingen zoals het or
ganisatiecomité die zag, na
melijk het beste te tonen wat 
er in de wereld te zien is, en 
een gevarieerde 'markt' van 
handelaren en postadmini
straties uit de hele wereld bij
een te brengen en tenslotte 
de grootste hobby van de we
reld te propageren en aan te 
moedigen, zowel voor de ver
zamelaars als het grote pu
bliek, werden ten volle gere
aliseerd. 
Opvallend was dat het organi
satiecomité werd gevormd zo
wel door de Canada Post Corp., 
de voornaamste sponsor, als 
door de Rcryal Philatelic Society 
of Canada, die zelf ook een be
langrijk aandeel had als co
sponsor. 

H.W.M. HOPMAN, ALPHEN AAN DEN RIJN 

Van 8 tot en met 16 juni werd in Toronto (Canada) de 

wereldpostzegeltentoonstelling Capex 96 gehouden. Het was 

de vierde keer dat er een tentoonstelling van die naam werd 

georganiseerd. En dit was ontegenzeggelijk de mooiste! 

Postzegels ter gelegenheid van eerdere Capextentoonstellmgen boven twee zegels uit 
1951 en twee uit 1978, ondereen souvenirvelletje ter gelegenheid van Capex 8/ 

Eén van de interessante nietfilatelisHsche 'intermezzo's' op Capex 96 was deze prach

tige, vuurrode brandweerauto {foto: H.W.M. Hopman) 

WEINIG RECLAME 
Het grote publiek, dat acht 
Canadese dollar entree moest 
betalen en slechts drie Cana
dese dollar voor een buitenge
woon mooie en goede catalo
gus, was er wel, maar niet in 
massale aantallen. Wellicht 
lag dat aan de geringe uiterlijk 
waarneembare reclame; de 
lichtkrant vóór het gebouw 
was de enige zichtbare promo
tie in de stad! Anderzijds wer
den er veel groepen scholie
ren waargenomen en had 
men zich ook alle moeite ge
geven om veel attractieve ele
menten te creëren, zoals bij
voorbeeld de totstandkoming 

van postzegels, de collectie 
van Freddy Mercury en een 
keur van antieke, veelal over
heidsvoertuigen. Dat laatste 
mede bedoeld om de aan
dacht te vestigen op de uitgif
te van een mooie serie trans
portvoertuigen van allerlei 
aard, in de loop der jaren ge
bruikt. 

PLEZIERIG EN SPEELS 
De organisatie was er in ge
slaagd om in één grote ruimte 
alles bijeen te brengen op een 
plezierige, speelse manier. De 
in zigzag vorm geplaatste ka
ders vormden geen eindeloze 
rijen. Ze werden in het mid

den afgewisseld door allerlei 
interessante zaken, zoals een 
oud Canadees postkantoor, 
voorbeelden van vervalsingen, 
juweeltjes uit de Canadese fila
telie en de erehof met een 
deel van de verzameling van 
de Britse koningin. 
De Nederlandse inbreng was 
van grote kwaliteit, hoewel 
niets van eigen bodem! Er wa
ren vier inzendingen in de tra
ditionele klasse, één luchtpo
stinzending, drie thematische, 
vier jeugdinzendingen en één 
literatuurinzending. De resul
taten, die hierna worden ver
meld, waren om trots op te 
zijn. Alle inzenders verdienen 
dan ook een hartelijke geluk
wens hiermee, in het bijzon
der de heer Van den Bold; 
zijn collectie was de eerste Ne
derlandse thematische verza
meling die op een wereldten
toonstelling groot goud ver
wierf (er werden er drie be
kroond!). 

FILATELISTISCH FEEST 
Al met al was Capex 96 een 
waar filatelistisch feest, boven
dien met veel nieuwe elemen
ten, wat erop wijst dat onze 
hobby levend blijft. De ver
nieuwing die binnen de Ne
derlandse filatelie in gang is 
gezet, zal ongetwijfeld ook zijn 
vruchten afwerpen, mits  en 
dat mag niet worden vergeten 
 er filatelisten blijven, die be
reid zijn hun verzameling ten 
toon te stellen. 

BEKRONINGEN CAPEX 96 

Groot goud: W.E.J. van den Bold 
('May I introduce myself? My name 
is automobile') en M. Plantinga 
('Turkey Dulo/. Issues 18651882"). 

Goud: D. van der Wateren ('The 
classic period of Nepal'). 

Groot verguld zUver: J.L, Klein = 
('Chechoslovakia, 19181939: selec ^ 
ted pages with stamps and covers'). — 

Verguld zilver: J.A.M, van Doere = 
malen ('Postal History of Brunn !^ 
16471869') en Gregor TSchrootsI = 
('Bicycles and the Postal Service'). ^ 

sc 

Groot zilver: Christiaan B. Klein llT 
geldJ ('Hé Amsterdam!'); 'Vincent ■ 
ScheerJ ('I'm not a horse, am l?'*""); —, 
Arnoud ScheerJ ('Tennis, a Royal ; 
game for Globetrotters'); D. Spek i 
snijder ('Columbus, discoveror of a 5 
new world') en S. Teeling ('Airship i 
Hindenburg Mail'). J 

Zilver: J.G. Fidder ('The Antarc M T 
tic'); J.G.E. Petersen" ('Naar een uVi 
definitieve oplossing  Postale peri
kelen in Hilversum tot 1944'). 

J:jeugdinzending '̂': speciale prijs 
••: Literatuurinzending 



H W HONES, MUNSTER (DUITSLAND) 

DE POSIWAARDESIUKKEN VAN 
AllREDSMiïH 
Post^gßlpimwr mankk redame 

Postwaardestukken werden en worden vaak van een particuliere bedrukking voorzien. Eén van de pioniers uit de 

postzegelhandel, de Engelse handelaar Alfred Smith, gebruikte postwaardestukken om reclame te maken voor zijn bedrijf. 

1 Witte envelop met grijsblauwe waardeindruk van 2 ' /2 p en met 2 p als bi|franke 2 Witte envelop met gele waardeindruk van I/ireeHa/fPence en twee zegels van 
ring Als aangetekende brief in 1892 van Bath naar Nederland gezonden De boven ' /2 p als bi|frankering In 1892 naar Nederland gezonden Reclamebi|druk m rood 
en onder de woardeindruk geplaatste reclamebi|druk luidt Alfred Smith & Co Bath 
Foreign Stamp Importers Timbres poste pour Collections 

5 Chamoiskleunge envelop met twee waordeindrukken van 1 p (roze) en 6 p 6 Chamoiskleunge envelop met karmi|nrode waardeindruk van 3 p in 1 895 in het 
(poors) In 1895 van Both noor Canada gezonden De groene reclamebi|druk werd binnenland verzonden De in zwart gedrukte reclamebi|druk werd geheel opnieuw ont 
aangevuld met het woord Registered in zwart worpen 



REGISTERED. 

7. Chamoiskleurige envelop met waardeindrukken van 3 p. (karmijnrood) en 4 p. (oranjerood). 
In 1897 van Londen naar Canada gezonden. Ook hier werd de reclamebijdruk opnieuw ont
worpen. Het postwaardestuk werd later van het nieuwe adres in Londen voorzien 

In 1861 vestigde Alfred 
Smith (1837-1880) in 
Bath de eerste postzegel-
handel van Engeland. 
Smith hield zich zijn gehe
le leven bezig met postze
gels. Al in 1869 beleverde 
zijn bedrijf, Alfred Smith 
& Co., meer dan hon
derdveertig zogenoemde 
Branch Depots (postzegel-
winkels), waaronder een 
aantal in het buitenland. 
Smith was er met meer 
zaken vroeg bij: al in 
1880 gaf hij een stan
daard-were ldca ta logus 
uit, die echter slechts 
twee oplagen beleefde. 
Verder gaf Alfred Smith 
& Co. in Bath het tijd
schrift Stamp Collector's 
Magazine uit. Het eerste 
nummer van dat blad 

verscheen in februari 1863; 
Stamp Collector's Magazine is 
daarmee op één na oudste fi-
latelistische tijdschrift ter we
reld. Het blad hield het twaalf 
jaargangen vol: van februari 
1863 tot en met 1 december 
1874 werden in totaal 2296 
bladzijden geproduceerd. 
Vooral in de vorige eeuw was 
het in Engeland gebruikelijk, 
liet ook Alfred Smith envelop
pen drukken, voorzien van in
gedrukte waardezegels in ver
schillende uitvoeringen. Een 
kleine selectie van deze enve
loppen treft u hierbij aan. 
Veel ervan zijn in meer dan 
één kleur gedrukt. 

Bronnen: 
Geschichte der Phitatelie doo r Carl-
richard Brühl, Band I en II 
Eigen verzameling (afgebeelde brie
ven) 

POSTZEGBJIANDB. - VBUNGHUIS „DE VOORSTRAAT' 
dl 3sept Kijkdag 09 00-20 00 u 
WO 4sept Kijkdag 09 00-18.50 u. 
WO 4sept 19 00 u. Aanvang v/d 

veiling 
do 5sept 10 00-16 30 u 

Na-veiling 
Inlichtingen voor tafelreservering of veilingcatalogus 

tel. 038 - 4211045 fax 038-4233805 Voorstraat 23 8011 MK Zwolle 

vr 16aug 16 00 uur Sluiting v/d 
sehr tel kaart veiling 

wo28aug 18 30-21 30 Algem 
Verzamelbeurs. 
Tevens kijkavond vei
ling van 4 sept 1996 

vr 20 sept 16 00 u. Sluiting v/d 
sctir tel.kaarl veiling 

wo25 sept. 18 30-21 30 u 
Algem Verzamelbeurs 
Tevens kijkavond 
veiling 2 okt 1996 

W E S X - E U R O P A P O S T F R I S 
WU VERZORGEN AL IVS MANCO'S TEGEN REDELIJKE PRUZEN. VRUBLUVEND 

PRIJSOPGAAF. ZEER I I T G E B R E I D NEDERLA^D + O.G. EN V E R . E L R O P A . 

POSTZEGELHAl\DEL ALEXANDER C V . 
VREDEM. DE VRIESSTRAAT 96 - 3067 ZL ROTTERDAM 

TEL. 010-4203044 - FAX 010-4,'567104 Geen filialen. 

POSTZEGELHANDEL 
Franknl 
Postfris 
85 
90 
98 
111 
127 
130 
134 
135 
136 
146 
147 
156 
160 
161 
183/86 
189/96 
216 
234 
235/39 
246/48 
249/51 
252 
253/55 
257 
258 
260 
264/65 
269 
277A/79 
279A/B 
292 
290 
293 
294 
295 
296/97 

298 
299/00 
301/02 
303 
304 
306 
307/08 
309 
310 
311 
312 
313 

3 75 
18,25 

1 8 5 -
3,25 

1 5 0 , -
6 50 
3,25 

13,25 
2 4 0 -

5 50 
49,50 

2 2 0 -
9,75 

3 5 , -
7 5 , -
46,50 

1 1 5 -
8,75 

3 5 , -
21,50 

1 0 0 , -
142,50 
1 1 5 , -

2,25 
46,50 
23,50 
32,50 

181,50 
2,75 
1,50 

3 5 , -
4,25 
8,25 

76,50 

4,— 
1 2 0 -

5 , -
1 0 5 , -

9 0 , -
27,50 

6 , -
14,50 
87,50 
10,75 
2 5 , -

4 50 
5.50 

2 5 , -

Inlichting 

S.J.C. 

314/15 
316/17 
318/19 
322/27 
328 
329 
330/33 
334 
335 
336 
337/38 
339/40 
341/42 
343/44 
345/47 
348/51 
352 
353 
354/55 
356 
357 
358 
363/71 
372/76 
377/77A 
379 
380/85 
386/87 
388/94 
395 
396 
398 
399 
401 
402 
403 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
426 
427 
428 
429 
430 
431/35 

en ve 

11,50 
3 5 -
21,50 
66 50 
17,50 
3,50 

3 5 , -
9,25 
2 75 
3 , -
7,75 

11,25 
1 0 -
1 0 -
6,50 

2 2 0 , -
4,50 
4 50 

2 1 0 , -
3 75 
3,25 
2,75 

17,50 
17 50 
17,50 
26,50 
5 0 , -
12,25 
8 5 , -
14,75 
16,50 

1 1 0 , -
10 75 

5,50 
10 75 
4,50 

1 0 , -
1 0 , -
2,75 

10,75 
5 , -
8,25 
7,75 

23,50 
1 0 , -
8,75 
3 -

1 0 -
13.75 

2 , -

rkrijg 

den Ou 

436/39 
440/41 
444 
446 
447 
451/52 
453 
454/57 
458 
459/60 
461 
462/64 

466/69 
470/73 
474/75 
476/93 
497/98 
505/25 
526/37 
553/64 
565/66 
565a/66a 
580A 
571A 
572/75 
587/92 
593/98 
606/08 
612/17 
620/29 
663/67 
682/01 
744/47 
763/64 
765/70 
772/76 
777/78 
780/83 
792 
795/02 
803/04 
805 
806/13 
822 
833A 
841 
841A/43 
856/58 
859/62 
867/72 

27,50 
1 0 , -

2,75 
3,25 

1 5 , -
5,50 
2,25 

21,50 
9 25 

13,25 
11,75 
13,75 
8,75 
2 25 
2,50 

51,50 
8,75 
8,25 

28,50 
36,50 
17,50 
18,50 
98,50 
12.25 

4,— 
10,75 
12,25 
4,50 
7,75 

26,50 
3,25 
7,25 
2,25 
5 , -
8,75 
9,25 
5,50 
2,75 
4,50 

16,50 
3,25 
3,25 
8 25 

11,50 
14,25 
4 5 , -
16,75 
23,50 

9,25 
6 0 , -

baar bij: 

dst( ̂ n 

876/77 
879 
883/87 
888 
891/96 
899/03 
911/12 
913 
914/15 
916/17 

919 
922 
923 
925 
929 
930/35 
937/38 
939 
940 
945/50 
960/65 
966/67 
969 
970/74 

976/81 
984 
986 
988 
989/94 
995 
998 
1006/07 

HE' 
5 , -
3,25 

22,50 
5 -

46 50 
2,25 
2,75 
5 , -
6 , -

1 0 , -
5 , -
2,50 
7,50 
2.75 
7.50 

38,50 
8,75 
2,25 
2.50 

5 0 , -
63,50 
14,25 
4,50 

31,50 
6,50 
2,25 
6,50 
9,25 

1 2 5 , -
4,50 
6,50 

16,50 
1009A/11C 7,75 
1012/17 
1018 
1026 
1027/32 
1033 
1035 
1036/42 
1048/49 
1054 
1055/58 
1064 
1066/71 
1072/75 
1076/77 
1078/80 
1082/87 
1089/90 

10.75 
5 , -
7,25 

1 0 0 , -
5,50 
5,50 

6 , -
1 0 , -

2,75 
6,50 
2,25 

38,50 
17,50 
6,50 

16,50 
11,75 
5,50 

r T 
1095/98 
1100/04 
1108/13 
1118/19 
1125/31 
1132/38 
1140/41 

REI 
4 , -
5,50 

17,50 
19.25 

2,25 
7 25 
6 , -

vanaf hier 11 et 
per Yï fr 
LP5/6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
16/19 
20 
21/22 
28 
29 
30/33 
34 
35/37 
38/41 
44 
46 
47 
48 
54 
55 
57 
58 
59 
60 

5 0 , -
23,50 

3,50 
1 0 , -
2 5 , -
3 5 , -
27,50 
82,50 
12,50 
46,50 

6 , -
6,75 

87.50 
2 2 5 . -

6 . -
93.50 
19,25 
8,75 
2,25 
4,50 
6,50 
2,25 
5 , -
6 , -
7,25 

1 0 , -
16,50 

Zweden PZ B 
C419 
C422B 
C422A 
c 568BA 
C569A 
c292 
C631 
C450 
c533 
C541 
c546 
c588 
C611A 

9,50 
2 0 , -
2 0 , -
1 2 , -
15,50 
7,25 

1925 
9,50 
2,25 
2,25 
2,50 
2,50 

15,50 

Kwangoc 
3564 PD 
Tel. ( 330-. 
Fax 030-

FPUNT 
C613 4,75 
C615A 2 5 , -
C625 3 50 
c 634 4,25 
c 635 4,25 
c 6 3 6 21,50 
c 643 7,25 
c 644A 6 , -
c 646 4,25 
C651A 3,50 
c 657 7,75 
c 663A 4,25 
c 664A 6 , -
C665 32.50 
c 671A 3,25 
c 672A 4,75 
C673 10,75 
C678A 1 2 , -
C679A 13,25 
c 683A 7,25 
C686A 1 2 , -
c 690A 3,25 
C693A 3,25 
C696 3,25 
C701A 10,75 
c 702 6,50 
C707B 3,25 
c 708 1 8 , -
C713A 13.25 
C714A 1 2 . -
c 716 9 . -
c 692A 13,25 
c 738 6,50 
c 7 4 0 1,50 
c 744 4,25 

Nummering vol
gens Yvert et 
Tellier, 

Wij Zijn van 
1-8-96 t/m 22-
08-96 afwezig. 
Niettemin 
worden Uw 
bestellingen na 
die tijd zorg 
vuldig befian-
deld. 

Jreef 195 
Utrecht 
2618720 
2618720 

GROOT BRITTANNIE 
(Engeland, Noord-Ierland, Schotland, Wales) 

Wij zij gespecialiseerd in uitsluitend postfris materiaal 
van Engeland en verkopen de meeste van deze zegels 

zowel in serie als per zegel los. 
Onze prijsstelling is gebaseerd op onze inkoopprijs en is 

in het algemeen gunstig te noemen. 
Ook voor gespecialiseerde verzamelaars bieden wij veel! 
Onze hiuidige prijslijst (september 1995) is nog steeds 
geldig, maar in het najaar zal een nieuwe prijslijst, met 

nummers Stanley Gibbons, Yvert en Michel, benevens een 
omschrijving, verschijnen. U kunt de oude of nieuwe lijst 

toegezonden krijgen door overmaking van ƒ 2,50 
(als bijdrage in de portokosten) op onze girorekening 

(3931929 t.n.v. Boomstamps te Zwolle) onder vermelding 
van prijslijst Engeland "oud" of "nieuw". 

De nieuwe lijst komt waarscliijnlijk in oktober uit. 
M A C H I N - z e g e l s (konlnginnezegels vanaf 1967) zijn 
onze specialiteit en hierin kunnen wij vrijwel alle soorten 
leveren. Voor de geïnteresseerde verzamelaar geven wij 
de Machincatalogus uit (editie 1994) welke voor ƒ 35,-
(incl. porto)geleverd wordt na vooruitbetaling op onze 
girorekening (3931929 t.n.v. Boomstamps te Zwolle). 

R E G I O N A L E zegels van Noord-lerland, Schotland, 
Wales, Guernsey, Jersey en Man, benevens de 

onafhankelijke uitgiften van Guernsey, Jersy, Man en 
Ierland zijn eveneens leverbaar. 

W I J Z U N W E G E N S V A K A N T I E 
GESLOTEN VAN 1 T/M 25 AUGUSTUS. 

\ï?©D'aa[D]©[laai?3 oom [bograip 
Postzegelhandel Boomstannps 
_ _ _ ^^^^^ ^^^^^ 1 _ 8011 LV Zwolle 

Postbus 1532- 8001 BM Zwolle 
Tel. 038-4213838 (fax 038-4226330) 

Postbank 3931929 

^^^^ "f 
4m 



DR. KEITH J . W O O D , LONDEf 

Het geboorteland van de postzegel, GrootBrlttannië, mag zich verheugen in het bezit 

van een aantal plaatsen waar het voor de bezoeker  verzamelaar, filatelist of op een 

andere wijze geïnteresseerd  goed toeven is. Dr. Keith J. Wood, sinds 1 januari van dit 

jaar Philatelic Development Manager van de British Philatelic Trust, neemt deze 

'filatelistische bedevaartplaatsen' voor u onder de loep. 

STAMPS ON SHOW IN THE UK 
FikMstische bdeumrtplmtsen inEngßland 

Wie in de Engelse hoofdstad 
Londen op zoek gaat naar 
plaatsen die voor een postze
gelverzamelaar interessant 
zijn, kan op ten minste vier 
adressen terecht: 

 het National Postal Museum 
 de filatelistische collectie van 

de British Library 
 het Archives and Record Centre 

van het Post Office 
 het British Philatelic Centre 

Verder zijn er ook buiten de 
hoofdstad volop mogelijkhe
den tot een filatelistisch uit
stapje. 

HET NATIONAL POSTAL MUSEUM 
Het National Postal Museum 
(NPM) is gevestigd in het 
voormalige Londense hoofd
postkantoor {King Edward 
Building in King Edward 
Street. 
Het museum herbergt een 
van 's werelds mooiste verza
melingen op het gebied van 
postgeschiedenis en filatelie. 
In de uitgebreide wereldverza
meling waarover het NPM be
schikt, neemt de wereldbe
roemde Phillips Collection een 
belangrijke plaats in. Deze ver
zameling klassieke Engelse ze
gels wordt dan ook perma

^ nent geëxposeerd. 
^ De uitgestalde postzegelwerk
^ tekeningen maken het moge
= lijk de ontwerpen met de uit
Î  eindelijk verschenen zegels te 
^ vergelijken. Ook ontwerpen 
= die het niet tot een zegel 
^ brachten, zijn te zien. 
H Tot de belangrijkste stukken 
^ op postgeschiedkundig ge
Ï: bied behoren een eersteda
^ genvelop van de beroemde 
2 Penny Black en de beruchte 
ï Mulreadyen\e\o^ uit de Phil

Ups Collection, alsook paro
C f̂l dieën op dit laatste postwaar
«•♦ü destuk. 

Er zijn tal van postale ge
bruiksvoorwerpen in het Jv«
tional Postal Museum te zien, 
zoals weegschalen, handstem

pels, postzegeldoosjes. Ook 
penningen en schilderijen be
horen tot de collectie. Valen
tijnskaarten en andere prent
briefkaarten uit de negentien
de eeuw en later worden even
eens tentoongesteld. 
Eén van de tijdelijke exposi
ties die momenteel in het 
NPM te zien zijn is Post Haue!, 
een tentoonstelling die niet al
leen gewijd is aan de vroegste 
vormen van postvervoer, maar 
ook aan de periode die daar
na volgde: de huidige stand 
van zaken komt aan bod en er 
wordt zelfs een blik in de toe
komst geworpen. Postrijtui
gen en auto's, brievenbussen, 
donderbussen en vuursteen
geweren die door de bewakers 
van postrijtuigen werden ge
dragen en nog veel meer: het 
valt allemaal uitgebreid te be
wonderen. 
Veel onderzoekscollecties 
worden niet permanent ten
toongesteld. Wie zich in zo'n 
verzameling wil verdiepen, 
kan daarvoor een afspraak 
maken. 

DE FILATELISTISCHE COLLEGIE 
VAN DE BRITISH LIBRARY 
In de filatistische collectie van 
de British Library zijn de natio
nale postzegelverzamelingen 

van het Verenigd Koninkrijk 
ondergebracht. Deze verza
melingen, die samen naar 
schatting meer dan acht mil
joen stukken bevatten, her
bergen postzegels, belasting
zegels, postwaardestukken, 
ontwerpen, proeven, proef
drukken, Cinderella's, speci
men, luchtpoststukken en 
nog veel meer, afkomstig uit 
vrijwel alle landen en perio
des. 
Dankzij dit veelzijdige mate
riaal én het feit dat de biblio
theek ook in het bezit is van 
boeken, foto's, kaarten, kran
ten en allerlei officiële docu
menten, is de British Library 
een van de belangrijkste filate
hstische onderzoekcentra van 
de wereld. 
Er zijn algemene verzamelin
gen, zoals de Tapling Collection: 
een wereldverzameling die 
vrijwel alle 'gewone' postze
gels uit de periode 18401890 
bevat. Andere voorbeelden 
zijn de Crown Agents Collection 
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(1922heden) en de Turner 
Collection (vervalsingen). 
Verder kunnen er luchtpost
verzamelingen worden be
wonderd, met inbegrip van de 
fameuze Fitzgerald Collection. 
En dan zijn er uiteraard veel 
GrootBrittanniëverzamelin
gen, zoals de Fletcher Collection, 
het archief van de Board van 
het Inland Revenue, Stamping 
Department. 
Wie een compleet overzicht 
wenst van alle in de Library 
voorhanden verzamelingen 
kan de curator een briefje 
schrijven. 
In de King's Library kunnen 
ruim zesduizend albumbla
den (samen goed voor zo'n 
tachtigduizend zegels) wor
den bestudeerd. Er staan in 
de bibliotheek ruim twintig
duizend filatelistische boeken 
op de planken (voor een deel 
afkomstig uit de Crawford Li
brary). 
Het is niet toegestaan het aan
wezige filatehstische materiaal 
te fotokopieëren, maar de 
bibliotheek beschikt wel over 
een professionele fotodienst. 

^ï\ ARCHIVES AHDRKORD 
CENTREE Ml HU POSTOFFICE 
Het ai chief van de posterijen, 
dat op 1 mei jl. zijn honderd
jarig bestaan vierde, bewaart 
alle officiële stukken van de 
post sinds de zeventiende 
eeuw. Bestudering van eerder 
gepubliceerde stukken en do
cumenten die ouder zijn dan 
dertig jaar is mogelijk. 
De te raadplegen stukken 
kunnen worden onderver
deeld in de categorieën lokale 
geschiedenis (in samenhang 
met de groei van de plaatselij
ke postdiensten), filatelie 
(achtergrondinformatie over 
de postzegelproduktie en af
drukken van datum en ande
re vernietigingsstempels), fa
miliegeschiedenis (de post is 
een van de grootste werkge
vers van het land; de persoon
lijke gegevens van de werkne



The British Philatelic Centre is gevestigd in 
dit pand in Charterhouse Street 

mers zijn door de eeuwen 
heen uitvoerig vastgelegd) en 
transportgeschiedenis (gege
vens over postvervoer en de 
groei ervan over de weg, het 
water, het spoor en door de 
lucht). 

Alle gegevens kunnen zonder 
voorafgaande afspraak wor
den geraadpleegd; het is wel 
nodig dat u zich met behulp 
van een paspoort, rijbewijs of 
iets dergelijks kunt legitime
ren. 

HET BRITISH PHILATELIC CENTRE 
Het British Philatelic Centre 
(BPC) is het eigendom van de 
British Philatelic Trust (een er
kende charitatieve instelling). 
In het gebouw van de Trust 
zijn behalve het British Philate
lic Centre ook de National Phila
telic Society (NPS) en de kanto
ren van de Philatelic Traders So
ciety (PTS) gevestigd. De NPS 
beheert een uitstekende filate-
listische referentiebiblio
theek. 

BUITEN LONDEN 
Er zijn verschillende plaatsen 
buiten Londen waar filatelis
ten hun hart kunnen ophalen. 
Wie daar belangstelling voor 
heeft, kan contact opnemen 
met David Beech, de curator 
van de British Library Philatelie 
Collections (adres: zie hierna). 

Een aparte vermelding ver
dient het Bath Postal Museum. 
Bath is de plaats waar voor het 
eerst een postzegel werd ge
bruikt. Dat gebeurde op 2 mei 
1840; de postzegel in kwestie 
was uiteraard een Penny Black. 
In het museum is een volledig 
ingericht postkantoor uit de 
tijd van koningin Victoria te 
vinden. Verder is een aantrek
kelijke tentoonstelling over 
luchtpost ingericht. Er zijn 
doorlopende videovoorstellin
gen, speciale exposities en er 
is een aparte activiteitenruim
te. Het museum is uitstekend 
geschikt voor bezoeken van 
rolstoelgebruikers. 

Adressen: 
The National Postal Museum: King 
Edward Street, London EC IA ILP. 
Dichtstbijzijnde metrostation: St. 
Paul's (Central Line). Geopend 
ma-vrvan 9.30 tot 16.30 uur (in het 
weekeinde en op zogenoemde 
Bank Holidays gesloten). Directeur: 
Stan Gordon. Curator Filatelie: 

- Douglas N. Muir. Telefoon 00-
44 171 2395420 of 00-
44 171 2395421. Fax 00-
44 171 6003021. 
Tlt£ British Library Philatelic Collec

tion Great Russell Street, London 
WCIB 3DG (verhuist in de loop 
van 1997 naar St. Pancras). Dichtst
bijzijnde metrostation: Russell 
Square (Piccadilly Line). Geopend 
ma-vrvan 10.00 tot 16.00 uur (in 
het weekeinde en op Bank Holidays 
gesloten). Readers Pass vereist voor 
de filatelistische bibliotheek. Cura
tor: David Beech. Telefoon 00-
44 171 4127635 of 00-
44 171 4127636. Fax 00-
44 171 4127745. E-mail: Philate-
lic@bl.uk. 
The Post Office Archives and Record 
Services. Freeling House, Mount 
Pleasant Complex, London 
ECIA IBB. Dichtstbijzijnde metro-
stations: Euston (Northern/Victo
ria Line) ofFarringdon 
(Central/Piccadilly Line). Geo
pend ma-vr van 9.00 tot 16.15 uur 
(in het weekeinde en op Bank Holi
days gefXolen. Directeur/Hoofdar-
chivist: Jean Farrugia. Telefoon 00-
44 171 2392570. Fax 00-
44 171 2392576. 
Bntish Philatelic Centre: 107 Charter
house Street, London ECIM PT. 
Voorzitter van de Bntish Philatelic 
Trust. Dr. Alan Huggins. Telefoon 
00-44 171 4903112. Fax 00-
44 171 4904253. 
Bath Postal Museum: 8 Broads 
Street, Bath. Geopend ma-za van 
11.00 tot 17.00 uur en zo van 14.00 
tot 17.00 uur. Toegang niet gratis. 
Telefoon 00-44 1225 470333. 

^ ^ ^ ^ ^ Postzegelveiling Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 68e veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 7 september a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 
In onze 68e veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
69e veiling worden ingeleverd. 
Wij zoeken nog goede collecties en voorraad partijen voor 
onze veilingen in 1996. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 5 sept. van 13.00-21.00 
vrijdag 6 sept. van 13.00-22.00 
zaterdag 7 sept van 08.00-12.00 

Onze volgende veiling zal worden gehouden op 
23 november 1996. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 058-2122096 

fax. 058-2129180 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 

MOTIEVEN 
Priislijsten gratis op aanvraag: 

I. Dieren Z. Planten 
3« Spoorwr^en 4> Padvinderij 
5> Schepen 6. Lucht-ZRuimtevaart 
7. Schilderijen/Kunst 8. Sport/Olympiaden 

OVERZEE - BLOKKEN 
Cmeer dan 5000 versciiillende velletjes) 

lijsten van verschillende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
Cvelletjes 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 45X75 Fax: 0049 25X 46718 

mailto:Philatelic@bl.uk
mailto:Philatelic@bl.uk


POSTZEGELS NEDERLAND 

(postfris in luxe kwaliteit) 

Aangeboden tegen lage pri jzen! 

Tevens ruim aanbod USA 

Vraag onze prijslijst aan! 

WESTERN STAR FILATELIE, 
Postbus 820, 6130 AV Sittard 

KILOWAAR MET 1 9 9 4 / 1 9 9 5 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland met toeslag en HW's 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa • grote sortering met HW's 
Skandinavie • grote sortering nnet HW's 
Duitsland grote variatie met toeslag 
Frankrijk grote variatie met HW's 
Engeland veel nieuw met HW's 
Finland grote sortenng 
MISSIEWAAR: 
Australië veel nieuw met hogere waarden 
N.Zeeland veel nieuw met hogere waarden 
Engeland met buitenland en hogere waarden 

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

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

Levering onder rembours + ƒ 8,00 Filatelistische frankering 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

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 

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 niet 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 
b.g.g. 06-52861008 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

GROTE NIET C O M M E R C I Ë L E 
POSTZEGELVEIL ING 

Op zaterdag 28 september a.s. In het wijkgebouw Zwolsebuurt, 
Johannes van Vlotenlaan 85 te Deventer. 
Aanvang veiling 14.00 uur. 

Kllkdaoen: Vrijdag 27 september van 14.00 tot 21.00 uur, 
Zaterdag 28 september van 10.00 lot 13.00 uur. 

Inlichtingen en/of aanvraag catalogus: NVPV afdeling Deventer, 
Postbus 22 
7430 AA DIEPENVEEN 

of telefonisch op: 0570592074 of 0570^17275. 

Schriftelijke biedingen zijn eveneens mogelijk 

28e INTERNATIONALE POSTZEGELVEILING 
• 13 t/m 16 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 veilinghuizen voor postzegels ter wereld bieden wij uw 
Objekten aan een grote, internationale klantenkring aan, zodat 
we u een optimale opbrengst in het vooruitzicht kunnen stellen. 

ONZE VEILINGEN 
... houden wij tweemaal per jaar: in de lente en in de herfst. 
Uit de gehele wereld nemen gemiddeld 3000 bieders door 
schriftelijke koopopdrachten hieraan deel en op elk van de 
vier vellingsdagen zijn tot 1000 verzamelaars, handelaren en 
commissionairs persoonlijk in de veilingzaal aanwezig. 

ONZE HERFSTVEILING IN 1996 
... vindt plaats van 13 t/m 16 november Mocht u aan deze 
veiling willen deelnemen of ons een Inzending doen toekomen, 
dan zien wij uw aanbod met genoegen tegemoet. De gebroe
ders Ehrengut zijn uw deskundige en betrouwbare partners in 
alle afwikkelingskwesties. 

Inzenden tot uiterlijk: 31 augustus 

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

BESTELBON voor: 
-X-

1^ Veilingcatalogus herfst 1996 
Q Informatiebrochure 
ü Inzendformulieren 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG 
GEBRÜDER EHRENGUT 

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



MR A. VAN DER FLIER, 'S-GRAVENHAGE 

DE ENGELSE RAILWAY M M STAMPS 
Cindereh 5 die de mie waard njn 

Als u uw vakantie dit jaar in Engeland doorbrengt, kan uw pad worden gekruist door een charmant museumspoorlijntje. Met 

een beetje geluk kunt u uw prentbriefkaarten dan van een of meer moderne treinbriefzegels voorzien. In het nu volgende 

artikel wordt de geschiedenis van deze ffaf/wa/lefferSfamp; beschreven 

Het vervoer van brieven per 
spoorweg kan op verschillen
de wijzen plaats vinden: 

a."In gesloten postzakken. 
Het vervoer laat in dit geval 
geen sporen na op de brieven; 
dit is dus filatelistisch niet van 
belang; 
b."Los in het postnjtuig. Deze, 
in de nomenclatuur van drs. 
A.M.A. van der Willigen' als 
'spoorpoststukken' aangedui
de stukken, zijn herkenbaar 
aan het in dit postrijtuig ge
plaatste treinstempel. Deze 
treinstempels zijn voor Neder
land uitvoerig gecatalogiseerd 
in Spoor en Post^; 
c."Als zogenaamde 'treinbrief 
in het bagagerijtuig van de 
spoorwegen. De mogelijkheid 
daartoe bestond in Nederland 
van 1 april 1924 tot 15 januari 
1943 en van 1 mei 1946 tot 1 
mei 1979\ 

In Engeland bestond het on
der c. genoemde systeem veel 
langer; het grote aantal daar 
opererende particuliere 
s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n 
zorgde voor een overvloed 
aan Railway Letter Stamps. Over 
deze zegels willen we nu enke
le bijzonderheden vermelden. 

HET BEGIN 
27 september 1825, de dag 
waarop het eerste passagiers
vervoer per trein op de lijn 
Stockton-Darlington een feit 
was, wordt algemeen be
schouwd als het begin van de 
spoorweggeschiedenis. Ook 
het postvervoer van treinbrie-
ven begon op deze spoorlijn. 

u Ä.^ 

^^é-tL//" " 
1 Treinbrief van de Greo\ Eastern Railway uit 1905, 2 d groen De postzegel is eerst 
door de spoorwegmaatschappi] ongeldig gemaakt en daarna toch ook nog door de 
post afgestempeld 

^THE GEORGE H 
235 Buchanan S 

GLASGOW. C 

't*t 

mfML 

(iAM 

^tJ\t^u^^ 

2 Treinbrief van de London, Midland & Scottish Railway uit 1938 Het treinbriefrecht is 
voldaan met een pakketzegel De brief is zowel m Glasgow door de spoorwegmaat 
schappij als m Londen - bi| de doorzending naar Zwitserland - door de post gestem
peld 

al is een precieze datum niet 
bekend. We moeten er daarbij 
wel aan denken dat de Postre-
form van Rowland Hill pas in 
mei 1840 kwam. Toen werd 
het uniforme tarief voor een 

binnenlandse brief op 1 pen
ny gesteld, maar daarvóór wa
ren de tarieven van de Engel
se post aanmerkelijk hoger. 
Zeker is dan ook dat de Stock
ton-Darlington Railway - later 

opgegaan in de North Eastern 
Railway - al heel spoedig niet 
alleen zijn eigen 'dienst'brie-
ven meenam, maar ook post 
voor anderen vervoerde. Vast 
staat dat op 12 juni 1835 de 
Raad van Bestuur besloot tot 
de uitgifte van franks tegen de 
prijs van 1/- per dozijn. Het 
betrof hier dus voorlopers van 
de Penny-Post van Rowland 
Hill. Omdat er toen nog geen 
filatelisten waren, is er geen 
enkele frank overgebleven. 
Ook de Engelse Post had for
meel een monopolie op het 
vervoer van brieven, waarmee 
dit in strijd was. Maar omdat 
deze 'treinbrieven' toch wel 
veel sneller gingen dan de ge
wone post bleef men er ge
bruik van maken. Een van de 
manieren waarop men de 
postwet ontdook was het ge
bruik van een stnng-letter (het 
woord stnng betekent 'touw
tje'). Wanneer er om een 
brief een touwtje was ge
knoopt kon het doorgaan 
voor een 'pakket', en dat kon 
wèl legaal per trein worden 
vervoerd. In Nederland wer
den op die manier stenen of 
stukken ijzer - met daarbij 
een brief - ook als pakket ver
voerd. Dat was goedkoper dan 
een losse brief per post. 
Het is bekend dat in 1855 de 
Midland Railway zegels uitgaf 
met het Inschrift Prepaid News
paper Parcel or News Letter. Die 
zegels werden niet alleen ge
bruikt voor pakketten en 
kranten, maar ook voor pers-
brieven. Vooral voor deze laat
ste categorie was een snelle 
overkomst - sneller dan de 
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post kon bieden  dringend 
gewenst. Men moet zich daar
bij realiseren dat in die tijd de 
telegraaf nog in de kinder
schoenen stond en er van een 
telefoon nog geen sprake was. 
Met de groei van het aantal 
spoorlijnen, nog allemaal ge
concessioneerde particuliere 
ondernemingen, kwam er be
hoefte aan uitwisseling van 
stukken. Zo ontstond in Lon
den het Railway Clearing 
House, dat bestemd was voor 
de uitwisseling van de 'dienst
post' van de verschillende 
s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n , 
maar dat voor zover bekend 
ook wel eens 'particuliere' 
post uitwisselde. Van dit 
Clearing House gingen de eer
ste circulaires uit bij de voor
bereiding van het Agreement 
van 1891. 

HET 4GffffMArr VAN 1891 
Deze overeenkomst  tussen 
de Postmaster General enerzijds 
en de toen bestaande en deel
nemende vijfenzeventig(!) 
spoorwegmaatschappijen an
derzijds hield in dat met in
gang van 1 februari 1891 de 
maatschappijen treinbrieven 
mochten vervoeren en daar
voor zegels uitgeven, mits 
deze brieven ook voorzien wa
ren van een postzegel van 1 
penny. Het 'recht' dat de 
spoorwegmaatschappijen hie
ven werd uniform vastgesteld 
op 2 pence. De tekening van 
de zegels moest uniform zijn 
en de kleur groen. Aanvanke
lijk zou de tekst luiden To be 
used only f or letters bearing a pos
tage stamp, maar dit werd ver
anderd in Fee for conveyance of a 
single post letter by railway 
('Recht voor het vervoer van 
een enkelvoudige brief per 
spoorweg'). 
Elke spoorwegmaatschappij 
zorgde zelf voor het drukken 
van de zegels. De zegels moes
ten de naam van de betrokken 
spoorweg vermelden. De 
spoorwegmaatschappij moest 
ook zorgen dat de postzegel 
ongeldig werd gemaakt. Op 
de afgebeelde envelop (afbeel

^ ding 1) ziet u een zegel van de 
^ Great Eastern Railway, afge
^ Stempeid te Standon op 29 
= september 1905. De postzegel 
[̂  is met een kruis in anilinepot
^ lood ongeldig gemaakt, maar 
= toch op diezelfde dag ook nog 
\ door de post in Londen afge
3 stempeld. 
T. Het Agreement werkte goed: in 
Ï; een Post Office Guide van 1 juli 
2 1893 blijkt het aantal aange
2 sloten spoorwegmaatschappij
= en al gestegen te zijn tot 89. 

Later is dit aantal door fusies 

MJ en overnemingen wel weer la
" ger geworden, maar tot de na

tionalisatie in 1946 bleef er in 
Engeland een groot aantal 
verschillende spoorwegmaat
schappijen actief. 

Bï AIR FROM BIBlCraaHAU 
TO BRISTOL 

, FIRST WNtTÊD KINGDOM 
AM MAIL BY . 

J.Clarrlooats,Esq♦, 
o/o Hallway Air Services Ltd. 

Temple Gate Bnqulry Office, 
BRISTOL 

Glos. 

ÏÊÏÊa£2ery ■«ev»r^~ 

3. Eén van de bijna honderd verschillende eerstedagbrieven bij de stort van de Railway 
Air Services in augustus 1934 

H. L'ESTRANCE EWEN 
De postzegelhandelaar en fila
telist K. L'Estrance Ewen was 
de eerste die een studie maak
te van de Railway Letter Stamps. 
Hij ontdekte dat niet alleen 
elke maatschappij zegels met 
zijn eigen naam had, maar dat 
deze heel vaak in kleine opla
gen gedrukt waren, terwijl die 
oplagen qua uitvoering soms 
aanmerkelijke verschillen ver
toonden. Van zijn catalogus 
Railway Letter Stamps of the Uni
ted Kingdom, issued from february 
1st 1891 to september 1906\s het 
tweede deel, Schotlandler
land, in de Bondsbibliotheek 
aanwezig. SchotlandIerland 
was in 1906 nog een onder
deel van het Verenigd Ko
ninkrijk. 
L'Estrance Ewen had ook een 
eigen verzameling van deze 
zegels, in hoofdzaak verkre
gen doordat hij duizenden 
brieven aan stations en spoor
wegadministraties schreef om 
nog aanwezige oudere zegels 
op te sporen. Zelfs vond hij 
nog voorraden van de  in 
strijd met de afspraak  in 
rood in plaats van in groen ge
drukte zegels. 
Na acht jaar speuren had hij, 
in het begin van deze eeuw, 
een collectie van 13.278 ver

schillende typen, van de 
16.217 die er volgens zijn na
speuringen moesten bestaan. 
Het is mij niet bekend waar 
deze verzameling na zijn dood 
in 1912 is gebleven. Waar
schijnlijk is ze in een museum 
terechtgekomen. 

DE TARIEVEN 
In het Agreement \an 1891 was 
vastgesteld dat de spoorweg
maatschappijen 2 pence zou
den rekenen voor de trein
brieven. Dit was het dubbele 
van het toen geldende norma
le briefport. Dit tarief bleef 
nog even van kracht toen in 
1918 het briefport werd ver
hoogd tot 1V2 pence, maar op 
15 januari 1920 werd het tarief 
voor de treinbrief verhoogd 
tot 3 pence. Dit gaf grote pro
blemen daar de spoorweg
maatschappijen alleen over 
zegels van 2 pence beschikten. 
De zegels werden met de pen 
of met handstempels op hun 
nieuwe waarde gebracht. 
Soms werden zelfs vrachtbrief
zegels gebruikt: die waren wèl 
in de waarde van 3 pence 
voorradig. 
Op 1 juni 1920 werd het brief
port verhoogd tot 2 pence en 
kort daarna, op 1 september 
1920, werd ook het tarief voor 
de treinbrief weer op het dub

bele daarvan gebracht, dus op 
4 pence. Een maand later, op 
1 oktober 1920, gaf de Post
meister General de spoorweg
maatschappijen een algeme
ne vergunning om vracht
briefzegels of andere in hun 
dienst gebruikte zegels als 
'treinbriefzegel' te gebruiken. 
Hoewel enkele maatschappij
en na deze vergunning toch 
nog treinbriefzegels van 4 
pence hebben uitgegeven, was 
dit toch het  voorlopige  ein
de van de speciale Railway Let
ter Stamp. Volgens de litera
tuur zouden niet alleen 
vrachtbriefzegels, maar ook 
perronkaartjes en andere 
kaartjes van 4 pence voor de 
betaling van de extra kosten 
van de Railway Letters gebruikt 
zijn  want het systeem bleef 
bestaan, tot 1984. 

Het einde van de ja ren twin
tig was een tijd van algemene 
deflatie, gevolgd door prijs
verlaging, ook voor de post. 
Het gewone briefport ging in 
Engeland weer terug van 2 
naar 1 ' /2 pence en op 1 janu
ari 1928 werd het tarief voor 
de treinbrieven door de Post
master General verlaagd tot 3 
pence, waardoor het met eni
ge vertraging weer op het 
dubbele van het basisbriefta
rief kwam. Inmiddels was het 
ook toegestaan brieven bo
ven het basisgewicht  tegen 
een hoger tarief  als trein
brief te versturen. Ook werd 
het mogelijk luchtpostbrie
ven voor het buitenland per 
treinbrief tot Londen te ver
sturen. Afbeelding 2 toont een 
brief die als treinbrief van 
Glasgow naar Londen en 
vandaar naar Zwitserland 
werd vervoerd. Als Railway 
Letter Stamp is een Parcel 
Stamp (pakketzegel) van de 
London, Midland and Scottish 
Railway van 3 pence gebruikt. 
Alle zegels zijn twee keer ge
stempeld, eerst in Glasgow 
door de spoorwegmaatschap

150thAnniver<sary 
oftlieFir<sL 

Passenger Train 

UVOPOOl AND MANC8E8TE> lAILWtV 

flfiBKITIDH 
55 p ««''..̂ ,, , 

If' 
KAlLWAVUTTtRlEIIVlCE 

llio «puola! trala 

i .'i fvii;ndi»«t5r Railway 

BinhaivilA ■iiel<lnghaniLM)24/»HlgliSlrMI,HylM,K«nl (Jp^ig) KH13 

4. Filotelistlsche enveloppe van British Rail als rechtsopvolgster van de Liverptool & Manchester Railway bij het 150jarig bestaan van 
die verbinding. Als treinbrief vervoerd met de jubileumtrein, speciale treinbriefzegel van British Rail. Na overdracht aan de post ook 
nog voorzien van een poststempel voor dit jubileum 



Va Tcwyi Wdar' A B R. 
To l. [) . C l ani ïa l at Haclech Ststltn 

Ur.Sz !,'rG.J.H.L.AdaiiS, 
F l n a t a l l C r o f t . 

Kr,Ero^s:!;rove. 

5 Treinbriefzeqel bij het eeuwfeest van de Talyllyn Railway Omdat het tarief net was 
verhoogd, werd de extra penny verantwoord met een stempeltje Extra Charqe 1 <J De 
brief werd in Harlech aan de post overgedragen, die op die dag een eerstedagstempel 
gebruikte van de zegel met Harlech Castle 

' Uythyr Rheiiffordd Talyllyn 20c 

" ^ Rbif 6'Douglas'adeiladwyd 1918 gan Andrew Barclay* No. 6'Douglas'built 1918byAndrewBarday , 

Talyllyn Railway Letter «f t 

6 Recente zegels van de Talyllyn Railway, in paar met Engels en Welsh inschrift 

V 54t3J 
CVmSES R11J9EU9 

miMi n*i 
SStt « » 19Q 

uimimii) «Einumisiiiiii 

I nnlial.LT •■i;.i!.»j 

FESTINIOG RAILWAY CO, 
PORTMADOC. 

für onward transmission to! 
COL A H K CAMPBELi
DDUALLT. 
MAbNTVVROG. 
MEHtONETH 

7 Treinbrief van de Festiniog Railway, tevens herinnering aan het 54ste Philatelic Con
gress of Great Britain, dat daar werJ gehouden Stationrestante brief in Dduallt, dus 
géén poststempel 

pij en daarna in Londen 
door de Post. 

In 1940 gingen de tarieven, 
zowel van de post als van de 
Railway Letters weer omhoog. 
Het verloop van de tarieven 
laat zich als volgt in beeld 
brengen: 

december 1940: 4 pence 
oktober 1947: 5 pence 
mei 1950: 6 pence 
april 1951: 7 pence 
januari 1952: 8 pence, 

en vervolgens oplopend tot 
2/ in september 1970, waarna 
het in decimale ponden in 
1971 weer 10 pence werd. Het 
hoogste  en tevens laatste 
tarief werd bereikt op 1 janu
ari 1984: £ 2.08, inclusief Value 
Added Tax (KTW). 

MET DE SPOORWEGEN 
DE LUCHT IN 
Op 12 april 1933 begon de 
Great Western Railway met een 
luchtdienst tussen Cardiff, 

Torquay en Plymouth, weldra 
uitgebreid tot Birmingham. 
Met deze dienst werden ook 
losse brieven vervoerd, geheel 
op basis van de Railway Letters 
en tegen hetzelfde tarief (3 
pence). Er werden zelfs spe
ciale luchtpostzegels voor uit
gegeven, die wel in de Michel
catalogus, maar niet in de 
Yvert te vinden zijn. 
In 1934 werd door de 'Grote 
Vier' {Great Western Railway, 
London, Midland and Scottish 
Railway, London & North Eas
tern Railway en de Southern 
Railway) in samenwerking 
met Imperial Airways de Rail
way Air Services Ltd. opgericht, 
die een uitgebreid net van 
luchtverbindingen over ge
heel Engeland ging exploite
ren. Het vervoer van losse 
brieven geschiedde overeen
komstig het Agreement van 
1891, maar de 'eerstevlucht
brieven'  als ik het goed heb, 
zijn er een kleine honderd 
verschillende  werden als ge
wone post zonder 'luchtbrief

zegel' vervoerd {afieelding3). 
Na de oorlog werden de 
spoorwegen en luchtvaart
maatschappijen genationali
seerd. British European Airways 
zette het bedrijf toen voort, 
maar de tarieven voor de Air
way Letters liepen niet parallel 
aan die voor de Railway Letters. 
Op 15 januari 1951 werd door 
BEA zelfs nog een speciale Air
way Letter Stamp van 6 pence 
uitgegeven. 

1948: BRITISH RAIL 
Door de nationalisatie van de 
verschillende particuliere 
spoorwegmaatschappijen 
het waren er al heel wat min
der dan de vijfenzeventig van 
1890  werd het British Rail 
De Britse spoorwegen zetten 
het systeem van de treinbrie
ven wel voort, maar gaven 
geen eigen zegels meer uit. 
In 1972 werden echter onder 
andere door Der Eisenbahn Mo
tivSammler zes zegels  drie 
van 15 en drie van 16 pence 
met het logo van British Rail 
en het inschrift Railway Letter 
als treinbriefzegels gemeld. 
Deze zegels, uitgegeven door 
The Southern Railwaymen Child
ren's Homes Charity, moeten 
echter als weldadigheidsvig
netten worden beschouwd en 
niet als bewijs van vooruitbe
taling van het 'treinbrief
recht'. Ze zijn op treinbrieven 
bekend, waarvoor het totale 
recht dan in één bedrag bij 
aanbieding werd betaald. 
In 1984 werd de verzending 
van treinbrieven door British 
Rail beëindigd. Maar er is nog 
een overeenkomst met de 
post dat in bepaalde gevallen 
British Rail herdenkingszegels 
mag uitgeven, die dan als 
treinzegels kunnen worden 
gebruikt en door de post wor
den erkend. Dit zijn echter 
zuiver 'filatelistische' uitgaven 
die niets meer te maken heb
ben met het oorspronkelijke 
doel van de treinbrieven: een 
bespoediging van de verzen
ding van zakelijke brieven, 
vooral ook van persbrieven. In 
1980 werd een dergelijke her
denkingszegel al door British 
Rail uitgegeven, bij de hon
derdvijftigste verjaardag van 
de eerste passagierstrein van 
de Liverpool &" Manchester Rail
way (zie afieelding 4). Behalve 
de Rocket van Stephenson is 
ook het embleem te zien dat 
het logo van British Railvormt 

1957: TALYLLYN GEEFT 
TREINBRIEFZEGELS UIT 
De Talyllyn Railway in Wales 
werd in 1865 geconcessio
neerd en ging in 1867 passa
giers vervoeren. Later kwam 
ze in particuliere handen en 
bij de nationalisatie in 1947 
werd ze 'vergeten'. Toen in 
1950 de eigenaar stierf, werd 
het een museumspoorweg. Als 

medeondertekenaar van het 
Agreement ysn 1891 was de Ta
lyllyn Railway bevoegd treinze
gels uit te geven. De eerste ze
gels  in feite een 'filatelisti
sche' uitgave, maar volkomen 
overeenkomstig de regels 
verschenen mei 1957. In 1965 
werd het eeuwfeest van de 
maatschappij herdacht, waar
na nog heel wat uitgaven volg
den {afieelding 5). Het meest 
karakteristieke is dat de eerste 
uitgaven eentalig in het En
gels zijn, terwijl van 1980 af 
elke emissie in twee talen 
Engels en Welsh  in samen
hang wordt uitgegeven {afieel
ding 6). 

1974: AGREEMENT MET DE 
AMRC 
De Association of Minor Railway 
Companies AMRC (tegenwoor
dig de Association of Indepen
dent Railways Ltd.) kreeg in 
1974 van de post het recht op 
hun lijnen treinbrieven te ver
voeren, op dezelfde basis als 
het Agreement \2,n 1891. De As
sociation mag wel zijn eigen 
tarieven vaststellen, onafhan
kelijk van British Rail Het gaat 
om toeristische of museum
spoorlijnen die hun zwakke fi
nanciën wat kunnen opvijze
len door de verkoop van deze 
treinbriefzegels en het vervoe
ren van treinbrieven waarop 
ook een postzegel is geplakt. 
Er zijn twee mogelijkheden: 
To be posted on arrival at (dus 
overgedragen aan de post) 
danwei To be called for at (een 
soort stationrestante brieven). 
Er zijn zeker twintig spoorwe
gen die op een dergelijke ma
nier werken. Enkele daarvan 
komen in aanmerking hier in 
het kort te worden vermeld. 

Festiniog Railway 
De Festiniog Railway, die werd 
geconcessioneerd in 1832, is 
de oudste nog bestaande 
spoorweg ter wereld. De maat
schappij, die eerst alleen lei
steen vervoerde uit de groeven 
van Blaenau Festiniog (Wales) 
naar de haven, ging in 1865 
ook passagiers vervoeren. Ook 
de Festiniog Railway was mede
contractant bij het Agreement 
van 1891, waarvan nog een 
exemplaar in het archief aan
wezig is. De geldigheid daar
van werd door de post in 1968 
bevestigd en in 1969 werden 
weer treinbriefzegels uitgege
ven {afbeelding 7). 
In 1980 gaven de Oreat Little 
Trains of Wales zegels uit (in 
het Engels en het Welsh) die 
zowel geldig waren voor Festi
niog Railway als voor de Talyl
lyn, Vale ofRheidol, Welshpool & 
Lianfair en Lianbens Lake Rail
way. 

Vale of Rheidol Railway 
Het merkwaardige van de Vale 
of Rheidol Railway is dat deze 
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na de nationalisatie in 1948 
nog tot 1988 door British Rail 
afzonderlijk werd geëxploi
teerd. 
Omdat ook deze lijn mede
contractant was van het Agree
ment van 1891, ging British Rail 
voor deze maatschappij trein
briefzegels uitgeven. Deze ze
gels  voorzien van het logo 
van British Rail  waren alleen 
op deze lijn en niet op het ver
dere net van British Rail geldig 
{afleelding 8). 

CONCLUSIE 
Het is een lange reis, van de 
clandestiene zegels van de 
Stockton & Darlingion Railway 
via de Agreements van 1891 en 
1974 naar de huidige trein
briefzegels van de toeristische 
en museumspoorlijnen. Mis
schien komt u in uw vakantie 
in Engeland wel zo'n lijn te
gen en kunt u uw ansichtkaar
ten  naast de postzegel  op

RKeidol 
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8 Treinbrief van de Va/e ofRheidol Light Railway, de enige die door British /?a//werd 

geëxploiteerd Treinstempel met logo van British Rail Het gaat om een stationrestante 
rief, wat betekent dat er wel een postzegel, maar geen poststempel op te zien is 

sieren met de speciale zegels. 
Het zijn Cinderella's (dat zijn 
ze altijd geweest), maar toch 
de moeite waard. Ook al om
dat liefhebbers die speciale 

treintjes in stand houden, op 
deze manier een beetje wor
den geholpen. 
ï l . 

Noten: 
': zie het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie van 1961, pagina's 38 
en 39 
': Spoor en post m Nederland, uitgege
ven door het Nederlands Spoor
wegmuseum in Utrecht, 1979 
': zie behalve Spoor en Post in Neder
land (noot 2) ook de beschrijving 
van mr. W.S da Costa in het Neder
landsch Maandblad voor Philatelie 
van 1965, pagina's 464 en 465 

Overige literatuur: 
Pnced Catalogue of the Raibvay Leiter 
Stamps of The United Kingdom, 1891
1906 door H. L'Estrange Ewen 
The Railway Letter Posts of Great Bri
tain door H. T. Jackson 
Great Britain äf Ireland, Railway Let
ter Stamps 19571988 door Neill 
Oakley; een nieuwe oplage van 
deze publikatie is in voorbereiding 
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Landenverzamelingen, engrospart i jen, brieven etc., 
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Gratis catalogus o p aanvraag. 
P H I L A T H E N S L t d . 

P.O.Box 79, Teddington Middx. TWII9QREngland 
Tel.: 01819776217, Fax: 01812550257 

D ■ I J S T 
Elke maand een nieuw aanbod van nieuwe uitgiften, 
motieven en diverse l anden 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 

Hem Zealand Stamps 
De postzegels van NieuwZeeland weerspiegelen het landschap, de 
mensen, de cultuur en de verwezenlijkingen van dit Ideine land. Met 
hun originele designs, interessante thema's en onderwerpen en dankzij 
een voortreffelijke productiekwaliteit, voldoen de NieuwZeelandse 
postzegels aan alle wensen. 

Elke vijf tot zes weken worden er nieuwe postzegels uitgebracht met 
bijhorende kleurvolle Informatiefolders. Eerste daguitgaven, 
presentatiepaketten, souvenirbladen en speciale vormgevingen zijn 
eveneens het hele jaar beschikbaar. 

Voor meer Informatie omtrent NIeuwZeelands fascinerende 
postzegels, bezoek ons op internet. Desgewenst kan u zelfs onze 
filatelieproducten online bestellen. 

http://wvvw.nzstamps.co.nz 
Contacteer onze 
vertegenwoordiger ter plaatse: 
J A Visser 
Postbus 184 
Dordrecht 33 AD 
NEDERLAND 

Of schrijf naar: 
Philatelic Bureau 
New Zealand Post 
Private Bag 3001 
Wanganui 
NIEUWZEELAND 

telkens met vermelding van referentienummer PHIL#1 

Gelieve op te merken dat alle briefwisseling van het Nieuw

Zeelandse Filateliebureau in het Engels opgesteld is. 

New Zealand Post ts 

http://wvvw.nzstamps.co.nz


EDGAR MOHRMANN & CO. 
Internationale Postzegelveiling GmbH (sinds 1929) 

De firma LAMBRECHT & BAHR GmbH wil hierbij zijn nederlandse vrienden en 
klanten hartelijk bedanken voor het in de laatste jaren geschonken vertrouwen en de 
goede samenwerking. 

Sinds 1 januari 1996 hebben wij het traditierijke veilinghuis 

EDGAR MOHRMANN & CO. 

weer overgenomen en houden onze volgende grote internationale veiling onder deze 
naam 

van 07-09 oktober 1996 weer in Hamburg. 
Het is voor ons een uitdaging en verplichting tegelijk aan de wensen van onze klanten 
in elk opzicht tegemoet te komen. 

Onze herfstveiling zal vooral wat betreft verzamelingen uitstekende aanbiedingen 
brengen. 
Bijvoorbeeld kunnen wij onder andere een uitgebreide speciale verzameling Groot-
Brittannië aanbieden met een inzet van DM. 30.000,-, tevens diverse kleine verzame
lingen van deze veel gevraagde gebieden en zijn koloniën, met taxatiewaarden van 
DM. 2000,- tot DM. 30.000,-. 

Verder bieden wij een beleggingscollectie van de Britse Koloniën aan compleet in 48 
banden met een taxatiewaarde van DM. 120.000,-. 

Vanzelfsprekend zijn ook alle andere europese gebieden ruim vertegenwoordigd. Al 
deze verzamelingen zijn onaangeroerd, dat wil zeggen zoals ze ingeleverd zijn. 

Zoals gebruikelijk bij Edgar Mohrman & Co. bieden wij weer honderden veel 
gevraagde nalatenschappen aan in elke orde van grootte en prijsklasse. 

Wij verheugen ons erop, u ook in de toekomst tot onze tevreden klanten te mogen 
rekenen. 

Vraag alstublieft onze catalogus aan! 

EDGAR MOHRMANN & CO. 
Eigenaar: Vertegenwoordiging: Berlijn: 
Ekkehard Lambrecht & Hans-Peter Bahr Stephan Mylius 
Jüthornstr. 31 D-22043 Hamburg Salzbrunner Str. 17 D-14193 Beriin 
Telefoon 004940/686622 Telefoon 004930/8265051 
Fax 004940-6528572 Fax 004930/8266137 
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Australië 
Bekroonde kinderboeken 
Tien postzegels van 45 c. 
met afbeeldingen van 
omslagen van oekroonde 
kinderboeken vormen de 
inhoud van een op 4 juli 
in Australië verschenen 
postzegelboekje. Sinds 
1946 bestaat er een 
commissie die de prijzen 
toekent en vanv/ege net 
gouden jubileum dit jaar 
krijgen vier boeken een 
ereplaats op een postze-
gel-
Boekje met opdruk 
De Queensland Stamp & 
Coin Expo v/erd dit jaar 
van 8 tot 10 juni in Bris
bane gehouden. Eén van 
de zestien Foofbo//-boek-
jes, dat van Brisbane, 
verscheen bij die gele
genheid met een speciale 
opdruk. 
Intussen verscheen er ook 
een nieuwe druk van het 
boekje met zelfklevende 
zegels 'Kangoeroes en 
koala's': vier koala's op 
de plakrand geven aan 
dit dit de vierde herdruk 
betreft. 

Canada 
Vijf gouden-medaillev/in-
naars sieren de op 8 juli 
verschenen Canadese 
serie postzegels. Ze zijn 
een hommage aan het 
eeuv/feest van de moder
ne Olympische Spelen. 
Het gaat om de volgende 
winnaars: Etienne Des-
marteau (1904, kogel-
slingeren), Ethel Cather-
wood (1928, hooqsprin-

fien), Fanny Rosenleld 
1928, 4x1 OOm estafet

te), Percy Williams 
(1928, 100men200m 
sprint) en Gerald Ouel-
lette(1956, klein-kaliber 
geweerschieten). 
De vijf zegels zijn in 
boekjes verkrijgbaar. Op 
de voorzijde staat een 
zesde winnaar afge

beeld: Francis Amyot 
(1936, kanovaren). Het 
boekje bevat tweemaal 
de serie en kost derhalve 
$ 4.50. 

D;Versen 
Op 5 april verscheen een 
herdruk door de firma 
CBN (Canada Banknote 
Company) van twee 
boekjes met de Canade
se vlag: tienmaal 45 c. 
en vijfentwintig maal 
45 c. 
Deze zomer verscheen 
ook weer het jaarlijkse 
boekje met de eendenze-
qel. Men heeft deze no
dig voor een jachtver-
gunning. De opbrengst 
wordt overigens wel be
steed aan'de bescher
ming van bedreigde 
stukjes natuur. 

Denemarken 
Deense jollen 
Tot ver in de negentiende 
eeuw vormden schip, 
boot en jol de belangrijk-
se transportmogelijkhe
den in Denemarken. Van 
deze drie was de jol 
vaak het snelste en een
voudigste vervoermiddel 
voor personen en goede
ren. Ze werden eveneens 
gebruikt voor de kustvis
serij. 

Voorzi|de van het Deense boek-
|e met de Limf|ord S|aegt 

Op 13 juni verschenen 
drie postzegels met af
beeldingen van houten 
jollen. Eén daarvan, die 
van 3.75 k., is ook in 
een postzegelboekje ver
krijgbaar. Op deze ze
gel staat een vissersjol 
afgebeeld, die tot onge
veer 1930 gebruikt werd 
in het Limfjord. 

Duitsland 
Geen nieuwe tarieven 
Er waren voorstellen om 
in Duitsland op 1 sep
tember de meeste postta-
rieven te verhogen. Zo 
zou het kaarttarief van 
80 naar 100 pfennig 
gaan en het tarief voor 
een brief van 100 naar 
110. Daarmee zouden 
de Duitse tarieven tot de 
hoogste in Europa gaan 
behoren - zo ongeveer 
het dubbele van de En
gelse tarieven (zie elders 
in deze rubriek). De 
plannen gingen echter 
niet door. 

Nieuw boekje met bij
zondere zegels 
Op 18 juli verscheen er 
nog een boekje met tien 
zegels van 100 pfennig. 
Het boekje bevat tien ze
gels van de op dezelfde 
datum verschenen emis
sie '800 Jaar Heidel-
berg'. Het betreft een lo
ketboekje, dus niet een 
produkt van de aanstor
mende UHG-automaten. 
Naar verluidt bedraagt 
de oplage ruim zes mil
joen stuks, ruim twee mil
joen minder dan het Eu-
ropazegelboekje uit 
1994. 

Van de stad Heidelberg werd 
voor het eerst gewag gemaakt 
m het jaar 1196 Toch waren er 
al veel vroeger nederzettingen 
op deze plaats Moor alles ver 
bleekt bi | de leeftt|d van de be
roemde onderkaok (ontdekt in 
1907) van de Homo erectus hei-
delbergensis ruim 600 duizend 
laarl 

Nieuw automaaH^oekje 
Als een verrassing kwam 
de mededeling dat er op 
14 augustus een nieuw 
automaatboekje van 5 
mark zou verschijnen. 

Het boekje bevat vier ze-

§els van 10, en twee van 
O, 80 en 100 pfennig 

uit de reeks 'Beziens
waardigheden'. Het lijkt 
er op dat men zich met 
dit boekje heeft willen 
wapenen tegen een 
eventuele tariefsverho
ging (zie hiervoor). Met 
de zegels van 10 pfen
nig kan men immers alle 
kanten op. Het boekje is 
zowel aan het loket als 
uit de nieuwe UHG-auto
maten verkrijgbaar. 

Finland 
Witte waterlelies 
Al eerder verschenen er 
in Finland twaalf postze
gelboekjes met afbeeldin
gen van bloemen welke 
karakteristiek zijn voor 
een bepaalde provincie. 
Op 3 juni verscheen een 
zelfklevende zegel met de 
'witte waterlelie', een 
bloem die veel voorkomt 
in de talrijke meren en 
meertjes van Zuidelijk 
Savonia. De postzegel is 
verkrijgbaar in velletjes 
van tien zelfklevende ze
gels. De zegels hebben 
alleen de aanduiding 
'eersteklas' en kosten elk 
2.80 m., het tarieven 
voor binnenlandse brie
ven tot 50 gram. 

Atlanta 1996 
Watersport vormt het 
thema van de op 3 juni 
in Finland verschenen 
Olympische zegels. Het 
gaat om vijf postzegels 
in een boekje, elk van 

ven weer eens te verho
gen. De nieuwe tarieven 
gingen in op 8 juli en be
zorgden de drukkerijen 
veelwerk. De voornaam
ste tarieven stegen vrij 
bescheiden: van 19 p. 
naar 20 p. {2nd class) en 
van 25 p. naar 26 p. (/sf 
class). Beide gelden voor 
poststukken tot 60 gram. 

Nieuwe boekjes op 8 juli 
Het nieuwe type auto
maatboekje (voor het 
eerst verschenen in janu
ari van dit jaar) kreeg 
een nieuwe inhoud: 
driemaal 26 p., éénmaal 
20 p., tweemaal 1 p. en 
twee labels (£ 1 -boekje) 
- zevenmaal 26 p. en 
éénmaal 20 p. (£ 2-
boekje). Aanvankelijk 
waren deze boekjes 
maar op een beperkt 
aantal plaatsen in Lon
den verkrijgbaar. Deze 
proefneming verliep zo 
naar wens, dat de boek
jes nu in het gehele land 
te koop zijn. Voorlopig 
overigens nog naast de 
boekjes met geïllustreer
de kaftjes. 
Ook de gewone boekjes 
I retail stamp booklets) 
kregen er een duo bij: 
één voor het nieuwe 
luchtposttarief voor kaar
ten met viermaal 37 p. 
en één voor het tweede 
luchtposttarief (1 Oq tot 
20g) met vier zegels van 
63 p. Beide zijn gedrukt 
bij Walsall Security Prin
ters. Ze bevatten elk ook 
vier luchtpostlabels. De 

De postzegels in het Finse boekje verbeelden de strijd van de sportei 
tegen de kracht van de watermassa 

3.40 m., met afbeeldin
gen van kanovaren, roei
en, zeilen en zwemmen. 
Er zijn 600 duizend 
boekjes vervaardigd. 
Niet geheel toevallig ko
zen de Finnen voor de 
watersporten: met name 
bij het zwemmen ver
wachten ze wel enige 
medailles te veroveren. 

Groot-Brittannië 
Verhoging posttarieven 
Nadat ze ruim twee-en-
een-half jaar ongewij
zigd waren gebleven, 
vond de Britse postdienst 
het tijd worden de torie-

overige boekjes hoefden 
niet vervangen te wor
den, omdat ze zegels 
zonder waarde-aandui
ding bevatten. 

Ierland 
Vijftigste verjaardag Ier
se kustwacht 
Op 18 juli gaf de Ierse 
post drie postzegels ter 
gelegenheid van de vijf
tigste verjaardag van de 
huidige kustwacht. Op de 
zegels zijn een patrouille
vaartuig (32 p.), een kor
vet (44 p.) en een torpe-
doboot (52 p.) te zien. 
Na het verdrag van 1922 



Het Ierse kustwachtboekje. 

behield Groot-Brittannië 
de controle over de Ierse 
kustwateren. Omdat Ier
land neutraal bleef, nam 
de Ierse marine deze taak 
gedurende de oorlogsja
ren over. In november 
1946 volgde de oprich
ting van de kustwacht. 
De zegels zijn ook in een 
grootrarmaat postzegel-
boekje verkrijgbaar. Het 
boekje, met veel tekst en 
afbeeldingen, kost£ 2.24. 

Indonesië 
Koeskoezen 
Op 22 maart blijkt er 
een postzegelboekje 
verschenen te zijn met 
tweemaal vijf zegels 
van 300 Rp, waarop 
koeskoezen (klimmende 
buideldieren, levend in 
Indonesië en Australië) 
staan afgebeeld. Afge
beeld zijn de Australi
sche gevlekte koeskoes 
en de Indonesische be-
renkoeskoes. De zegels 
zijn een gemeenschap-

Na een boekiesloos tijdperk van 
15 jaar verscheen er dit jaar 
weer een postzegelboekje In In
donesië 

pelijke uitgifte van bei
de landen. Een boekje 
verscheen alleen in In
donesië. De oplage be
draagt 100 duizend 
stuks. 

Israël 
Atlanta 
Drie postzegels met 
Olympische motieven 
(scnermen, polsstok-
hoogspringen en worste
len) verschenen op 25 
juni in Israël. De serie 
wordt begeleid door een 
boekje. De prijs ervan 
bedraagt 9.95 NIS. 

Italië 
Italia 98 
Het op 23 maart in Italië 
verschenen samenhan
gend paartje postzegels 
[tweemaal 750 I.), met 
afbeeldingen van de 
Dom in Milaan, blijkt ook 
in een postzegel boekje 
verschenen te zijn. Het 
boekje bevat acht zegels 
van 750 I. en kost der
halve 6000 I. 
Het boekje preludeert op 
de wereldpostzegelten-
toonstelling Italia 98, die 
in 1 998 in Milaan zal 
plaatsvinden. 

Japan 
Regionaal boekje 
Van tijd tot tijd verschijnen 
er in Japanse districten re
gionale {Furusato) postze
gels. In het verleden kwa
men deze zegels vaak 
ook in boekjes uit, de laat
ste jaren vooral in boek
jesvelletjes van tien stuks. 
Het op 1 april in het dis
trict Kumamoto versche
nen velletje met tien ze
gels Ushibuka Haiya Fes-

staan afgebeeld versche
nen op 8 juni. Jersey, 
deel van Groot-Brittannië 
maar met een eigen par
lement, ligt in de Doai 
van Mont St.Michel, 
slechts twintig kilometer 
van de Franse kust. Ik 
kan uit eigen ervaring 
zeggen dat het een schit
terend vakantiegebied is. 
Tegelijk met de serie ver
scheen er ook een groot
formaat postzegelboekje, 
dat maar liefst vier kom-
plete series bevat. De 
prijs van het boekje komt 
daardoor op £ 8.32. 

Het nieuwe postzegelboekje van 
Jersey met de toerisme-zegels 

Korea (Zuid) 
Gedurende de eerste vijf 
maanden van dit jaar 
verschenen er in Korea 
weer de nodige boekjes. 
Op de eerste plaats wa
ren dat er twee met al 
eerder verschenen per
manente waarden, die 
ook op de postinrichtin-
gen in Korea verkrijg
baar zijn. Op 20 maart 
verscheen een boekje 
met twintig zegels van 
150 w. met een afbeel
ding van een porseleinen 
vaas. Op 27 maart volg
de een boekje met tien 
postzegels van 400 w. 
met een afbeelding van 

in Madeira verschenen, 
zijn ook verkrijgbaar in 
een postzegelboekje. 

19% 
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DEWCULTÜRA 

PAlACiO SALVO 1922 

Op de voorzijde van het eerste 
boekje van Uruguay is het Sal
vopaleis afgebeeld; op de ach
terzijde een stadspoort uit 1746 

Uruguay 
Een nieuw boekjeslandi 
Uruguay behoorde nog 
tot het kleine groepje 
landen dot nog nimmer 
een boekje uitgaf. Dat is 
nu veranderd. Dit jaar is 
Montevideo culturele 
hoofdstad van Latijns-
Amerika. Op 5 maart 

experiment in de staat 
Utah, waarbij de zegel-
inhouden lokaal vervaar
digd werden uit gewone 
gegomde vellen of zelf
klevende loketvelletjes. 
De boekjes met deze 
laatste zegels maken een 
uiterst curieuze indruk, 
omdat de inhoud eigen
lijk bestaat uit een ver
minkt velletje, compleet 
met versneden bedruk
king. Een eventueel tekst-
label kan zich de ene 
keer links en dan weer 
rechts bevinden. En als 
er zich twee velletjes in 
bevinden (boekjes van 
dertig zegels) kan dat 
ondeHing ook nog ver
schillen! Voeg daar ook 
nog bij dat er bij \v/ee 
velletjes het ene normaal 
en het andere kopstaand 
ingeplakt kan zijn, dan is 
het overduidelijk dat het 
aantal varianten legio is. 
De kaftjes van de experi
mentele boekjes zijn wel 
'professioneel' vervaar
digd: ze hebben een be
stelnummer en op de ach
terzijde van deze window-
boekjes staat zelfs welke 
zegels erin zitten. 

Er zijn al aardig wat ver
schilfende boekjes uit de 
automaten gekomen: 

inhoud 
15x32 c 
-idem, 
15x32 c 
-idem, 
15x32c. 
15x32c. 
15x32c. 

ondervirerp 
roos 
'bullseye' op tekstlobel 
love 
'bullseye' op tekstlobel 
'Staat Utah' 
Fullbright 
Indiaanse dans 

soort 
zelfklevend 

zelfklevend 

gegomd 
gegomd 

nummer 
3609 

3627 
3627x 
3630 
3638 

nr 
186 
187 
188 
189 
190 
191 

192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 

datum 
08-02 
10-02 
05-03 
05-03 
18-03 
06-04 

22-04 
22-04 
22-04 
22-04 
01-05 
04-05 
04-05 
10-05 

inhoud/onderwerp 
4x420 w./onderzeese kabelverbinding China-Korea 
10x150 W./30 jaar instituut voor wetenschap en technologie 
10x150 w./Koreaanse terrapin (schildpad] 
10x150 w./skink (inheemse slangesoort) 
10x150 w./lancering Mugunghwo-satelliet 
10x150 w. / l 00 jaar Tongnip Shinmun 

(eerste onafhankelijke krant van Korea) 
10xl50w./orchidee 
10xl50w./lelie 
lOxlSOw./viooltje 
10x150 w./St. Janskruid 
10x150 W./50 jaar Militaire Academie van Korea 
10x150 w./cartoons 
10x150 w /cartoons 
10x150 w / 5 0 jaar meisjespodvinderij in Korea 

tival blijkt ook in een 
boekje verkrijgbaar te 
zijn. Het boekje kost tien
maal 80 yen. 
Ushibuka liqt op één van 
deAmakusa-eiïanden,in 
het zuidwesten van Ja
pan. De stad heeft een 
belangrijke vissershaven. 
Gevangen worden voor
al sardines, makreel en 
zeebrasem. Het festival 
staat ook in het teken van 
de visserij. 

Jersey 
7oer/sme 
Zes postzegels waarop 
Jersey's mooie stranden 

een vliegtuig. 
Nieuwe zegels zitten in 
de boekjes van het Phila
telic Center. Ze zijn op 
de eerste plaats bedoeld 
voor (buitenlandse) ver
zamelaars. In circa ze
ven jaar tijd verschenen 
er af bijna tweehonderd 
van dit soort boekjes. 
Hierboven een overzicht 
van de laatste boekjes. 

Madeira 
Religieuze schilderkunst 
De vier zegels (47, 78, 
98 en 140 e.) met afbeel
dingen van religieuze 
schilderijen, die op 1 juni 

werd dit feit luister bijge
zet met een postzegel
boekje met drie zegels 
van $ 2,90, Afgebeeld 
op de zegels is net Solis 
Theater uit 1837. 

Verenigde Staten 
Experimenten in Utah 
In net vorige nummer 
schreef ik over de Ameri
kaanse automaatboekjes 
met vijftien postzegels 
van 1 5 c. hlet betrof een 

Mogelijk zijn er ook 
boekjes verschenen met 
de volgende zegels van 
32 cent: 'Staat Tennes
see', 'Staat Iowa', 'com
putertechnologie', 'atle
ten Olympische Spelen', 

Het experimentele Amerikaanse 2 
boekje met vijftien zegels 'Staat J 
Utah ; door het venster zijn twee »-
helften van de betreffende ge- i - ^ ^ 
gomde zegel zichtbaar C I Q 

inhoud 
30x32 c. 
30x32 c. 
-idem 

onderwerp 
roos 
vlag 

soort 
zelfklevend 
zelfklevend 

nummer 
3610X 
3634 
3634X 



'James Dean', 'rivierbo
ten' en 'bedreigde die
ren'. 
Von de aangekondigde 
boekjes met dertig zegels 
von 32-centzijn er in april 
ook enkele verschenen. 

Het eerste boekje is mij 
alleen bekend met een 
verpakking van cellofaan 
en een label met gege
vens over de inhoud, 
waarde en bestelnum
mer. Beide boekjes be
vatten een velletje van 16 
en een van 14 zegels. 
Een paar spatjes lijm 
moeten de inhoud vast
zetten, maar je komt 
nogal wat exemplaren 
met een geheel losse in
houd tegen. Het doet ook 
hier merkwaardig aan 
dat de inhoud gesneden 
is uit zelfklevende velle
tjes van 20 stuks. Het 
f/Vne-to-reorc/er-label kan 
zich dan ook op verschil
lende plaatsen bevinden. 
Door de gevouwen in
houd en net venster in de 
kaft maakt het geheel 
ook een weinig stabiele 
indruk. 
Volgens het plaatselijke 
personeel is net mogelijk 
dat er nog andere zegels 
in de boekjes kunnen 

voorkomen. Voor zover 
bekend zijn de boekjes 
met dertig zegels niet uit 
automaten verkrijgbaar. 
Naar verluidt zijn er ook 
proefnemingen in de sta
ten Florida, Iowa, Ten
nessee en New Mexico. 
Verder meldt het Ameri
kaanse weekblad Linn's 
Stamp News dat er een 
boekje van $ 4.95 op 
stapel staat met als in
houd negenmaal 23 c. 
en negenmaal 32 c. 

Nieuw formaat zelfkle
vende boekjes 
Sinds 21 mei hebben de 
(tot boekjes te vouwen) 
velletjes met twintig zelf
klevende 32-centzegels 
'Vlag boven het bordes' 
een nieuw formaat. Er is 
dus eigenlijk sprake van 
een geheel nieuw boekje 
met een formaat dat ge
lijk is aan dat van de 
boekjes met gegomde 
zegels. De innoud be
staat uit twee velletjes 
van tien zegels. 
Het is overigens wel 
vreemd dat de post nu cl 
met deze boekjes komt, 
terwijl de proefnemingen 
met soortgelijke boekjes 
in diverse staten (zie bo
ven) nog volop aan de 

gang zijn. Meer en meer 
ontstaat de indruk dat de 
'proeven' bedoeld zijn 
om enerzijds de kenne
lijk niet zo populaire vel
letjes en vellen op te ge
bruiken en anderzijds te 
voldoen aan de vraag 
naar handige boekjes. 
Dat de zelfklevende ze
gels het in de Verenigde 
Staten helemaal maken, 
blijkt uit de oplage van 
het nieuwe boekje: 80 
miljoen stuks. Het is voor 
het eerst sinds 1974 dat 
de staatsdrukkerij Bureau 
of Engraving and Prin
ting zelfklevende Produk
ten vervaardigt. 

Briefl(aartboekjes 
Boekjes met briefkaarten 
kennen we niet zo veel: 
Bhutan gaf er eens een 
uit in 1954, Israël in 
1959 ook, terwijl België 
in 1949 niet verder 
kwam dan enkele proe
ven. Zwitserland is het 
enige land dat wat meer 
bood dan een incidentele 
uitgifte: in de periode 
1981-1991 gaf de Zwit
serse post bijna ieder 
jaar een nieuw boekje 
met briefkaarten uit. 
En nu de Verenigde Sta
ten. Op 2 mei zag een 

velletje met twintig post
zegels Olympische Spe
len het licht. Dit soort vel
letjes is de laatste jaren 
erg populair bij vele ver
zamelaars. 
De postzegels beelden 
atleten af in twintig 
Olympische takken van 
sport, inclusief Beach 
Volleyball, damesvoetbal 
en damessoftbal (alledrie 
in Atlanta nieuw als 
Olympisch onderdeel). 
Naast de twintig 32-
centzegels verschenen er 
ook twintig briefkaarten 
van 20 cent met dezelfde 
afbeeldingen. Die twintig 
kaarten zijn in boekjes 
verkrijgbaar. Helaas is 
de verkoopprijs van de 
boekjes niet gelijk aan 
de nominale waarde 
($ 4.00), maar bedraagt 
ze$ 12.95. 

IJsland 
Olympische Spelen 
IJsland naam voor het 
eerst in 1908 te Londen 
deel aan de Olympische 
Spelen. Tweemaal vero
verden deelnemers uit dit 
land ook een medaille. 
Ook dit jaar deed een 
handjevol IJslandse spor
ters mee. 

Ter gelegenheid van de 
Olympische Spelen gaf 
de IJslandse post op 25 
juni een vier zegels tel
lende serie uit. Twee ze
gels daarvan zijn ook in 
een boekje verkrijgbaar: 
tienmaal 45 k. voor brie
ven binnen Europa en 
tienmaal 65 k. voor 
luchtpost buiten Europa. 
Deze nieuwe tarieven 
gelden sinds 1 juni. Vóór 
deze datum waren de ta
rieven nog 35 en 

^"^—Ö^ 

^ ^ ' F n m e r k i a h e f t I 

l ^ ^ t B ^ Fr I me r k j a h e f t l 
De beide IJslandse Olympische 
boekjes 

55 LGiftfolder 
Tevens verschijnt in IJs
land op dezelfde datum 
een zogenaamde Gift 
Folder, een luxe uitge
voerd boekje met één se
rie. Prijs 200 k. 

GRATIS PRIJSLIJST 
BELGIË-ENGELAND-FRANKRIJK-
LIECHTENSTEIN-LUXEMBURG-
OOSTENRIJK 

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

L. DE HOUV\fER 
FRUITHOFUV\N 13 - 2600 BERCHEM - BELGIË 

INItftNAMLE POGIZEGRVMGO 
Slu i t ingsda tum inleveren voor onze grote 

herfs tvei l ing is 15-08-96 
SPECIALE VEILINGEN Duitsland en gebieden -

Turkije en Levante-Postkantoren 
Postgeschiedenis Heilige Land 
Postgeschiedenis Balkanlanden 

Vraag onze zeer voordelige 
inlevervoorwaarden aan 

Speciale voorwaarden voor grote verzamelingen! 
Kackerstraat 16-18 Pf. 51 D-52001 Aken 
Tel. 0049 241 878363 Fax 0049 241 878364 

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

Ji) W^ß) 
heten u van harte welkom op de ^ " 

Postmerken 96 
Jubileumtentoonsteling 

in de O ude Kerk te A m s t e r d a m 

Toegang 
gratis 

Vrijdag 6 sept. '96 van 10.00-17.00 uur 
Zaterdag 7 sept. '96 van 10.00-17.00 uur 
Zondag 8 sept. '96 van 13.30-17.00 uur 

OUDEKERKSPLEIN TE AMSTERDAM 

Verzamel Je een motiet 
dan kom Je naar Haarlem! 

Want in Haarlem zit postzegelwinkel PostBeeld met een enorme 
voorraad po.stzegels op motief gesorteerd. In onb unieke 
kijksysteem kunt U alle zegels op uw gemak bekijken. Alles is 
duidelijk geprijsd. 
Kimt 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 wi| Michel nrs. Openingstijden: ma l.VlSu, di t /m vr 
9.30/18u, /a 9/17u, do koopavond. 
Kloosterstraat 19/21 
(winkelcentr. Cronje) 
2021 yj Haarlem 
Tel-023-.5272136 
Fax: 023-.'527275.3 

PostBeeld 
De leukste postzegelwinkel 



JOS STROOM, 'SGRAVENHAGE 

POSTMERKEN 96 KOMT ERAAN! 
3, Verhmbmchtg&fi zijn gßMm prijs 

Onder de naam Postmerken 96 
organiseert de Nederlandse 
Vereniging van Poststukken
en Poststempelverzamelaars 
(Po & Po) van 5 tot en met 8 
september 1996 in de Oude 
Kerk in Amsterdam een jubi
leumtentoonstelling; dit ter 
gelegenheid van het vijftigja
rig bestaan van de vereniging. 
Ongeveer twintig van de in to
taal vijfhonderd kaders zijn 
gereserveerd voor een ge
meenschappelijke inzending 
van de leden, die als thema 
'1946' heeft meegekregen, 
het oprichtingsjaar van Po & 
Po. In dit deel van de tentoon
stelling worden poststukken 

werd op 31 december 1945 uit 
Nijmegen verzonden. Op 16 
januari 1946 werd de bijge
frankeerde waterpaardzegel 
van 1 cent te Rotterdam C S . 
afgestempeld. De geadresseer
de bleek in Parijs niet vind
baar; dit is wel begrijpelijk, 
want de straatnaam {Rue 

J) was niet aangegeven. 
Het kaartje werd daarom op 
de achterzijde gestempeld 
met INCONNU, aan de voorzij
de met RETOUR A LENVOY
EURexi teruggezonden naar... 
Boskoop! Daar bleek dat de 
afzender al verhuisd was, het
geen ook al uit de afstempe
ling in Nijmegen was af te lei

C.S. hebben plaatsgevonden. 
Beide lezingen verklaren ech
ter niet de lange periode die 
ligt tussen 31 december 1945 
en 16 januari 1946; de post 
werkte immers niet zo traag; 
vergelijk de data 16 en 18 ja
nuari, waartussen het kaartje 
van Rotterdam via Parijs naar 
Boskoop werd vervoerd! 

UITWISSELING LEIDDE TOT 
OPLOSSING 
Pas als een poststuk zijn echte 
geheim heeft prijsgegeven, is 
er sprake van een echte oplos
sing. In een vereniging als Po 
& Po wordt volop gestudeerd 
en is kennis aanwezig over 

frankeerd drukwerk naar het 
buitenland aan de afzender 
moest worden geretourneerd 
met het verzoek tot bijfranke
ring. Hiervoor waren ook spe
ciale postale etiketten in ge
bruik (afl>eelding 2). De afzen
der diende het stuk vervol
gens weer te retourneren aan 
het uitwisselingskantoor 
(want als er gebruik zou wor
den gemaakt van de brieven
bus zou het stuk met een al af
gestempelde zegel opnieuw 
ondergefrankeerd zijn!), waar 
de bijgeplakte zegel werd af
gestempeld en doorgezon
den. Dat er op deze verhuis
kaart geen etiket zit  overi

N A A M , V O O J ^ L E T T E R S ^ . E V EN,T. B E R O E P O F f C w S E T T t f l T 

V O R I G 
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D A T U M V A N I N G A N G 
H A N D T E E K E N I N G : 
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Voorzi|de (links) en achterzi|de van het Formulier tot Mededeeling van Adreswijziging 

getoond uit het jaar 1946 die 
volgens de destijds geldende 
tarieven juist gefrankeerd zijn 
met toentertijd geldige postze
gels. 
Bijzondere aandacht is er voor 
brieven van en naar de Neder
landse militairen in de over
zeese gebiedsdelen; ook gele
genheidsstempels en aante
kenstrookjes, uitgegeven ter 
gelegenheid van in 1946 geor
ganiseerde postzegeltentoon
stellingen, zijn volop te zien. 

VERHUISBERICHT NAAR PARIJS 
Het hierbij afgebeelde ver
huisbericht is ook uit die tijd; 
de afzender was verhuisd van 
Boskoop naar Nijmegen en 
liet dit aan een relatie in Parijs 
weten. Hij gebruikte daarvoor 
het gangbare kaartje met de 
zegelafdruk van l ' / a cent 
(typeLebeau). Dit kaartje 

den. Met podood werd aan de 
achterzijde Boskoop doorge
haald, en aan de voorzijde RE
TOUR en NIJMEGEN geschre
ven. Zo kwam het kaartje ten
slotte weer bij de afzender op 
zijn adres in Nijmegen terug. 

DIVERSE LEZINGEN 
Over de bijfrankering en af
stempeling Rotterdam CS. 
waren er diverse lezingen. De 
eerste was dat de post in Rot
terdam onderfrankering con
stateerde en het kaartje, ter 
voorkoming van portna
heffing in het buitenland, 
ambtshalve bijfrankeerde. De 
tweede lezing was dat de af
zender wèl zelf het kaartje van 
een vereiste 1 cent zegel heeft 
voorzien, maar dat dit bij 
stempeling te Nijmegen over 
het hoofd werd gezien. Stem
peling zou pas in Rotterdam 

TERUG AAN AFZENDER 

T«r 
fnnlcecrlnf 

bt}4rïnkcerln| 

V«rzo«lt« fti biifnn*t««rt(t j d«i« itrook 
t * verwijderen. 

T E R U G A A N A F Z E N D E R 
TER FRANKCCRINQ/BIJFPA.IKEEBING 

Twee voorbeelden van speciale postale 
etiketten ter frankeenng/biifrankeermg 

posthistorische zaken. Zo 
werd dan, door een onderlin
ge uitwisseling van ideeën èn 
kennis, uiteindelijk het ge
heim van dit stuk ontsluierd: 
het is terug te vinden in voor
schriften van de post, die be
paalden dat onvoldoende ge

gens wel te zien op een ander 
stuk uit de collectieve inzen
ding op Postmerken 96 — bete
kent dat hier sprake moet zijn 
geweest van het terugzenden ^ 
van verscheidene stukken te =■ 
gelijk. Enfin, het is nu juist " 
een verhaal als dit, dat een = 
poststuk zo interessant kan !̂  
maken. ^ 

Wij hopen dat u met veel ge ^ 
noegen en aandacht de ten ~ 
toonstelling Postmerken 96 zult T, 
bezoeken. De data weet u: van \^ 
5 tot en met 8 september aan ^ 
staande; houd op z'n minst 2 
een van die dagen in uw agen ï 
da vrij! ^^ 
Als u meer informatie over fX4 
Postmerken 96 wenst, kunt u »v I 
contact opnemen met de heer 
J.M. van Putten, Zomervaart 
166zw, 2033 DD Haarlem, te
lefoon 0235350178. 



UITGIFTEiy SAMENSTELLING: MEVROUW A.C.VAN DER HAAR-AMPTMEIJER 
POSTBUS 1 3 2 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

Noten: 
Als in deze rubriek worrit gesproken 
van afbeelding melding 3/223 don 
wil dat zeggen dat de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philatelie' von moort (3) 
opbladziide223. 
AIS bij een zegel geen omschrijving 
wordt gegeven don is de zegel of de 
omschrijving ervan (nog) niet 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 dot derge
lijke emissies in tentoonstellingscollec
ties mogen worden opgenomen. 

EUROPA 
ALAND 
9 -10 - ' 96 . Frankeerzegels; fos
sielen. 
0.40,9.- Fm. Resp. Triloblta asa-
phus, Gastropoda Euomopholus. 
9 -10 - ' 96 . Kerk van Bröndö. 
2.- Fm. Kerkje in sneeuw. 

ALBANIË 
Correctie melding 3/234 'Albanië 
lid van de EU'; Albanië toegelaten 
tot de Raad van Europa. 

ALDERNEY (Guernsey) 
19 -7 - '96 . ' I n Praise of the Cat'; 
katten. 
16,24,25,35,41,60 p; blok met 
twee stroken van drie zegels van 
24,16,25 p. en 35,41 en 60 p. 
Doorlopend beeld. Spelende poes
jes. 

ANDORRA FRANS 
6 -5 - ' 96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
3.- F. Ermessendo de Costeibó. 
10-6 - ' 96 . Schaken. 
4.50 F. Symbolische voorstelling. 
10-6 - ' 96 . Postzegelboekje met 
tien zelfklevende zegels. 
Verkoopprijs 30.- F. Type 'Comii 
de Conillo'. 
1 - 7 - ' 9 6 . Olympische spelen At
lanta 1996. 
3.- F. Wielrennen, hardlopen, 
speerwerpen. 

BELGIË 
6 -6 - '96 . 'Gelukkige verjaardag 
sire'; nieuw type 'koninklijke beel
tenis'. 
16 F. 
10-6- '96 . Serie 'toerisme'. 
16 F. Tweemaal. Resp. de grotten 
van Hon-sur-Lesse (bootje in grot 
en beer), tweehonderdste verjaar
dag van het dorp Begijnendijk 
(beeld van begijntje). 
10-6- '96 . Brussel, hart van Eu
ropa. 
16 F. Viermaal. Resp. Broodhuis 
(Grote Markt), Koninklijke Galerij
en (St Hubertus), Egmontpaleis 
(Kleine Zavel), Jubelpark. 
l - 7 - ' 9 6 . Sport; toeslagzegels. 
16-1-4 (tweemaal); blok van 34 + 
6 F. Resp. tafeltennis, zwemmen, 
hoogspringen. 
1 - 7 - ' 9 6 . Honderd jaar outoraces 
in Spa. 
16F.Viermaal. Resp. Germain 
6CV (1900), Alfa Romeo P2 
(1925), Mercedes-Benz W154 
(1939), Ferrori 330 P (1967). 
l - 7 - ' 9 6 . Frankeerzegels; vogels. 
2,4 F. Resp. koperwiek, bonte 
vliegenvonger. 

BOSNIË-HERZEGOWINA 
12-10- '95 . Flora en fauna. 
100,200 din. Beide tweemaal. 
Resp. Symphyandro hofmannii, Li-
lium bosniacum (beide flora), Pa-
rophoxinus olepidotus, Aulopyge 
bügeli (beide vissen). 
15-12- '95 . Schilderijen met af
beeldingen van bruggen. 
20,30,35,50,100 din. Resp. Ko-
zija-brug (Sarajevo), Arslanagica-
brug (Trebinje), Latinsko-brug 
(Sarajevo), oude brug (Mostar), 
brug over de Drino. 
24-12 - '95 . Kerstmis 1995. 
100,200 din. Resp. kerstwens aan 
huisdeur, Maria met Kind. 
31 -12- '9S . Samenleving van 
vier religies in Bosnië-Herzegowi-
na. 
35 din. Kerken en begraafplaat
sen. 
3 1 - 1 2 - ' 9 5 . Belangrijke perso
nen. 
30,35,100 din. Resp. koningin 

Jelena (overleden in 1396), Hu-
sein Grdascevic (1802-1833), Mir-
zaBasagic (1870-1934). 
3 1 - 1 2 - ' 9 5 . Sport. 
35,100 Din. Resp. Olympiasta
dion in Sarajevo (1984), bord-
schaatser, kunstrijder, ijshockey-
man; brandend Olympiastadion in 
1992. 

BULGARIJE 
2 8 - 2 - ' 9 6 . Frankeerzegels; 
kloosters. 
3.-, 5.-, 10.-, 20.-, 25.-, 40.-L. 
Resp. klooster 'van de verheerlij
king van Christus', Aropowski, 
Drjanowski, Batschkowski, 
Trojanski, Sografski. 

CYPRUS 
Afbeelding melding 6/386. 
2 3 - 9 - ' 9 6 . Molens TP. 
10,15,20,25 c. Resp. watermo
len (malen van meel), olijfmolen, 
windmolen, handmolen. 

CYPRUS TURKS 
3 1 - 5 - ' 9 6 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
15.000,50.000 TL. Resp. Beria 
Remzi Ozoron, Kodriye Hulusi Ho-
cibulgur. 
2 6 - 4 - ' 9 6 . Frankeerzegels, hoge 
waarden. 
100.000,150.000,250.000, 
500.000 TL. Resp. palmbomen, 
granaatappelboom, klooster Bel-
fapais, folkloristische dons. 

DENEMARKEN 
Afbeelding melding 5/386. 

DUITSLAND 
Afbeelding meldino 6/466. 
18-7 - ' 96 . Milieubescherming, 
'bescherm de tropische leefgebie
den'; toeslagzegel. 
100-1-50 Pt. Londkoort met tropi
sche gebieden, fauna en flora. 
18 -7- '96 . Stad Heidelbera acht
honderd jaar geleden gestiebt. 
100 Pf. Gezicht op Heidelbera. 
18-7- '96.Vi i f t ia jaar Unieer. 
100 Pf. Vijf afdrukken van een 
kinderhand. 
18-7 - '96 . Vijfenzeventigste 

sterfdag van de satirische (to
neelschrijver Ludwig Thomo 
(1867-1921). 
100 Pf.'Hochzeit'van Bruno Paul. 
18-7- '96 . Duitse nationale par
ken en natuurparken; nationaal
park 'Vorpommersche Bodden-
landschaft. 
Blok met 100,200,300 Pf. Resp. 
kust, wad met vogels, 'Bodden' 
met eenden; blok met landkaart 
en vogels. 

ESTLAND 
27 -6 - ' 96 . Honderd jaar radio. 
3.50 kr. Portret van Guglieimo 
Marconi (1874-1937); rodiotele-
graof uit 1896. 

FAERÖER 
7-6- '96 . 'Nordatlontex 96'; kin
dertekeningen met als thema 
'spelen en verkeersveiligheid'. 
Blok met drie zegels van 4.50 kr. 
Resp.jongen met hoepel (gete
kend door jongen Bugvi); twee 
meisjes bij verkeerslicht (meisje 
Gudrid); auto, fietser met helm en 
kind in fietsstoeltje, verkeerslicht 
(meisje Herborg). 
7-6-'96. 'The seabed off the Fa-
roes' (ontstaan van de eilanden); 
eerste frankeerzegels van serie 
met ofbeeldinaen van alle achttien 
eilanden van de Foröer. 
10.-, 16.0 kr. Landkaart. 

FINLAND 
l -6 - ' 96 . Flora; witte waterlelie. 
Velletje met tien zelfklevende ze
gels '1 luokko klass' (eerste klas) 
met een verkoopprijs van 28.- Fm. 
3-6 - '96 . Honderd jaar moderne 
Olympische spelen; watersport. 
Postzegelboekje met vier zegels 
van 3.40 Fm. met doorlopend 
beeld. Resp. kanoën, zeilen, roei
en, zwemmen. 
l - 7 - ' 96 . Kevers; driehoekige ze
gel (derde). 
19.- Fm. Dytiscus marginalis. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 6/466. 
Zonder datum. Vijftig jaar Uni
cef*. 

4.50 F. Kinderen van verschillend 
ros. 
23-9- '96 . Serre kunst: schilder 
Armon. 
6.70 F. Strijkinstrumenten 

GIBRALTAR 
2-5- '96 . Honderd joor moderne 
Olympische spelen. 
34,49 p., £1.05.. 

GRIEKENLAND 
4-6 - '96 . Honderd jaar moderne 
Olympische spelen. 
10,80,120,200 Dr. Atleten afge
beeld in 'antieke' stijl. Resp. hard
lopen, discuswerpen, gewichthef
fen, worstelen. 
8-7- '96 . Eerste internationale 
medische Olympiade. 
80,120 Dr. Resp. Hippocrates 
(vader van de medische weten
schap) van het eiland Kos (460-
377 voor Christus), arts/filosoof 
Golenos (130-200 na Christus). 

GROENLAND 
5-9- '96. Arnorulunnguoq 'de 
kleine vrouw'(1896-1933). 
4.50 kr. Portret van deze eskimo
vrouw. 
5-9- '96. Serie 'boegbeelden'. 
15.-, 20.- kr. Van resp. het schip 
de 'Blaohejren', 'Gertrud Rosk'. 
5-9- '96. 'Vereniaing van gehan
dicapten en invaliden in Groen-
loncl'; toeslagzegel. 
4.25 -I- O.SOV; blok met vier ze
gels. Gehandicapte in rolstoel met 
begeleider. 

GROOT-BRinANNIË 
13-5- '96. Postzegelboekjes 
'promotie olympische triatlon', 
drie verschillende met kraskaort 
van resp. hordenloop, boogschie
ten en kogelstoten. 
Inhoud tien frankeerzegels 'first 
class' met een verkoopprijs van 
£2.50. 
9-7- '96 . Olympische en Para
lympische spelen 1996. 
26 p. Vijfmaal. Resp. atleet in 
startbloK, speerwerpen, basketbal, 
zwemmen, zegevierende atleet 
met olympische ringen. 



GUERNSEY 
Afbeelding melding 5/387. 
8-6- '96. 'Capex 95*'; blok nr 3 
'Guernsey at Capex 95'. 
Blok met 24 p. en £ 1.-. Rasp. Sir 
Isaac Brock met Indianenleider Te-
cumseb, Sir Isaac Brock op paard 
Alfred (beide afbeeldingen doorlo
pend op blok); blok met landkaart 
van Canada en eiland Guernsey, 
tekst 'Major-General Sir Isaac 
Brock, Hero op Upper Canada', 
beeldmerk. 
19-7- '96. Honderd jaar moder
ne Olympische spelen. 
15,24,41,55,50 p.; blok met 
van links naar rechts 16,41,55, 
50,24 p. De pentatlon (vijfkomp) 
in de oudbeiJ. Resp. hardlopen, 
speerv^erpen, discuswerpen, wor
stelen, verspringen met gewichten 
in de handen. 

HONGARIJE 
18-4- '96. Honderd jaar moder
ne Olympische spelen. 
24,50,75 Ft. Resp. zwemmen 
(Athene 1896, herinnering aon 
Alfred Hajos), tennis (Atlanta 
1995, bekroonde tekening van de 
twaalfjarige Csilla Orosz), Kajak 
(Atlanta 1995). 
18-4- '96. Honderdste verjaar
dag van de bond van Hongaarse 
journalisten. 
50 Ft. Gebouw. 
18-4- '96. 'Home product- Home 
employment' (producten uit eigen 
land leveren werkgelegenheid in 
eigen land op). 
24 Ft. Beeldmerk (landkaart met 
tweemaal de letter H: Hazai 
termék, Hazai munkahely). 
2-5- '96. Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
24,75 Ft. Resp. koningin Gizella 
(980-1050/60) met op achter
grond een misgewaad (bekend ge
worden als kroningsmantel); Elisa
beth Wittelshach 'Sisi', prinses van 
Beieren (1837-1898), vanaf 1854 
echtgenote van keizer Frans Jozef 
ran Oostenrijk en vanaf 1867 ko
ningin van Hongarije. 
2-5- '96. Honderdste verjaardag 
ran de ondergrondse ('U-Bahn'in 
Boedapest, eerste rit met keizer 
Frans Jozef, een jaar later met zijn 
gast keizer Wilhelm). 
24 Ft. Trein, beeldmerk'MFAV, 
1895-1996'. 
21 -6- '96 . Klooster Ponnonhal-
Tia duizend jaar geleden gesticht. 
17,24 ft. Resp. ingang van de ka-
hedraal 'Porto Speciosa', noorde-
ijke kruisgang. 
21-6- '96. Internationale dag 
[intidrug. 
24 Ft. Stervende vogel met tekst 
drog'. 
21-6-'96. 'Voor de jeugd 1996'; 
zeventiende wereldfestival van 
poppenspelers, Boedapest. 
24-flOFt.Pop(JanKlaassen? 
net koekepon), vooroverhangend 
ipook. 
21 -6 - ' 96 . Technologische ont-
wkkeling; Hongaarse wetenschap-
3ers. 
24, 50,75Ft.Resp.DénesMihóly 
1894-1953) en schematische af-

jeelding van zijn uitvinding 'Tele-

hor' (1928, televisie); uitvinder en 
journalist József Biró Lószló 
(1899-1896, uitvindino'Biro-bal-
pen, 1938)); atoomgeleerde 
Zoltón Bay (1900-1992) en sche
matische tekening 'Hold-radar' 
(1945). 

IERLAND 
4-7- '96. Ierland voorzitter van 
de Europese Unie. 
32 p. Symbolische voorstelling 
met sterren van Europese vlag. 
4-7- '96. Honderdvijftigste ge
boortedag Michael Davitt (1846-
1906). 
28 p. Portret. 
4-7- '96. Vijftigste verjaardag 
van 'Bord na Mona' (Ierse turf-
maatschappij). 
52 p. Oogstmochine. 
4-7- '96 . Honderdste geboorte
dag van wis- en natuurkundige 
Thomas A, McLaughlin (1896-
1971). 
38 p. Waterkrachtcentrale de 
'Ardnocrusha'. 
18-7- '96. Vijftigste verjaordag 
van de Ierse kustdienst; schepen. 
32,44,52 p. Resp. kustpatrouille-
schip, korvet, motortorpedoboot. 

ITALIË 
13-5- '96. Sport; nationaal voet
balkampioenschap 1995/1996. 
750 L Club Milaan. 
25-5- '96. Serie 'economische 
jaarbeurzen'. 
750 L. 'Fiera del Mediterraneo' in 
Palermo. 
l-6-'96.'Lelstituzioni'; vijftig
ste verjaardag van de republiek 
Italië. 
750 L 
14-6- '96. Sport; Spelen van de 
Middellandse Zee 1997. 
750 L. 
20-6- '96. Vijftigste verjaardag 
van de Vespa (scooter). 
750 L. Vrolijk figuurtje op Vespa, 
zon. 
21 -6 - ' 96 . Veertigste verjaardag 
van het 'rapport Spaak' en het 
ontstaan van de EEC. 
750 L. Gebouwen in Messina met 
jaartal 1955, Venetië (1956), Eu
ropese sterren. 
l -7 - '96 . Honderd jaar moderne 
Olympische spelen. 
500,750,850,1250 [.Resp. 
stort hardlopen eerste moderne 
Olympiade, twee discuswerpers, 
ringoefening en basketbal, stadion 
van Athene in 1896 en stodion 
van Atlanta in 1996. 
26-8- '96. Vlinders. 
750 L Viermaal. Resp. Melanargia 
arge, Popilio hospiton, Zygaena 
rubicunclus, Acanthobrahmea eu-
ropaea. 

JERSEY 
Afbeelding melding 6/455. 
13-9- '96. Paarden. 
19,23,30,35,41,60 p. Resp. 
drijfjacht, paard met wagentje, 
wedstrijdtraining, springconcours, 
pony club (kind springt over loge 
ninaernis), 'Shire'-paarden. 

JOEGOSLAVIË 
8-1 - '96 . Tachtigste verjaardag 

van de slag van Mojkovac. 
1.10 Ndin. Strijdtoneel. 
22-1 - '96 . Honderdste geboorte
dag van schilder Save Sumanovi. 
1.10 Ndin. Schilderij. 
15-2- '96. Beschermde insecten. 
1.10,2.20 Ndin. en vignet. Belde 
tweemaal. Resp. Pygomorphela 
serbica. Formica rufa, Colosoma 
sycophanta, Ascolaphus mocoroni-
us scopoli. 

KROATIË 
28-5- '96. Vijfde verjaardag van 
de nationole garde. 
1.30 kn. Soldaat met geweer 
draagt kind. 
5-6- '96. Flora. 
2.40,3.50 kn. Resp. Centourea 
rogusino. Campanula istriaca. 
8-6- '96. Kroatië neemt deel aan 
Europees voetbalkampioenschap, 
Engeland 1996. 
2.20 kn. Voetbal, tekst 'Engleska 
'96'. 
10-6- '96. Tweehonderdvijftigste 
verjaardag van de ontdekkingsreis 
van Ferdinand Konscak (1703-
1759) naar Zuid-Californië. 
2.40 kn. 

LETLAND 
10-5- '96. Europa 1995; thema 
'bekende vrouwen'. 
0.36 Lvl.ZentoMaurina (1897-
1978). 
18-5- '96. Folkloristische kos
tuums. 
0.08 Lvl; blok met zegel van 100 
Lvl. Resp. kaartje uit Barta; idem, 
op blok gezin met baby en fami
lie, schommelwieg. 
8-6- '96. Speelgoed en spelletjes. 
Blok met zegel van 0.48 Lvl. door
lopend op blok. Kinderen met 
speelgoed. 
19-6- '96. Olympische spelen At
lanta 1995. 
0.08,0.16,0.24,0.36 Lvl.; blok 
met zegel van 100 Lvl. Resp. wiel
rennen, basketbal, snelwandelen, 
kajak; speerwerpen, blok met ver
melding van Letlandse olympische 
kampioenen (Inese Jaunzeme, 
Melbourne 1956; Elvira Ozolino, 
Rome 1960; Janis Lusis, Mexico 
1958; Dalnis Kula, Moskou 1980), 
beeldmerk. 

LIECHTENSTEIN 
2-9- '96. Frankeerzegel; vijfen
zeventigste verjaardag van de 
'nieuwe grondwet'. 
10.- F. Het grote staatswapen. 
2-9- '96. Duizend jaar Oosten
rijk. 
90 r. Gezicht op Feldkirch in 1550. 

LITOUWEN 
27-4- '96. Europa 1995; thema 
'bekende vrouwen'. 
Vel met tien zegels van 1 Lt. Bar-
boraRadviloite (1520/22-1551). 
25-5- '96. Folklore; kleding uit 
Klaipeda. 
40 c, 1 Lt. (tweemaal). Drie ver
schillende paren uit Klaipeda (ne
gentiende eeuw). 
14-6- '96. Dag van rouw en 
hoop. 
40 c. Tweemaal. Resp. detoil van 
beeldhouwwerk, engel. 

MADEIRA 
I -7- '96. Religieuze schilder
kunst (van Vlaamse schilders). 
47.-, 78.-, 98.-, 140.-e. Resp. 
'oonbidding door de drie konin
gen', 'Santo Maria Modolena', 'de 
aankondiging', 'St Petrus, St Pau-
lus en St Andreas'. 

MALTA 
5-6- '96. Gedenkdagen en -ja
ren. 
5 (tweemaal), 14,44 c. Resp. vijf
tigste verjaardag van de FOl ('Fe
deration of Industry'), tienjaren
plan van de Verenigde Naties 
'strijd tegen drugsmisbruik', vijf
enzeventig jaar zelfbestuur, hon
derd jaar radio (Guglieimo Marco
ni, 1874-1937). 

MAN 
21-4- '96 . Europa 1996; themo 
'bekende vrouwen'. 
24,30 p. Resp. de 'Princess Royal' 
(aan prinses Anne In 1987 ver
leende eretitel), kinderen van ver
schillend ras; zeventigste verjaar
dag koningin Elizabeth II, mensen 
van verschillend ras. 
21-4- '96. Fronkeerzegels; sche
pen. 
4,20,24 p. Resp. Sir Winston 
Churchill, Tynwald I, Francis Dra
ke. 
30-5- '96. 'Tourist Trophy'; Ierse 
kampioenen'^ 
20,24,45,60 p. Resp. Artie Bell, 
Alec Bennett, Stanley Woods, Joey 
Dunlop en Robert Dunlop. 
Blok von 50 p. Afbeelding als de 
zegel van 60 p. met route op ei
land Man en TT-trofee; blok met 
zegel van £ 1.- doorlopend op 
blok. Straaljagers op zegel, moto
ren, publiek, reclamebord 'Isle of 
Man, road racing capital of the 
world'. 
8-6- '96. Koninklijk Brits Legioen 
('Royal British Legion', 1921-
1996). 
20,24,42,75 p. Resp. de 'Na
tional Poppy Appeal Trophy'(be
ker met klaprozen), 'Manx War 
Memorial', tinnen collectebus 
met 'Poppy Appeal' (per jaar 
worden 35 miljoen klaprozen in 
de 'Poppy Factory' in Richmond 
vervaardigd), badge von de 
'Royal British Legion' (met 
leeuw). 
18-9- '96. Honden. 
20,24,36,41,48,50 p.; blok 
met zegel von £ 1.20. Resp. la
brador, border collie, dalmatiër, 
'mongrel' (bastaardhond), Engel
se setter, Elzasser (Duitse herder); 
'dogs at work' (africhten von hon
den). 

MOLDAVIË 
23-3- '96. Giftige paddestoelen. 
0.10 (tweemaal), 0.65,1.30, 
2.40 L Resp. Amanita muscarla. 
Boletus sotanas, Amanita phalloi-
des, Hypholoma fosciculare, Ama-
nito viroso. 

MONACO 
I I -3- '96. Tentoonstelling 'vor-
stenportret' in het postzegel- en 
muntenmuseum. 

10,15,20 F. Portret van Ruinier 

NOORWEGEN 
Afbeelding melding 6/467. 

OOSTENRIJK 
21-6- '96. Olympische spelen At
lanta 1996. 
lO.-Sh. Vlag dragend figuurtje 
(mascotte?) op gestileerde baan. 
21 - 6 - ' 96 . Serie 'volksgebruiken 
en kostbaarheden'. 
5.50,7.- Sh. Resp. 'Prangstangen' 
(gedecoreerde 'corpus Christi'-
stokken), Salzburg; 'Tiroler Schüt
zen'. 

POLEN 
27-2- '96. Bouwstijlen. 
40,55,70 gr.; 1 Zl. Resp. Ägidien-
kerk in Inowlodz (Romaans), Lie-
vevrouwe-kerk in Krakau (Go
tisch), Sigismund-kapel in Krakau 
(Renaissance), 'Sakraments-
schwestern'-kerk in Warschau (ba
rok). 
11 -3- '96 . Zeilschepen. 
40,55,70,75 gr. Resp. 'Oceania', 
'Zowisza Czorny', 'Generaal Za-
ruski', 'Fryderyk Chopin'. 
18-3- '96. Vierhonderdste ver
jaardag van de hoofdstad 
Warschau. 
55 gr. Stodsgezicht uit de zestien
de eeuw. 

PORTUGAL 
Afbeelding melding 6/467. 
7-6- '96. Europees voetbalkam
pioenschap. 
87.-, 140. e. Spelmomenten. 
7-6- '96. Vijfhonderdste sterfdag 
van ontdekkingsreiziger Joao Voz 
Corte-Real (1420/1425-1495). 
140.-e., blok van 315.-e. Schip, 
roeiboot, wapen 'Terra de Corte 
Real'; idem met Azoren (zwaaien
de bevolking) en 'Circulus Articus' 
(poolcirkel). 
24-6- '96. Honderd jaar moder
ne Olympische spelen. 
47.-, 78.-, 98.-, 140.-e.; blok van 
300.- e. Resp. worstelen, paardrij
den, boksen, hardlopen; op ach
tergrond atleten uit de oudheid. 
l -7 - '96 . Honderdste sterfdag 
van 'fado'-( Portugees dans- en 
klaaglied)zanger Augusto Hilario 
(1854-1895). 
80.- e. Portret, gitaar. 

ROEMENIË °~ 
16-4-'96.Uitgiftedotum mel
ding 6/467 'kevers (insecten, I)'. = 
25-5- '96. Vijftig jaar Unicef*; :;; 
bekroonde kindertekeningen. ^ 
370,740,1500,25501 Resp. = 
derde prijs voor Oano Negoita, ^ 
tweede prijs voor Badeo Eugen 3 
Cosmin, eervolle vermelding Geor- T. 
gescu Nicoleta Daniela, eerste prijs Ï ; 
voor Biborka Bartha. ^ 
27-5- '96. Europees voetbal- 2 
kampioenschap 1995. = 
Strook met 220,370,740,1500, - ^ ^ 
2250 L; blok van 4050 L. Spel- CM 
momenten. www 
29-5-'96. 'Capex 96*'. 
150 L; blok van 4050 L. Resp. 
congrespaleis (tentoonstellingsge
bouw) in Toronto; stadsgezicht von 



Toronto met televisietoren; beide 
waarden met beeldmerk. 
1 0 - 6 - ' 9 6 . Insecten, II. 
70,370, 650,700,2500 L. Resp. 
Chrysomela vigintipunctota, Ento-
moscelis adonidis, Coccinello bi-
punctDta, Calosoma sycophanta, 
Anthaxia salicis. 

RUSLAND 
1 6 - 5 - ' 9 6 . Geschiedenis van de 
trom in Rusland. 
500,750 (tweemool), 1000 
(tweemaal); blok van 2500 R. 
Resp. tram van Putikowski-fabriek 
(1896), trom van 'AG Sormowo' 
(1912), tweeossige trom uit de se
rie T (1928), trom uit de serie 
'KM'(1931), vierassige trom'LM-
57'(1957); tram model 71-608K 
(1993). 
2 0 - 5 - ' 9 6 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
1500 R. Tweemaal. Resp. E.R. 
Daschkowo (directeur van de oco-
demie voor wetenschap in St.-Pe-
tersburg en president von de Rus
sische academie voor weten
schap), wiskundige S.W. Kowo-
lewsKojo. 
l - 6 - ' 9 6 . Vijftig jaar Unicef*. 
1000 R. Twee kinderen, beeld
merk. 
1 4 - 6 - ' 9 6 . Postvervoer per troi
ka; schilderijen. 
1500 R. Driemaal. Resp. in de zo
mer (P.P. Sokolow, 1821-1899), 
posttroiko (P.N. Grusinski, 1837-
1892), in sneeuwstorm (P.P. So
kolow). 
2 0 - 6 - ' 9 6 . Stad Moskou achthon
derdvijftig jaar geleden gesticht; 
schilderijen (stadsgezichten). 
500,750,1000 R. Alle tweemaal. 
Resp. Jausski-brug en Schapkin-
huis (J. Delabarte, co 1790), ge
zicht op Moskou vanaf balkon van 
Kremlin(J. Delaborte, 1797), 
Woskressenskije- en Nikolskije-
poort en Komenny-brug (F. Alexe-
jew, 1811), binnenplaats in de 
Duurt van de Wolchonko-stroot 
(onbekende schilder, 1830-1840), 
Worwarko-stroat (onbekend, 
1830-1840), slederijden in het 
Petrowski-park (onbekend, 1830-
1840). 

SAN MARINO 
6 - 5 - ' 9 6 . 'Middeleeuwse dogen', 
juli 1996; riten en tradities. 

Postzegelboekje met acht zegels 
von 750 L. 
6-5 - '96 . Vijfentwintig jaar diplo
matieke betrekkingen tussen Je 
Volksrepubliek China en San Mari
no. 
Twee zegels van 750 L. met door
lopend beeld; blok van de beide 
waarden. Resp. de Chinese muur, 
'de kleine muur' van San Marino. 
2 5 - 5 - ' 9 6 . 'Festivalbar' in San 
Marino; geschiedenis vom het Ita
liaanse lied. 
2000 L. Kasteel, silhouetten van 
juichende mensen, zon, tekst 'Fes-
tivoibar'. 
Vel met drie stroken van vier ze
gels van 750 L. Resp. Enrico Ca
ruso met'O Sole Mio'(1898), Ar
mando Gill met 'Come Pioveva' 
(1918), EttorePetrolini met 
'Gastone'(1921),VittoriodeSica 
met 'Parlomi d'omore Moriu' 
(1932),OdoardoSpadaromet'La 
porti un bacione a Firenze' 
(1938), Alberto Roboglioti met '0 
mio bela Modonino' (1938), Be-
niamino Gigli met 'Momma' 
(1940), Claudio Villa met'Luna 
Rosso' (1950), Secondo Cosadei 
met 'Romagna Mia' (1954), Rena
te Roscel met 'Arrivederci Roma' 
(1955), Fred Buscaglione met 'Gu-
ordo che luna' (1958), Domenico 
Modugno met 'Nel blu, dipinto di 
blu'(1958). 
2 5 - 5 - ' 9 6 . Honderdste verjaar
dag von de 'Gazzetto dello Sport'. 
1850 L.'La Gozettodello Sport' 
met Fousto Coppi ('Giro d'ltolia'), 
Italië wereldkampioen voetbal 
1982, zege von Ferrari bij de 
'Grond Prix' van San Marino in 
1980. 

SLOVENIË 
6 -6 - '96 . Stad Zogorje ob Sovi 
zevenhonderd jaar geleden ge
sticht. 
24 Sit. Kasteel Gomberk. 
6 -6 - ' 96 . Wereldjeugdkampioen
schap wielrennen 1996. 
55 Sit. Gestileerde wielrenners. 
6-6 - '96 . Vijfde verjaardag von 
de onofhonkelijkhela. 
75 Sit. Berg Griglov en sterren
beeld Cancer (kreeft). 
6-6 - '96 . Paddestoelen. 
Blok met 65 en 75 Sit. doorlopend 
op blok. Resp. Cantharellus cioori-
us en Boletus oestivolis; blok met 

flora, vogels, insecten, slak, bos
gezicht. 
6 -6 - ' 96 . Honderd jaar moderne 
Olympische spelen. 
75,100 Sit. Resp. Atlanta 1996 
met verschillende disciplines, hon
derd joor Olympische spelen met 
verscnillende disciplines. 
Vel met driemaol twee zegels met 
verbindende vignetten; vignetten 
met discuswerper van Myron, 
beeldmerk met getal 100, beeld
merk Atlanta 1996. 
2 1 - 6 - ' 9 6 . Kantkloswerk uit 

1,2,5,12,13,50 Sit. 

TSJECHIË 
13 -3 - ' 96 . Honderdste geboorte
dag van fotograaf Josef Sudek 
(1896-1976). 
9.60 Kc. Sudek met 'kiekkost'. 
13-3 - '96 . Pasen 1996. 
3.- Kc. Vrouw in feestkleding met 
mond eieren. 

WITRUSLAND (BELARUS) 
2 9 - 3 - ' 9 6 . Vlinders. 
Vel met acht zegels van 300 R. 
Resp. Apotura iris, Lopingo ochine, 
Callimorpha dominula, Catocala 
fraxini, Papilio machaon, Parnos-
sius apollo, Ammobiota hebe, Co-
lias paloeno. 
Twee blokken van elk 1000 R. 
Resp. Proserpinus proserpina, Voc-
ciniino optilete. 

IJSLAND 
2 5 - 6 - ' 9 6 . Olympische spelen At-
lanto1996. 
5.-, 25.-, 45.-, 65.-kr. Resp. hard
lopen, speerwerpen, verspringen, 
kogelstoten. 

ZWEDEN 
2 3 - 8 - ' 9 6 . Paddestoelen. 
3.85 kr. Rolzegel. Boletus edulis 
('Karljohon'). 
Postzegelboekje met vier zegels 
van 5.- kr. Resp. Russuia Integra, 
Cantharellus cioarioe?, Craterellus 
cornucopioides, Coprinus comatus. 
2 3 - 8 - ' 9 6 . Eerste nationale 
stadspark in de wereld, Stockholm 
(jochtpark in noord en zuid 
Djurgórden aangelegd door ko
ning Karel XI, Engels park van ko
ning Gustaf li l). 
7.50 kr. Viermaal. Postzegelboek
je. Resp. Haga-pork; 'de koperen 

tent' ('Koppartölten'), café in het 
Hago-park; het Rosendol-poleis in 
Djurgórden (herten); het 'Is-
blodskörret'-moeras (reigerkolo
nie). 
23-8-'96.Wenszegels. 
Postzegelboekje met vier zegels 
von 3.85 kr. Resp. 'don't worry, 
be happy' met klassieke maskers, 
'var glad' (wees blij) met vier har
ten in klovervorm, oloeiende post
hoorn met hartje, 'minns du mig?' 
(denk je nog aan mij?) met pop
petje. 
2 3 - 8 - ' 9 6 . Sport; golf. 
3.50 kr. Rolzegel. Golfer met club 
legt bol neer. 

ZWITSERLAND 
2 7 - 6 - ' 9 6 . 'Guinness Record', 's 
werelds grootste levende postze
gel - uitgebeeld door mensen; op 
initiatief van de Zwitserse posterij
en vormden 11.000 sporters op 
22 juni de letter 'A' van de 'A'-
postzegel (zie ook pag.491). 
90 c. Letter'A', datum 22.6.96. 

BUITEN EUROPA 
AITUTAKI 
2 4 - 6 - ' 9 6 . Zeventigste verjoar-
dog van koningin Elizabeth II. 
S 4.50; blok met vier zegels van 
S 4.50. Portret. 

ANGOLA 
2 0 - 4 - ' 9 6 . Vogels. 
Twee vellen met elk twaalf zegels 
van 5.500 Kz. (Kwonza, op zegel 
KZr.); twee blokken van elk 
12.000 Kz. Wetenschappelijke na
men niet ontvangen. 
2 7 - 4 - ' 9 6 . Dieren in het wild. 
1.500,4.400,5.100,6.000 Kz. 
Fauna en flora. Resp. Euchloron 
megoero, Nymphoeo odorata, 
Bufo regularis, Lycaon pictus. 
Blok van 12.000 Kz.Crocutacro-
cuta (hyena). 
Vel met vier stroken van drie ze
gels met doorlopend beeld. 
Strook 1. Drie zegels van 1.500 
Kz. Vogels. Resp. Pennis opivorus, 
Terathopius ecaudotus, Faico tin-
nunculus. 
Strook 2. Drie zegels van 4.400 
Kz. Resp. Touraco erythrolophus 
(vogel), Giroffa camelopordolis. 

Loxodonto africana. 
Strook 3. Drie zegels van 5.100 
Kz. Resp. Hippopotamus omphl-
bus, BuDilcus ibis (vogel), Ponthe-
ro leo. 
Strook 4. Drie zegels van 6.000 
Kz. Resp. Pelomedusa subrufa 
(schildpad), Nettapus ouritus (wo-
tervogel), Pluvianus aegyptiacus 
(watervogel). 
4 -5 - ' 96 . Klassieke wereldsche-
pen. 
Twee vellen met elk zes zegels van 
6.000 Kz. 
Vel 1. Resp. 'Essex' van de VS 
(1812),'Inflexible'van Engelond 
(1881), 'Minotaur' von Engeland 
(1863), 'Napoleon' van Frankrijk 
(1854), 'Sophia Amolio' von De
nemarken (1650), 'Mosseno' von 
Frankrijk (1887). 
Vel 2. Resp. 'Styrbjorn' van Zwe
den (1789), 'Constellation' von de 
VS (1797), 'Taureou' von Frank
rijk (1865),'Bomb Ketch'van 
Frankrijk (1862), 'Sardegno' von 
Italië (1881), 'Glasgow' von Enge
land (1862). 
Twee blokken von elk 12.000 Kz. 
Resp. zeeslog tussen de 'Royal 
Prince' onder bevel von Sir George 
Ayscue von Engeland en de 'Zeven 
Provinciën' onder bevel von 
Michlel Adrioonsz. de Ruyter 
(1666); 'Tremedous' van Enge
land (1806). 

ANTIGUA EN BARBUDA 
6 -6 - '96 . Wonderbaarlijke reis
verhalen van Jules Verne (1828-
1905), voorlopers von 'science fic
tion'; Walt Disney-korakters in de 
wereld van Jules Verne. 
1,2,5,10,15,20 c. ,$ l . - ,2.- , 
3.-, 5.-. Resp. 'Reis om de wereld 
in tachtig dagen', 'Reis noor het 
middelpunt van de aarde', 'Michel 
Strogorf', 'Van de oorde naar de 
maan', 'Vijf weken in een ballon', 
'Reis om de wereld in tochtig da
gen', 'Het geheimzinnige eiland', 
'Van de aarde naar de maan', 'De 
kinderen van kapitein Grant', 
'Twintigduizend mijlen onder zee'. 
Twee blokken van elk $ 6.-. Resp. 
'Twintigduizend mijlen onder zee', 
'Reis noor het middelpunt van de 
aarde'. 

ARGENTINIË 
18-5 - '96 . Jeruzalem driedui-
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oudheid; beide waarden met 
olympische ringen en {oartallen 
1896-1996. 

CHRISTMASEILAND 
18-4 - '96 . Frankeerzegels; on-
derwoterleven II, vissen. 
20,30,45,90 c. Melichthys vi
dua, Oxymonacanthus longiro-
stris, Anthias smithvanizi, Ostra-
cion meleagris. 
l l - 7 - ' 9 6 . Vogels. 
45,85 c. Resp. Zosterops natalis, 
Ninoxsquamipilanotalis. 

COCOS(KEELING)EILANDEN 
13-6 - '96 . Fauno; via 'het Cocos-

3uarantainestation'geïmporteer-
e dieren". 

45,50 c.,S 1.05,1.20. Resp. 
Diceros bicornis (vanuit AfriKo), 
Alpaca (vanuit Peru, Bolivia en 
Chili), 'Boron'-vee (vanuit Zuid-
Afrika), Struthio comelus (vanuit 
Afrika). 

!end jaar geleden gesticht. 
> 1.50. Tweemaal, in samenhang 
net doorlopend beeld. Mozaïek-
)lattegrona van Jeruzalem uit de 
:evende eeuw. 
15-6- '96 . Amerika - Upoep*; 
net uitsterven bedreigde fauna. 
! 0.75. Tweemaal, in samenhang, 
tesp. jongen van de tapir, lama 
net jong. 

\RUBA 
28-5- '96 . Honderd jaar moder
te Olympische spelen. 
!5,130 c. Resp. hardlopen, wiel-
ennen; beeldmerk. 
24-10-'96. 'Voor het kind 96', 
oeslagzegels; striptekeningen''. 
iO-^ 25, 70+ 35,100-f 50 c. 
tesp. moeder en babykonijn bij 
)usnalte, cactus; moeder en baoy-
lil met schoolboeken; twee vliege-
ende kinderen. 
M-10-'96.'Solidariteitzegels 
996', vijfenzeventigste verjaar-

lag van ae vrijmetselaarsloge 'El 
lol Naciente'; toeslagzegels. 
l0-^30,100-^50c.Resp.symbo-
e^ (passer en winkelhaak, rijzende 
on), symbolen (twee pilaren met 
leur noar tempel); tekst 'lodge El 
lol Naciente 75th anniversary'. 

ISCENSIOK 
iscension, Falklandeilanden, In-
lische Oceaangebied Brits, Maog-
en(Virgin)eilanden, Pitcairneilon-
en, St Helena, Tokelou, Tristan do 
!unha, West-Samoa en Zuidpool-
ebied Brits gaven/geven op 
! l /22 april en in november een 
mnibusserie uit ter gelegenheid 
on de zeventigste verjaardag van 
oningin Elizabeth II; elke serie 
estaat uit vier zegels met portret
en en soms een blok. 
l 2 - 4 - ' 9 6 . Ascension. 
0,25,30,65 p. 

lUSTRALIË 
i -6 - '96 . Honderd jaar moderne 
olympische spelen. 
5 c. (tweemaal), SI.05. Resp. 
dwin Flack (goud op 800 en 
500 meter in Athene 1896), Fan-
y Durack (eerste 'gouden' 
ustralische vrouw, zwemmen 
00 meter vrije slag), Poralympi-
[he spelen Atlanta 1996. 
- 7 - ' 9 6 . Vijftigste verjaardag 
an de 'Children's Book Council' 
(inderboekenraad); categorie 
)rentenboek van het jaar'. 
5 c. Viermaal. Resp. 'Animalio' 
ilfobetboek) van Graeme Base, 
iose and the Midnight Cat' von 
ohn Brown, 'Greetings from San-
y Beach' von Bob Graham, 'Who 
ank the Boat' van Pamela Allen, 
ok in postzegelboekjes en als rol-
egels. 
2 -7 - ' 96 . Symbolische over-
racht van de Olympische vlag 
an Atlanta aan Sydney (stad van 
e Olympische spelen in 2000). 
5 c. Arend/adeloar (Verenigde 
taten) en kangoeroe (Australië), 
ikst'Atlanta 1996, Sydney 
000', vlam. 

AHAMAS 
fbeelding melding 6/468. 

26 -6 - ' 96 . Honderd jaar moder
ne Olympische spelen. 
15,55,60,70 c.; blok van S 2.-. 
Resp. zwemmen, hardlopen, bas
ketbal, verspringen?; speerwerpen 
in 1896, beeldmerk. 

BAHRAIN 
April ' 96? . Parels duiken. 
80,100,200,250 fils. Vier ver
schillende afbeeldingen van parels 
duiken. 

BARBADOS 
30-1 - ' 9 6 . Honderdste verjaar
dag van de postzegelbond. 
10,55 c., $1.10,1.40. 
2-4 - '96 . Honderd jaar moderne 
Olympische spelen. 
20,30,55 c., $3.-; blok van S 
2.50. Resp. voetbal, estafette 
hardlopen, basketbal, lintoefe
ning; discuswerpen (discuswerper 
van Myron, beeldmerk, tekst 
'honderd jaar Olympische spelen', 
verschillende disciplines). 
7-6 - '96 . 'Chattel houses'. 
35,70c.,S1.10,2.-. 
7-6 - '96 . Transport. 
10,90 c., S I . - , 4.-. 
1 2 - l l - ' 9 6 . Kerstmis 1996. 
10,25,65 c., $2.50. 

BELIZE 
17-5-'96. 'China 96*'. 
15,30,50 c., $2.-. Opdruk van 
beeldmerk op frankeerzegels insec
ten. Resp. Lethocerus collosicus, 
Rhynchophorus palmarum, Choera-
dodis strumaria, Corydolis cornutus. 

BERMUDA 
21 - 5 - ' 9 6 . Olympische spelen 
1996. 
25,30,65,80 c. Resp. hinkstop-
sprong, wielrennen, zeilen, ruiter-
sport. 

BHUTAN 
15 -4 - ' 96 . Sprookjes. 
1,2,3,5,10,20 nu; blok van 25 
nu. Resp. 'de witte vogel', 'Sing 
Sing Lhamo en de maan', 'de 
Hoopoe' (vogel Upupa epos), 'de 
wolkenelfjes', 'de drie wensen', 
'de verschrikkelijke sneeuwmon'. 
2-5 - '96 . Vlinders. 
2 ,3 ,5,10,15,25 nu; twee blok
ken van 30 nu. Resp. 'blue ponsy', 
Papilio orcturus, 'great mormon', 
Arggreus hyberbius, 'blue duke', 
Meandrusa; Nymphalis xanthome-
las, 'fivebor swordtail'. 

pens. 
20,50,80 t . , l . -P . Resp. speren, 
bijlen, wapenschild, messen en 
scnede. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 6/468. 
24 -4 - ' 96 . Zelfklevende fran
keerzegels; toerisme. 
RS 0.23. Vijfmaal. Resp. de Ama
zone, de Pantanol, 'jangada' (vlot 
met zeil), het 'suikerbrood' in de 
'Guanobaro'-baai, de Iguoca wa
tervallen"'. 
4 -5 - ' 96 . 'Espamer 96'; interna
tionale postzegeltentoonstelling in 
Sevilla, Spanje; vogels met flora 
op achtergrond. 
RS0.15,1.05,1.15.Resp.Eupe-
tomena macrouro, Stephanoxis la-
landi, Topazo pella. 
2 1 - 5 - ' 9 6 . Honderd jaar Olympi
sche spelen. 
R$ 0.18,0.23,1.05 (tweemaal). 
Resp. hardlopen, lintoefening, 
zwemmen, beachvolleybol. 
5-6 - '96 . Nationaal erfgoed; Bra
ziliaanse grotten. 
Blok met zegel van RS 2.68. Ge
zicht vanuit rots naar buiten (meer 
in grot met stoloctieten, stalagmie-
ten, fauna o.a. vleermuis, flora: 
crustaceoe, speloloog). 
10-6 - '96 . 'Americas Telecom 
96'; telecommunicatie en sport, 
ITU*. 
RS 1.05. 'Partnerschap, competi
tie, integratie en communicatie' 
(sportlieden, deel wereldbol, scho
telantenne). 
26 -6 - ' 96 . Strijd tegen drugsmis
bruik. 
RS 0.27. Symbolische voorstelling. 
17-6 - '96 . Werelddag van de 
strijd tegen desertificotie (ver
woestijning). 
Blok met zegel van RS 1.23.'Hui
lende' zon loot traan vallen op in 
gebarsten grond staande boom. 

BRUNEI 
17-5 - '96 . Werelddag telecom
municatie; kindertekeningen. 
20,35 s., S1 . - . Van resp. Awang 
Rady Roswonddy bin Haji Roslan, 
Dayang Norhafizah bte Haji Taha, 
Ton Szue Honn. 

BURKINA FASO 
26-1 - ' 95 . Twintigste verjaardag 
vandeWTO*. 
150,350,450,650 F. Resp. per
soon op ezeltje, station van 
Bobo-Dioufasso, grote moskee in 
Boni, Hippotragus equinus (fau
na). 
6-2 - '95 . Frankeerzegels; Croco-
dylus niloticus. 
10,20,25,30,40,50,75,100, 
150,175,250,400 F. 
5-4 - '95 . Zangvogels. 
450,600,750 F.; blok met de drie 
waarden. Resp. Lonorius borbarus, 
Uroeginthus granatinus, Taha 
afro. 

CAMBODJA 
14-6- '96. '0lymphi lex96'. 
Zes woorden. 

CANADA 
8 -5 - ' 96 . Elfde internationale 

conferentie over aids* (sida*), 
Vancouver juli 1996. 
45 c. Poster", (collage van ogen, 
monden, hort, tekst 'one world, 
one hope'= 'unis dans l'espoir'). 
8-6-'96.'Capex 96*'; historische 
boeren- en wegvoertuigen, laatste 
serie van in totaal vijfentwintig ze
gels. 
45,52,90 c. Alle waarden twee
maal. Resp. Elektrisch rijtuig van 
'Still Motor Co. Ltd.', brandweer
auto, kampioen wegegoliseerder, 
internationale vrachtwagen D-35, 
tractor/trailer model WA 122'de 
White', truck om boomstammen te 
vervoeren'Hoes HDX 45-115'. 
13-6-'96.'Capex 96*'; hon
derdste verjooraog van de ontdek
king van goud in Yukon (goud
koorts bij de rivier de Klondike). 
Vel met twee stroken van vijf ze
gels van 45 c. met tekst op vol
rond. 
28 -6 - ' 96 . Doa van Canada; 
'mopleleof' (esdoornblod, natio
naal symbool) in auiltpotroon. 
Vel met twaalf zeltklevende zegels 
van 45 c. en vijf vignetten met 
doorlopend beeld van quilt. 

CAYMANEILANDEN 
21 -3 - ' 96 . Wilde vruchten, I. 
10,25,40c.,Sl.-.Resp.Coccolo-
bo uvifero, Psidium guojova, Mol-
pighio emarginata, Tomorindus in
dien. 

CHILI 
Afbeelding melding 6/468. 
2 4 - 1 0 - ' 9 5 . Eenenvijftigste we
reldcongres van Koop-Hoornkapi-
teins, Valparaiso. 
S 250. Zeilschip bij Koop Hoorn. 
13 -11 - ' 95 . Kerstmis 1995. 
S 90. Tweemaal, in samenhang. 
Resp. kerststal met inwoners van 
Zuid-Chili, idem met Noord-Chile-
nen. 
2 2 - 1 1 - ' 9 5 . Chileenszuidpoolge-
bied; Eudyptes chrysolophus (vo
gel). 
S 100,250. Twee verschillende af
beeldingen. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
11 - 5 - ' 9 6 . Dertigste verjaardag 
van deTzu-Chi stichting (stichting 
gebaseerd op de geest von het 
boeddhisme 'Love For AH'). 
5.-, 19.-. Resp. op hond gezeten 
mensen, in bed van bloemblad ge
legen zieke. 
2 0 - 5 - ' 9 6 . Verkiezing van de ne
gende president en vice-president. 
3.50,5.-, 13.-, 15.-; blok met de 
vier waarden. Resp. dubbbelpor-
tret met vlag, president en vice-
president bij presidentsgebouw, bij 
net 'Asia-Pacific Operations Hub'-
project, bij volksfestiviteiten. 
5-6- '96 . Eilanden in de Zuid-Chi
nese Zee. 
5.-, 17.-; blok met de beide waar
den. Resp. landschap van de Pra-
tos en Itu eilanden met monu
ment; met op achtergrond kaart 
van de Zuid-Chinese archipel. 
2 2 - 6 - ' 9 6 . Honderd jaar moder
ne Olympische spelen. 
5.-, 15.-. Resp. wielrennen en 
ringoefening, twee atleten uit de 

COLOMBIA 
21 -11 - ' 95 . Strijd tegen drugs
handel; vijftiende verjoordog van 
de politie-ofdeling 'verdovende 
middelen'. 
330 P. Tweemaal. Resp. ontdek
king van papoverveld, geboeide 
handen. 
2 3 - 1 1 - ' 9 5 . Vijfentwintigste ver
joordog van de CAF*. 
650 P. Beeldmerk. 
28 -11 - ' 95 . Amerika Upoep*; 
natuurbescherming. 
400 P. Tweemaal. Resp. bescher
mende handen met vis en waterle
lie, idem met jonge plant. 
6 -12 - ' 95 . Mythen en sagen. 
Strook met vier zegels van 750 P. 
Resp. 'de bosfee Madremonte', 
'de klagende stem', 'de riviergeest 
El Mohan', 'de kaaimanmens'. 
18-12- '95 . Kerstmis 1995. 
220,330 P. Raam met afbeelding 
van de Heilige Familie (apostelka
pel van het nieuwe gymnasium, 
Bogota). 

BOTSWANA 
25 -3 - ' 96 . Inheemse strijdwa-

CONGO 
10-5- '96 . Flora. 
Zes waarden. 
24 -6 - ' 96 . Oude militaire vlieg
tuigen. 
Zes waarden. 

COOKEILANDEN 
21 - 6 - ' 9 6 . Zeventigste verjaar
dag van koningin Elizabeth II. 
S 1.90,2.25,2.75; blok met de 
drie waarden en vignet. Verschil
lende portretten, vignet met wa
pen. 

ECUADOR 
11-10- '95 . Internationole deca
de ter vermindering van gevolgen 
natuurrampen. 
1000 S. Vijfmaal. Resp. juiste ge
drag bij oordbeving, bij vulkaon-
uitborsting, bij overstroming, her
bebossing berghellingen, hulpver
lener burgerbescherming. 
16-10- '95 . Vijftig jaar FAO*. 
1300 S. Beeldmerk. 
20 -10 - ' 95 . Vijftigste verjaardag 
van de cultuurvereniging voor 
vrouwen. 

SM WW 

BARBUDA 
Zonder datum. Opdruk 'Barbu
da Mail' op serie zegels 'dinosau
russen' (Antiguo en Barbuda, 15-
l-'95). 
Strook met 15,20,65,90 c.,S 
1.20,5.-; vel met twaalf zegels 
(zie melding 7/8/521/ '95 van 
Antigua en Barbuda). 

BENIN 
5 -5 - '96 . 'Copex 96*'; kerstmis. 
Zes woorden. 
2 7 - 5 - ' 9 6 . Zeilschepen. 
Zes waarden. 

file:///RUBA


1500 S. Vrouwengezicht,toetsen-
bord klavier, boek. 
11-11 - '95 . Negenendertigste 
vergadering van de FIAF (Federa-
clon Interamericana de Filatelia). 
1000 S. Beeldmerk. 

EGYPTE 
14 -3 - '96 . Honderdste verjaar
dag van de maatschappij voor 
Egyptisch geologisch onclerzoek. 
15 P. Geologische koart. 
16-3 - '96 . Negenentwintigste in
ternationale jaarbeurs in Cairo. 
15 P. Beeldmerk. 
Maart ' 9 6 . Topconferentie 'bou
wers aan de vrede', Charm El-
Cheikh, Egypte. 
15,80 P. Beeldmerk, kaart met 
locatie van Charm El-Cheikh. 
11 -4 - ' 96 . Ondertekening van 
het verdrag 'Afrika vrij van 
atoomwapens'. 
15 P. Beeldmerk (olijftak, land
kaart en symbool van atoom
kracht). 
2 9 - 4 - ' 9 6 . Vijftigste verjaardog 
van de maatscnoppij van accoun
tants en boekhouders. 
15 P. Beeldmerk, computer, tel-
room. 

ETHIOPIË 
6 -6 - ' 96 . Vijfentwintigste ver
jaardag van net vrijwilligerscorps 
van de Verenigde Naties. 
20,30, 501.,1.-Birr. rasp. ronde 
hutten en bewoners, planten van 
gewas, onderwijs, echtpaar met 
baby. 

FALKLANDEILANDEN 
2 1 - 4 - ' 9 6 . Zeventigste verjaar
dag koningin Elizabeth II (zie As
cension). 
17,40,45,65 p.; blok van £ 1 . - . 

FIJI 
Afbeelding melding 6/468. 

FIUPIJNEN 
1 - 6 - ' 9 6 . Fronkeerzegels; hon
derdste geboortejaren/viering 
'tien jaar Filipijns nationalisme 
1989-1998'. 
Strook met vijf zegels van 4.- P. 
Resp. Carlos P. Garcia (1896-
1971), Cosimiro del Rosorio 
(1896-1982), GeronimaT.Pecson 
(1896-1989), Cesar C.Bengzon 
(1896-1992), José Corazon de Je

sus (1896-1932). 
13 -6 - ' 96 . Vijftigste verjaardag 
van de 'ABS-CBN Broadcasting 
Corporation'. 
4.-, 8.- P. Twee verschillende af
beeldingen van Maleisische folklo
ristische vogel van overvloed, 
kracht en onsterfelijkheid (met 
resp. communicatie-opparotuur, 
wereldkaart). 

GAMBIA 
Zonder datum. Twee zegels ont
vangen. 
1.- D. Internationale luchthaven 
Banjul. 
3.- D. UPU'; beeldmerk. 

GEORGIË 
Zonder datum. Fauna. 
Vel met zestien zegels van 10? 
met doorlopend beeld, joartal 
1995 (mogelijk melding 11/768). 
Zonder datum. Vogels. 
Twee blokken van 100. 
Van deze emissies geen verdere 
gegevens ontvangen. 

GHANA 
2 8 -4 - ' 96 . Watervogels. 
200,400 (twoalfmaal), 500,800, 
1000 Cs. Resp. Aythya erina, Net-
tapus auritus. Netto erythroph-
tholmo, Anas copensis, Tadorna 
ferruginea, Dendrocygna bicolor, 
Dendrocygna viduata, Aythya ny-
roco, Anas hottentota, Anas spar-
so, Anas undulota, Anas bahamen-
sis, Pteronetta hartloubi, Oxyura 
moccoa, Anas smithi, Netto rufina. 
Twee blokken van 2500 Cs. Resp. 
Anas clypeoto. Sterna dougollii. 
12-2-'96.Honderdvijfentwintig-
ste verjaardag van het 'Metropoli-
ton Museum of Art' in New York 
City; (details van) schilderijen. 
Twee vellen met elk acht zegels 
van 400 Cs. 
Vel 1. Resp. 'portret van een man' 
(Hugo Van Der Goes), 'poradijs' 
(Giovanni di Paolo), 'portret van 
jongeman' (Antonello da Messi
na), 'Tommaso Portinori' (Hans 
Memling), 'vrouw Maria Portinori' 
(Hans Memling), 'portret van een 
vrouw' (Domenico Ghirlondoio), 
'St Christoffel en de kleine Jezus' 
(Domenico Ghirlandoio), 'Frances
co D'Este' (Rogier van der Wey-
den). 
Vel 2. Resp. 'de verstoorde slaap' 

(Francois Boucher), 'Diana en 
Cupido' (Batoni), 'bellen blazende 
jongen' (Jeon Baptiste Simeon 
Chordin), 'oude Rome' (Gian Pao
lo Pannini), 'moderne Rome' 
(Gian Poolo Pannini), 'de Calmody 
kinderen' (Sir Thomas Lawrence), 
'de triomf van Morius' (Giovan 
Bottisto Tiepolo), 'tuin in Vaucres-
sion'(Edouard Vuillard). 
Twee blokken van elk 2500 Cs. 
Resp. 'de openbaring' (Giotto de 
Bondene), 'de roeping van Mat-
theus' (Hemessen). 

GRENADA 
26 -2 - ' 96 . Bekende dansen; 
Wfalt Disney-korokters voeren ver
schillende donsen uit. 
35,45,75,90 c., S I . - , 2.-, 3.-, 
4.-. Resp. topdansen, dans met 
Mexicaanse hoed, hoeladans, tan
go, jitterbug, volksdans uit de 
Oekraïne, ballet, 'line-dancing' 
(reidans). 
Twee blokken van S 5.- en S 6.-. 
Resp. con-con. Schotse zwoord-
dons. 

GRENADA/GRENADINEN 
17-4 - '96 . Bekende feestdagen; 
Walt Disney-korokters tijdens ver
schillende feestvieringen. 
25,50,75,90 c., S3.-, 4.-. Resp. 
nieuwjaar met het 'Hopping John'-
feest, 'mei viering' (dansen onder 
de meiboom), onofhonkelijkheids-
dog (vuurwerk), holloween, 
'thanksgiving day', chanoeko 
(joods inwijdingsreest). 
Twee blokken van S 6.-. Resp. Co-
ribisch carnaval, parade van St Pa
trick (St Volentijn). 
Zonder datum. Twee zegels in 
samenhang ontvangen. 
S1 . - . Tweemool. Resp. fort in de 
'grote muur' bij Shanhoiguon, 'de 
poort van de hemelse vrede' (Tia
nanmen). 

GUYANA 
3 -5 - '96 . Paddestoelen. 
Vel met acht zeqels van S 60. 
Resp. Armillouello melleo, Gom-
phus floccosus canthorellaceoe, 
Pholioto ostragolina strophariace-
oe ogaricoles, Helvelloacrispo hel-
vellaceoe pezizoles, Hygrophorus 
miniotus hygrophoraceoe, Om-
pholotus oleorius, Hygrocybe acu-
toconica, Myceno viscoso. 

S 20,25,30,35; drie vellen met 
elk vier zegels von S 60; twee 
blokken van elk S 300. Weten
schappelijke nomen niet ontvan
gen. 

HAITI 
3 1 - 1 2 - ' 9 5 . Vijftig joor Verenig
de Naties. 
0.50,0.75G.; l .- ,2.-,3.-,5.-G. 
(luchtpostzegels); blok van 5.- G. 
Twee verschillende afbeeldingen 
van vredesduiven en vlaggen van 
VN en Haiti. 

HONGKONG 
18-5-'96.'HongKong97'-post-
zegeltentoonstelling, II (tweede 
van serie van drie velletjes). 
S10. Foto van 'Victoria Harbour' 
en de'Peak'in 1920. 
2 6 - 6 - ' 9 6 . Archeologische vond
sten. 
$1.20,2.10,2.60,5.-. 

INDISCHE OCEAANGEBIED 
BRITS 
2 2 - 4 - ' 9 6 . Zeventigste verjaar
dag koningin Elizabeth II (zie As
cension). 
20,24,30,56 p.; blok van £ 1 . - . 

IRAN 
18 -3 - ' 96 . Herdenking martela
ren bevelhebbers, II. 
lOORlsViermool. 
8 - 5 - ' 9 6 . Internationale boeken
beurs in Teheran. 
85 Ris. 
13 -5 - ' 96 . Internationale spoor
lijn Mashhod-Soraks-Tajan. 
200 Ris. 
3 -6 - ' 96 . Herdenking sterfdag 
Khomeiny. 
200 Ris. 

IRAQ 
2 8 - 4 - ' 9 5 . Achtenvijftigste ver
jaardag van Saddam Hussein. 
25 Din. Tweemaal. Resp. portret 
Hussein, vlag, bloemen; Hussein 
met kind, rozen. 

ISRAEL 
2 5 - 6 - ' 9 6 . Vijftigste verjaardag 
van de elf nederzettingen". (Ked-
ma, Gol-On, Shuval, Mishmor Ho-
Negev, Nevotim, Hatzerim, Urim, 
Tekumo, Be'eri, Kfor Dorom, Ni-
rim) in de woestijn de Negev (na 

zonsondergang oon het eind van 
de vasten van Yom Kippur op 6 
oktober 1946 gevestigd). 
NIS. 1.05. Woestijn met nederzet
ting en plant in woestijngrond. 
25-6 - '96 . Muziek; componist 
Felix Mendelssohn Bortholdy 
(1809-1847). 
NIS. 4.65. Portret, scène uit 'Elia', 
detail partituur. 
25-6 - '96 . Honderd jaar Olym
pische spelen. 
NIS. 1.05,1.60,1.90. Resp. scher 
men, polsstokhoogspringen, wor
stelen. 
Postzegelboekje met een zegel 
van NIS 1.05, twee van 1.60, drie 
van 1.90. 
25 -6 - ' 96 . Vruchten. 
NIS. 1.05,1.60,1.90. Resp. ci
trusvruchten ('jaffa'-sinaosoppel, 
'sweety'-zoet soort grapefruit, 
'kumquat'-Chinese sinaasappel); 
fruit voor de export (avocado, 
persimmon, dadel, mango, drui
ven 'prime' en 'vered'); exotisch 
fruit ('corombola', 'lychee', 'pa
paya', 'onono'). 

KIRIBATI 
Afbeelding melding 6/469. 
30-4 - '96 . 'China 96*'. 
Blok met zegel van 50 c. Zegel 
met draakocntige rot; blok met 
spelende ratten in Chinees land
schap, beeldmerk. 
8-6- '96. 'Capex96*' . 
Blok van S 2.-. Locomotief nr 
5609'Gilbert and Ellice Islands, 
LMS Jubilee doss 4-6-0'. 
22-4 - '96 . Honderd joor moder
ne Olympische spelen. 
20,30,50 c., $ 1 . - . Resp. steeple
chase, boksen, speerwerpen, hor
denloop. 
22-5 - '96 . Vlinders. 
Vel met negen zegels van 70 c. 
Resp. Charoxes varones, Grophi-
um ontheus. Precis hierta, Papilio 
dordanus, Euphoedra neophron, 
Kallimo cymodoce, Papilio zol-
moxis, Acroea natolico, Salamis 
onocardii. 

KOEWEIT 
15-11- '95 . Flora. 
5,15,25,50,150 f. Resp. Ono-
brychisptolemaica, Concolvulus 
oxyphyllus. Papaver rhoeas. Molt 
kiopsis ciliato, Senecio desfontoi-
nei. 
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(OREA NOORD 
12-3- '96 . Vijftigste verjaardag 
lan de eerste postzegel van de 
volksrepubliek Korea; zegel op ze-
iel. 

v*on. Yvert nr 2 met deel wereld-
)ol en toren van de 'Juche Idea'. 
15-4- '96 . Vierentachtigste ver-
oardag van leider Kim II Sung. 
0 eh.; blok van 1 won. Resp. ge-

loortehuis in Mongyongdoe; schil-
ierij 'Eternal Image' (portret Kim 
1 Sung omringd door bloemen). 
l-b-'%. Pooldleren. 
wee velletjes met elk twee zeaels 
m 50 ch. Resp. Aptenodytes for-
teri, Hydrurga leptonyx; Alopex 
ogopus, Tholorotos maritimus. 
12-6- '96. Tachtigste geboorte-
lag van de revolutionaire strijder 
(lm Chol Ju. 
Hok met zegel van 1.50 won. Por-
ret. 
15-6- '96. Complete verzame-
Ing boeddhistische geschriften, of-
Irukken van 80.000 houten blok-
;en. 
10 ch. Manuscript met op achter-
irond karoktertekens. 
i - 7 - ' 96 . Trekvogels. 
Hok met 10,40,50 ch. Resp. Eu-
ystomus orientalls, 'tricolour fly-
atcher', Cuculus canorus. 

(OREA ZUID 
kfbeelding en aonvulling melding 
1/308/309 'wilde bloemen, I': 
wetenschappelijke nomen resp. 
ypripdelum mocronthum, Trilli-
im tschonoskil. Viola variegata, 
lyperlcum oscyron. 
! 2 - l - ' 9 6 . Frankeerzegel; vo-
lels. 
iOO w. Alouda arvensis. 
8 -3 - ' 96 . Lancering Mugungh-
ra-satelliet. 
50 w. Lancering. 
IO-3- '96. Frankeerzegels; fol-
lore. 
20,480 w. Resp. grote trom en 
'ommeldons, Hahoe-masker en 
sirum (Koreaons worstelen). 

IIAAGDEN(VIRGIN)EILAN-
lEN 
12-4-'96. Zeventigste verjaar-
ag koningin Elizabeth 11 (zie As-
enslon). 
0,30,45 c., $1.50; blok van $ 

l 2 -5 - ' 96 . Honderd jaar moder-
e Olympische spelen. 
0,35,50c.,Sl.-.Resp.horden-
)op, volleybal, zwemmen, zeilen. 

HACAU 
4 - 6 - ' 9 6 . Gelukwensen. 
Oa., 1.50,3.-, 4.-P. Resp. man 
1 rolstoel met been In verUnd 
rijgt cadeau, moeder met twee-
ng ontvongt bloemen, kinderver-
lardog met taart met drie koars-
is, bruidspaar. 

AALDIVEN 
0-5-'96. 'China 96*'; WohDIs-
ey karakters. 
én vel met zes zegels van 2 Rf. 
n een vignet; twee vellen met zes 
egels van 2 Rf. 
el 1. Resp. sneeuwballen gooien 
Ij de 'Ice Pagoda', vignet met 

mascotte, vliegeren, muziekinstru
ment, poplerknipsels, Chinees 
nieuwjaar. 
Vel 2. Resp. de Chinese terracotta-
beelden, Chinese maskers, vissen, 
drakenboot, de Peking opera, Chi
nese tuin. 
Vel 3. Resp. de Chinese muur, 
tempeltuin, pondaberen, Chinese 
jonk, arotten, de marmeren boot. 
Drie blokken van elk 7 Rf. Resp. 
maanfestlval, gezicht op Guilln, 
Chinese maaltijd. 

MALEISIË 
6 - 4 - ' 9 6 . Flora; 'pitcher' planten. 
30,50 c. Belde tweemaal In sa
menhang. Resp. Nepenthes san-
guineo. Nepenthes macfarlanel, 
Nepenthes rajah. Nepenthes lowil. 
10 -4 - ' 95 . Koralen. 
20,30 c. Beide tweemaal. 
2 6 - 9 - ' 9 5 . Founo; zeescblldpod. 
30 c. Tweemaal. Resp. Chelonlo 
mydos, Dermochelys coriacea. 

MARSHALLEILANDEN 
17 -7 - ' 95 . Geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog; conferentie 
van Potsdam. 
55 c. Portretten van Harry S. Tru
man, Sir Winston Churchill, Cle
ment Atlee en Jozef Stalin. 
2 6 - 7 - ' 9 5 . Correctie/aanvulling 
melding 6/469 'geschiedenis von 
de Tweede Wereldoorlog; aftreden 
van Winston Churchill (1874-
1965)'. 
60 c. Churchill met sigoor verloot 
'DownlngstreetlO'. 

MICRONESIË 
11 -11 - ' 95 . Kerstmis 1995. 
32,60 c. Kerstster. 
3 0 - 1 1 - ' 9 5 . Overlijden van 
Yitzhak Rabin; nobelprljs voor de 
vrede 1994. 
32 c. Portret. 
5-1 - ' 9 6 . Chinees nieuwjaar; het 
jaar van de rot. 
Blok met zegel van 50 c. Rat met 
tekst'Happy New Year 1996'. 

MONGOLIË 
1 -1 - ' 9 5 . Chinees nieuwjaar; jaar 
van het varken/zwijn. 
200 T. Zwijn. 
2 5 - 2 - ' 9 5 . Maskerdans 'Tsom'. 
20,50,60,100,120,150,200 
T.; blok van 400 T. 
30-3-'95.WWF*;Saigatatarica 
mongolico. 
40 ,50 ,70 ,2001 
6 -6 - ' 95 . 'Hong Kong 95'; natio
nale postzegeltentoonstelling. 
200 T. Resp. vlinder, bloemen. 

MONTSERRAT 
3-8-'95.1AAF*; wereldkam
pioenschap atletiek, Göteborg. 
Blok met vier zegels van S1.50. 
Resp. Jesse Owens (VS), Eric Lem
ming (Zweden), Rudolf Harbid 
(Duitsland), jeugdige sporters van 
Montserrat. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
5 -6 - ' 96 . 'Copex 96*'; vlinders. 
5,110,300,750c.Resp.Agraulis 
vanllloe, Callithea philotima, Part-
henos sylvio, Eupboedro fronclna. 
8 - 5 - ' 9 6 . De bijbel in het Papia-

ments. 
85,225 c. Resp. symbolische voor
stelling 'overal ter wereld wordt 
de bijbel vertaald', de bijbel in het 
Papioments omringd door de let
ters van het alfabet. 

NEVIS 
Afbeelding melding 5/390. 
2 8 - 2 - ' 9 6 . Chinese moankalen-
der; het joar van de rat. 
Blok met vier zegels van S 1.-; 
blok met zegel van $ 3.-. Resp. rat 
bij vegetatie tijdens lente, zomer, 
herfst, winter; twee ratten houden 
feestmaaltijd. 
2 8 - 5 - ' 9 6 . Olympische spelen At
lanta 1996; kampioenen verschil
lende sporten en gouden medaille
winnaars tienkamp. 
25, 50,80 c, S 3.-. Resp. boksen 
In de oudheid (bokssport was een 
uitvinding van de god Apollo), 
Mark Spitz (zeven maal goud 
zwemmen, München 1972), Sieg
bert Horn (voormalig Oost-Duits
land, kajak, München 1972), de 
'Siegestor Triumphal Arch' 
(triomfboog) voor de spelen in 
München 1972). 
Vel met negen zegels van S1 . - . 
Resp. Jim fnorpe (VS, Stockholm 
1912), Glenn Morris (VS, Berlijn 
1936), Bob Mathias (VS, Londen 
1948 en Helsinki 1952), Rafter 
Johnson (VS, Rome 1960), Bill 
Toomey (VS, Mexico City 1968), 
Nikolay Avilov (voormalige 
Sovjetunie, München 1972), Bruce 
Jenner (VS, Montreal 1976), Da
ley Thompson (Groot-Brlttannië, 
Moskou 1980 en Los Angeles 
1984), Christian Schenk (voorma
lig Oost-Duitsland, Seoul 1988). 

NICARAGUA 
2 2 - 2 - ' 9 6 . Klassieke schepen. 
Twee vellen met elk negen zegels 
van 2.50 C. 
Vel 1. Resp. 'Mayflower' (Enge
land), 'Young America' (VS), 
'Preussen' (Duitsland), piroten-
schip (Corlbisch gebied), 'Cutty 
Sark' (Engeland), piratenschip 
(Coribisch gebied), galjoen (Spon-
je), 'El Sol Real' (Frankrijk), 'San
ta Maria' (Sponje). 
Vel 2. Resp. 'Bounty' (Engeland), 
'The President'(VS),'Prince Wil
liam' (Nederland), 'Vuelo Nu-
blodo' (VS), handelsboot op de Nijl 
(Egypte), 'Europa' (Nederland), 
'Vaso' (Zwitserland), 'Foochow'-
jonk (China), 'San Gabriel' (Portu
gal). 
Twee blokken van elk 15.- C. 
Resp. Japanse jonk, 'Passat' 
(Duitsland). 
8-3 - '96 . Vierde vrouwenconfe
rentie van de Verenigde Naties; be
roemde vrouwen uit de hele wereld. 
Vel met negen zeaels van 2.50 C. 
Resp. Indira Ganclhi, Madame 
Chiang Kai-Shek, moeder Teresa, 
Marie Curie, Margaret Thatcher, 
Eleanor Roosevelt, Eva Peron, Go\-
do Meir, VIoleta Barrios de Cho-
morro. 
Drie blokken von elk 15.- C. Resp. 
Jacqueline Kennedy Onassis, Aung 
Son Suu Kyi, Valentino Tereshko-
va. 

NIEUW-ZEELAND 
2 1 - 2 - ' 9 6 . Onderwaterfauna. 
Vel met twee stroken von vijf ze
gels van 40 c. Doorlopend beeld. 
10-7 - '96 . Olympische spelen At
lanta 1996. 
40,80 c., SI.- ,1.50,1.80. Ronde 
zegels. Resp. zwemmen, wielren
nen, atletiek, roeien, zeilen. 

NIGERIA 
2 9 - 4 - ' 9 6 . Tiende verjaardag 
von het 'Niger Doek'. 
5,10,20,30 N. Verschillende af
beeldingen van en bij het 'Niger 
Doek'. 

NORFOLKEILAND 
Afbeelding melding 5/390 
(6/469). 
18-5 - '96 . Chinees nieuwjaar; 
het joor van de rot. 
Blok met zegel van $ 1.-. Zegel 
met gestileerde rot tegen een 
bloemenochtergrond op blok. 
2 -7 - ' 96 . Schelpen. 
45 c. Viermaal. 

OMAN 
2 -9 - ' 95 . Vijftig jaar Verenigde 
Noties. 
100 b. Beeldmerk. 
1 8 - 1 1 - ' 9 5 . Vijfentwintigste na
tionale feestdag, 
50,100 b.; blok met de belde 
woorden. Resp. sultan Qoboos bin 
Said In resp. bedoeïnenkleding, in 
uniform. 
4 - 1 2 - ' 9 5 . Zestiende zitting van 
deGCC*. 
100,200 b. Resp. beeldmerk, de 
sultan, vlaggen, landkaart. 

PALAU 
12 -3 - ' 96 . Vijftig joor Unicef*. 
Blok met vier zegels van 32 c. met 
doorlopend beeld. Kinderen om 
wereldbol, beeldmerk. 
29-3-'96. 'China 96*'; vissen. 
Strook met vijf zegels van 32 c. 
Resp. letter P, Scarus frenotus en 
Pseudonthios squommipinnis; let
ter A, Apogon cyanosomo; letter L, 
Choetodon mertensli; letter A, 
Echidna nebuloso en Eucldoris tri-
buloides; letter U, Cephalopholos 
mlnlota en Lobroldes dimidiatus 
(letters vormen samen landsnoam 
Palau). 
29-4-'96. 'Copex 96*'; ontdek
kingsreizigers (land, zee, lucht en 
ruimte). 
Twee vellen met elk negen zegels 
van resp. 32 en 60 c. 
Vel 1. Fernao de Mogelhoes met 
schip Victoria, Charles Wilkes met 
schip Vincennes, Joshua Slocum 
met boot 'Spray', Ben Carlin en 
omfibievoartulg 'Half-Safe', Ed
ward L Beach en USS Triton, Nao
mi James en jacht 'Express Crusa
de', Sir Ranulf Rennes (drie joor 
durende expeditie rond wereldbol 
vlo noord- en zuidpool), Rick Han
sen en tocht per rolstoel door vie
rendertig landen, Robin Knox-
Johnson en catamaran 'Enza New 
Zealand'. 
Vel 2. Resp. Lowell Smith (leidde 
vloot 'US Army Air Service Dou
glas' op eerste vlucht rond de we
reld). Ernst Lehman en Grof Zep

pelin, Wiley Post (vlucht rond de 
wereld In ééndekker), YurI Gaga
rin en Vostok I, Jerrie Mock (eer
ste vrouw solo rond de wereld in 
Cessna 180 'Spirit of Columbus'), 
H. Ross Perot jr en helikopter 'Bell 
Longranger lil'Spirit of Texas', 
Brooke Knapp en schip Gulfstreom 
III 'The American Dream', Jeona 
Yeoger en Dick Rutan en vliegtuig 
'Voyage', Fred Losby (vlooq op 
tweeëntochtigjorige leeftijclsolo 
rond de wereld in een 'Piper Com-
monche'). 
Twee blokken van elk $ 3.-. Resp. 
Sir Francis Chichester en jacht 
'Gipsy Moth IV'; Bob Martin, Mark 
Sullivan en Troy Bradley (poging 
om tijdens 'Copex 96' met helium-
ballon de 'Odyssey' een strotosfe-
rlsche tocht rond ile wereld te ma
ken). 
29-5-'96.WaltDlsney-karak-
ters met als thema 'love', afbeel
dingen ontleend aan verschillende 
films. 
l ,2,3,4,5,6c.Resp.Slmba, 
Nolo en Timon; Georgett, TIto en 
Oliver; Duchess, 0'Malley en Ma
rie; Bianca, Jake en Polly; Tod, 
Vixey en Copper; Thumper, Flower 
en de Sweethearts; alle zegels met 
woord 'love'. 
Vel met negen zegels van 60 c. 
Resp. 'The Lion King', 'The Res
cuers', 'Oliver & Company', 'The 
Aristocats', 'The Rescuers Down 
Under', 'The Fox and Hound', 'Ro
bin Hood', 'Bombi', 'One Hundred 
ond One Dalmatians'. 
Twee blokken van elk $ 2.-. Resp. 
'Lady and the Tramp'; Bombi, Fo-
line. Thumper en Girl Rabbit. 
31 - 5 - ' 9 6 . Olympische spelen At
lanta 1996; sportsterren von vroe
ger en nu. 
40,60 c. Beide tweemaal. Resp. 
Fanny Blonkers-Koen ('the Flying 
Dutchwoman'), Bob Mathias ('the 
Iron Man of the Olympics'), ope
ning spelen Londen 1948 (fakkel
drager komt Wembleystadion bin
nen), stadion in Olympia (spelen 
van Athene in 1896). 
Vel met twintig zegels von 32 c. 
Resp. Hokeem Olojuwon, Michael 
Jordan, Pat McCormick, Fu 
Mingxia, Jim Thorpe, Robert Zme-
llk, Jesse Owens, Ivon Pedroso, 
Totyono Gutsu, Nadio Comaneci, 
Jackie Joyner-Kersee, Bobe Di-
drlkson, Michael Johnson, Eddie 
Tolan, Kristin Otto, Krisztlno Egers-
zegl, Vitoli Scherbo, Sawao Koto, 
Johnny Weismuller, Alexandre Po
pov. 
15 -6 - ' 96 . Drieduizend jaar Je
ruzalem; Illustraties ontleend aan 
het Oude Testament getiteld 'In 
Our Image' van Guy Rowe (1894-
1969). 
Vel met dertig zegels van 20 c. 
Resp. schepping, Adam en Eva, 
Nooch en zijn vrouw. Abraham, de 
zegen van Jokob, Jakob wordt Is
raël genoemd. Jozef en zijn 
broers, Mozes en de brandende 
braamstruik, Mozes en de stenen 
tafels, Baloom, Jozuo, Gideon, 
Jepbto, Somson, Ruth en Naomi, 
de zalving van Soul, Soul wordt 
afgewezen, Dovld en Jonathan, 
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David en Nathan, rouwende Da
vid, biddende Salomo, Salomo als 
rechter, Elia, Eliza, Job, Jesaja, Je-
remia, Ezechiel, de droom von Ne-
bukadnezar, Amos. 

PARAGUAY 
2 2 - 4 - ' 9 6 . Orchideeën. 
100,200,1000,1150Gs.Resp. 
Cottleya nobilior, Oncidium vorico-
sum, Oncidium jonesianum, 
Sophronitis cernua. 
6 -6 - ' 96 . Honderd jaar moderne 
Olympische spelen. 
500,1000 Gs.Resp. schoonsprin-
gen?, hardlopen; beide woorden 
met beeldmerken. 

PENRHYN 
2 0 - 6 - ' 9 6 . Zeventigste verjaar
dag van koningin Elizobeth II. 
S 4.25; blok met vier zegels van 
S 4.25. Portret. 

PITCAIRNEILANDEN 
21 - 4 - ' 9 6 . Zeventigste verjaar
dag koningin Elizabeth II (zie As
cension). 
20,90 c., $1.80,3.-. 
17-5-'96. 'China 96*'. 
S1.80 (tweemaal); blok met twee 
zegels van 90 c. Resp. Chinese 
jonk (schip), HMAV 'Bounty'; ze
gels met Chinese en Polynesische 
rat, beeldmerk. 

POLYNiSIË 
5 -5 - ' 96 . Vijftigste verjaardag 
van de teruglceer van het bataljon 
van de Pacific ('vrije' Franse strijd
krachten met driehonderd Tohiti-
aonse vrijwilligers) In 1946. 
100 F. Vrachtschip 'Sogittorie' van 
de 'Compagnie des Messageries 
Maritimes', vrijwilligers, wapen, 
tekst en jaartallen 1946-1996. 
18-5- '96. 'Chino96* ' . 
50 F.; blok van 200 F Resp. folk
loristisch festival; voormalige Chi
nese school op Tahiti (1940) en 
dezelfde afbeelding festival; 
beeldmerk. 
12 -6 - ' 96 . Vogels. 
66,79,84F.Resp.Sulasula,Fre-
gato minor, Anous stolidus. 

SALOMONSEILANDEN 
10 -4 - ' 96 . Vogels. 
75 c., $1.05,1.20,1.35,1.45; 
blok van S 3.-. Resp. Chormosyno 
palmarum, Chormosyno margo-

retbae, Lorius chlorocercus, Chal-
copsitto cordinolis, Chormosyno 
meeki; Trichoglossus, hoemotodus 
masseno. 

SIERRA LEONE 
26 -2 - ' 96 . Honderd jaar film; 
dieren uit films en regisseurs/film
sterren. 
Twee vellen met elk negen zegels 
van 250 Le. 
Vel 1 met doorlopend beeld. Resp. 
Mitchell filmcamera uit 1930, 
hond 'Pete' uit 'Gur Gang', paard 
'Silver', hond 'Rin-Tin-Tin', gorilla 
'King Kong', dolfijn 'Flipper', hooi
en 'Jaws',leeuwin 'Elso', walvis 
'Moby Dick' 
Vel 2. Resp. gebroeders Lumière 
(film 'Lunch at the Lumiere Facto
ry'), Georges Melles ('A Trip to the 
Moon'), Toshiro Mefune ('The 
Seven Samurai'), David 0. Selz-
nick ('Gone with the Wind'), Fritz 
Lang ('Metropolis'), Akiro Kurosa
wa ('Dersu Uzalo'), Charlie Chap
lin ('The Little Tramp'), Marlene 
Dietrich (ster uit 'The Blue Angel' 
en 'Destry Rides Again'), Steven 
Spielberg ('Jaws', 'E.T.', 'Schind-
ler's List'). 
Twee blokken von elk 1500 Le. 
Resp. bond 'Lassie', Cecil B. De 
Mille ('The Ten Commandments'). 

SRI LANKA 
30-4-'96.Vesak 1996; boed
dhistisch joor 2540. 
l.-,2.-,5.-,10.-R.Resp.Capa, 
Dontika, Jeevokombo Voniko Sub-
bo, Punna. 

ST HELENA 
22 -4 - ' 96 . Zeventigste verjaar
dag koningin Elizobeth II (zie As
cension). 
15,25,53,60 p.; blok von 
£1.50. 

ST KITTS (ST CHRISTOFFEL) 
l -5- '96. 'Capex96* ' . 
10c.;blokvan$10. Resp. loco
motief nr 45614 'Leeward Islands 
LMS Jubilee Class 4-6-0' von de 
'British Railways'; nr 5614 von 
idem, op blok nr 4489 'Dominion 
of Canada, LNER A4 Pacific Class 
4-6-2'; beeldmerk. 

ST LUCIA 
l l - 5 - ' 9 6 . Toerisme, III. 

65,75,95 c., S 5.-. Resp. markt
plaats, paardrijden longs het 
strand, trouwplechtigheid, jaarlijks 
internationaal jazzfestival. 

ST PIERRE ET MIQUELON 
9 -10 - ' 95 . Openbare gebouwen. 
3.70 F. Francoforum. 

STVINCENT/GRENADINEN 
Afbeelding melding 6/469-470. 

SUDAN 
4 - 5 - ' 9 6 . ComesQ*. 
15,25,30 Dinars. Beeldmerk. 

SURINAME 
3 0 - 4 - ' 9 6 . Ecotoerisme; postze
gelboekje. 
Inhoud: S/. 70,135 (beide twee
maal). 
17 -5 - ' 96 . Honderd joor radio. 
S/. 135,615. Resp. draadloze te
legrafie, portret van Guglieimo 
Marconi (1874-1937). 

SWAZILAND 
2 3 - 4 - ' 9 6 . Bomen. 
40,60c., l.-,2.-E.Resp.Syzy-
gium cordotum, Ficus sycomorus, 
Bequaertiodendron mogalismon-
tanum, Vongueiro infousto. 

SYRIË 
9 -4 - ' 95 . Dog van de boom. 
1800 P. Hand met boompje. 
9 -4 - ' 95 . Wereldwaterdag. 
17 S(yrisch) £. Waterpomp in het 
oude Domoscus. 
9 -4 - ' 95 . Moederdag, 
17 S£. Moeder, silhouetten van 
vrouwen, werkende mannen. 
3 0 - 4 - ' 9 5 . Aftocht van de Franse 
troepen negenenveertig jaar gele
den. 
17 S£. Standbeeld van YusufAl-
'Azmoh, nationale vlag. 
3 0 - 4 - ' 9 5 . Eerste verjaardag van 
de Arabische bond voor imkers. 
17 S£. Bijen bij bloemen. 
3 0 - 4 - ' 9 5 . Internationaal joor 
van het gezin (1994). 
1700 P. Uit vier personen be
staand gezin. 
3 -5 - ' 95 . Fronkeerzegel; presi
dent Assad (geboren in 1928, pre
sident sinds 1971). 
10 S£. Portret. 
2 5 - 6 - ' 9 5 . Vijftig jaar FAO*. 
15 S£. Wereldbol met getal 50. 
2 5 - 6 - ' 9 5 . Dog van het toerisme; 

woestijnfestival. 
18 S£. Dansgroep in het amfi
theater van Palmyra. 
2 5 - 6 - ' 9 5 . Dog van de arbeid. 
10 S£. Lasser. 
3 0 - 7 - ' 9 5 . Drieëntwintigste in
ternationale bloemententoonstel-
ling in Damascus. 
10 S£. Driemaal, in samenhang. 
13-8- '9S. Vijftig jaar Verenigde 
Naties. 
18 S£. Hoofdkwartier in New 
York. 
21 - 8 - ' 9 5 . Wereldvrouwenconfe
rentie in Peking. 
18 S£. Vrouw omormt wereldbol. 
28-8 - '95 . Tweeënveertigste in
ternationale beurs in Damascus. 
15 S£. Boog over toegangsweg. 
16-9- '95 . Tweede congres van 
de ADOU (Arabische tondortsen-
bond). 
18 S£. Doorsnede van tand. 
2-10- '95 . Vijftig jaar strijd
krachten. 
18 S£. Soldaten. 
2-10- '95 . Werelddag voor het 
kind. 
18 S£. Vliegeren en zandkastelen 
bouwen. 
2-10-'95.Wereldpostdag. 
15 S£. Wereldbol, briefschrijver en 
ontvangster. 
14-11 - ' 95 . Vijfendertigste week 
van de wetenscbop. 
18 S£. Cortogroaf Ahmed Ben Mo-
ged (overleden in 1495), zeil
schip. 

TADZJIKISTAN 
8-9 - '94 . Frankeerzegels; stad 
Duschanbe zeventig jaar hoofd
stad. 
10,35,100,160 (tweemaal) (R). 
Stadsgezichten. 
8-9 - '94 . Prehistorische dieren. 
500(R).AchtmaaL 

TANZANIA 
4 -3 - '96 . Kotten, honden, paar
den. 
Drie vellen met elk negen zegels 
van 250 Sb. 
Vel 1. Resp. 'Siberian', 'Classis Sil
ver Tabby Persian', 'Brown Bur
mese', 'Norwegian Forest Cat', 
'Tabby', 'Blue & White Maine 
Coon', 'Brown California Spangled 
Cot','Block and White Bicolour 
Persian', 'Shaded Silver American 
Sborthoir'. 

Vel 2. Resp. 'Red Labrador', 'St 
Bernard', 'Cocker Spaniel', 'Block 
Labrador', 'Bernese Mountain 
Dog', 'Beagle', 'Miniature Pin-
cher', 'Basset Hound', 'German 
Shepherd'. 
Vel 3. Resp. 'True Block Freision', 
'Appoloosa', 'Arabian', 'Point Hor
se', 'Chestnut Soddlebred', 'Stan
dard Thoroughbred', Belgian Earn 
Horse', 'Liver Quarter Chestnut 
Horse', 'Hackney Pony'. 
Drie blokken van elk 1000 Sh. 
Resp. 'Silver Tabby British Short-
hair', Alaskan Molomute dog', 
'Clydesdale horse'. 
7-3- '96 . Honderdvijfentwintig-
ste verjaardag von het 'Metropoli
tan Museum of Art' in New York 
City; (details van) schilderijen. 
Twee vellen met elk acht zegels 
von 200 Sh. 
Vel 1. Resp.'la Orono Maria' 
(Paul Gauguin), 'jonge veeboe-
der met koe' (Albert Cuyp), 'Mo-
zes en de brandende braams
truik' (Domenichino), 'pod op 
bet eiland Soint-Mortin, Vetheuil 
(Claude Monet), 'dansers, roze 
en groen' (Edgar Degas), 'The 
Terrose at Sointe-Addresse' 
(Claude Monet), 'de toneelrepeti 
tie' (Edgar Degas), 'een zondag 
op La Grande Jatte' (Georges 
Seurat). 
Vel 2. Resp. 'Madame Morsollier 
en dochter' (Jean More Nattier), 
'Christus en de Somoritoanse 
vrouw' (Rembrandt Hormensz. 
van Rijn), 'Rubens en vrouw en 
zoon' (Peter Paul Rubens), 'por
tret van een jonge vrouw' (Johan
nes Vermeer), 'portret' (Sir Antho 
ny Von Dyck), 'jonge vrouw met 
waterkruik' (Jononnes Vermeer), 
'zelfportret' (Rembrandt), 'man 
en vrouw in een herberg' (Frons 
Hals). 
Twee blokken van elk 1000 Sb. 
Resp.'dans op bet land'(Giovann 
Battisto Tiepolo), 'op bet strand bi 
Trouville' (Eugene Boudin). 
6-5- '96 . 'China 96*'. 
Vel met zes zegels van 250 Sh. 
Zes verschillende afbeeldingen 
van nationaal leider Deng Xiao
ping (van 16 joor tot recente 
foto). 
Blok van 1000 Sh. Landschappen 
'West Lake'. 
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TOGO 
10-4- '96. Wereldkampioen
schap voetbal! 998. 
Zes waarden. 
5-5- '96. Insecten. 
Zes waarden. 
10-5-'96. 'China 96*'; fauna. 
Twee vellen van elk zes zegels van 
resp. 150 en 180 F. 
Vel 1. Resp. gorilla, 'Uroota sura-
ko' (vlinder), chimpansee, Panthe
rn pardus, Crocodylus niloticus, 
Leptailurus serval. 
Vel 2. Resp. Papilio tynderoeus 
(vlinder). Bongo, Epiphora aldiba 
vlinder), Cephalopbus zebra, Cer-

jcopithecus cephus, Arctocebus ca-
labarensis. 
Blok van 370 F. Aanbidding van 
boeddha. 
2-6- '96 . Vruchten. 
Zes waarden. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
15-5- '96. Sport; cricket'held' 
Brian Lara. 
50 c.,S 1.25,2.50,3.-; blok met 
$ 3.85,5.01. Spelmomenten; op 
slokrand erelijst. 

rOKELAU 
22-4- '96 . Zeventigste verjaar
dag koningin Elizabeth II (zie As
cension). 
40 c, S I . - , 1.25,2.-; blok van $ 
3.-. 

TRISTAN DA CUNHA 
22-4- '96. Zeventigste verjaar-
Jog koningin Elizabeth II (zie As-
:ension). 
15, 20,45,60 p. 

rURKS EN CAICOSEILANDEN 
Z6-2- '96. Vijftig jaar Verenigde 
Naties. 
15,60,80 c., S I . - ; twee blokken 
m elk S 2.-. Resp. rechten van 
mouwen en kinderen, vredesduif 
diegt uit raam met gebroken tra
les, mensenrechten (ogen, oren, 
nond, neus), onderwijs (mensen 
net open boek); getal 50 en re-
jenboog, vijftig jaar FAO* (oog-
jende boer). 
l3-5-'96.'China 96*'; geschie-
lenis van onderwoterverken-
ling/onderzoek (duikers), 
fel met negen zegels van 55 c. 
iesp. Glaucus (Griekse god van de 
luikers, circa 2500 jaar voor 
!hristus), Alexander de Grote, dui-
(er/berger, Giovanni Borellis 
'self contained rebreathing devi-
:e', 1680), Edmund Halley (hou-
enduikklok, 1690), John Leth-
)ridge (houten cilinder met arms-
laten en kijkglas), K.H. Lingert 
duikpok), Drieberg (Triton), Au-
just Siebe (duikhelm met ventila-
ieklep). 
'wee mokken van elk S 2.-. Resp. 
ssa (Arabische duiker naar schot
en uit de twaalfde eeuw), Caribi-
;che parelduikers. 
l3-5-'96.'Capex96*';geschie-
lenis van onderwaterverken-
ling/onderzoek. 
fel met negen zegels van 60 c. 
!esp. Jim Jarrat (gebruikte in 
935 duikpak 'Iron Man' om het 

vrok van ae 'Lusitania' te verken

nen), Jacques Cousteau (dook met 
scuba*-uitrusting eerste scheeps-
wrak op, 1952), oudste ooit ge
vonden scheepswrak in 1959 
(3300 jaar oud), Zweedse 'Vaso' 
(gezonicen in 1628, geborgen met 
kabels en pontons in 1961), Mei 
Fisher (in 1971 berger van in 
1622 gezonken Spaans galjoen), 
Larry Clifford (ontdekker van het 
eerste gezonken piratenschip in 
1984), Dr Bollard (gebruikte in 
1989 de robot Argo om de in de 
Tweede Wereldoorlog gezonken 
'Bismarck' te lokaliseren), de ont
dekking in 1991 van de 'Land Tor
toise' (in 'Lake George' gezonken 
schip uit de Frons-Indiaanse oor
log, 1758), ontdekking van oud 
Romeins schip door een atoomon
derzeeër, 1994. 
Twee blokken van S 2.-. Resp. ont
dekking van de tijdens een storm 
op het'Lake Superior'in 1975 
vergane 'Edmund Fitzgerald'; de 
'Argo' spoort met 'Jason Jr Robot
camera' de in 1912 gezonken 'Ti
tanic' op. 

UGANDA 
27-3 - '96 . Afrikaanse fauna. 
Twee vellen met elk acht zegels 
van resp. 150,200,250,350, 
400,450,500,550 Sh. 
Vel 1. Resp. gorilla, cheetah, Afri
kaanse olifant, Thompson gazelle, 
'crowned crane', 'saddlebill', gier, 
zebra. 
Vel 2. Resp. wilde honden, vis
arend. Hippopotamus, luipaard, 
leeuw, leeuwin, meerkat, zwarte 
rhinoceros. 
Twee blokken van elk 2000 Sh. 
Resp. giraffe, reiger. 
15-4 - '96 . Walt Disney-figuren 
op reis met de 'Grient Express' 
('Compagnie Internationale des 
Wagons-Lits et des Grands Express 
Européens', 1883; beroemde pas
sagiers als Europese koninklijke 
families en de spionne Moto 
Hori). 
50,100,150,200,250,300, 
600,700,800,900 Sh.; twee 
blokken van 2500 Sh. Verschillen
de steden. Pullman slaapwagen, 
verfilming 'Murder on the Orient 
Express'. 
8-5-'96. 'China 96*'; schilderij
en van schilder, dichter en proza
schrijver Qi Boishi (1864-1957). 
Vel met tien zegels van resp. 50, 
100,150,200,250,300,350, 
400,450,500 Sh.; twee blokken 
van 800 Sh. 
Juni ' 96 . Vlinders. 
Vel met negen zegels van 50 Sh. 
Resp. Catopsilia pnileo, Dione va-
nillae, Metamorpho dido, Papilio 
sesostris, Papilio neophilus, Papilio 
thoas, Diorino periander, Morpho 
cipris, Cotonepnele numilio, Heli-
conius doris, Prepono antimache, 
Eunico olcmeno. 
Twee blokken van elk 2500 Sh. 
Resp. Coligo martia, Heliconius do-
ris. 

VANUATU 
3-4-'96.WWF*;Pteropusane-
tionus en Notopteris macdonoldi. 
25 c. Viermaal. Tweemaal twee 

verschillende afbeeldingen van 
deze vleerhonden". 
5-6- '96. Honderd jaar radio. 
60,75,80,90 vt. Resp. vliegtuig, 
radio-omroepster, portret van 
Guglieimo Marconi (1874-1937), 
schip; tekst op olie waarden '1896 
de geboorte van de radio'. 
5-6- '96. Vijftig jaar Unicef*. 
55,60 vt. Resp. inenting, borst
voeding. 

VERENIGDE NATIES 
19-7- '96 . Sport en milieu; hon
derd jaar moderne Olympische 
spelen. 
US$0.32,0.50; blok van beide 
woorden. Resp. basketbal, volley
bal. 
Zw. Fr. 0.70,1.10; blok van beide 
woorden. Resp. wielrennen, hard
lopen. 
0. Sh. 6.-, 7.-; blok van beide 
woorden. Resp. brugoefening met 
gelijke leggers, hordenloop. 
17-9- '96. 'APlea for Peace' 
(een pleidooi voor vrede). 
USS 0.32,0.60, Zw. Fr. Ü.90, 
1.10,0.Sh. 7.-, 10.-. Tekeningen 
met duiven en bloemen. Tekst 
resp. 'A Plea for Peace', 'Plaidoyer 
pour la Poix', 'Ein Friedensappell'. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
2-5- '96 . Honderd jaar moderne 
Olympische spelen. 
Vel met vier stroken van vijf ze
gels van 32 c. Resp. speerwerpen, 
kanoën, hardlopen (vrouwen), 
schoonspringen, wielrennen, wor
stelen, vrije oefening, plankzeilen 
(surfen), kogelstoten, voetbal 
(vrouwen), beochvolleybal, roei
en, hardlopen (mannen), zwem
men, softbal (vrouwen), horden
loop, zwemmen, paordoefening 
(voltigeren), paardrijden, basket
bal. 
21-5 - '96 . Zelfklevende zegels 
nieuw formaat. 
32 c. 'Flag over Porch' (rolzegel); 
postzegelboekje met twintig ze
gels. 
Rolzegel zonder woorde-oandui-
ding. Wapenschild, tekst 'bulk 
rote'. 
23-5 - '96 . Flora; 'Red Poppy' 
(klaproos) geschilderd door Geor
gia 0'Keeffe( 1927). 
32 c. Klaproos. 
31 - 5 - ' 9 6 . Tweehonderdste ver
jaardag van de staat Tennessee. 
32 c. Gebouw in Tennessee, jaartal 
1796. 
7-6- '96 . Amerikaans/Indiaanse 
dansen. 
Strook met vijf zegels van 32 c. 
Resp. 'fancy', 'butterfly', 'tradi
tional', 'raven', 'hoop'. 
8-6- '96 . Prehistorische fauna. 
Blok met vier zegels van 32 c. 
Resp. Eohippus, 'Woolly mam
moth'. Mastodon, 'Sober-tooth 
cat'. 
24-6 - '96 . Uitgiftedatum mel
ding 5/390 'legendes von Holly
wood'; James Dean. 
Vel met twintig zegels von 32 c. 
met tekst op blok. Portret. 
1-11 - '96. Wielrennen. 
50 c. Tweemaal, in samenhang. 

Twee verschillende afbeeldingen 
van een wielrenner. 

WEST-SAMOA 
22-4 - '96 . Zeventigste verjaar
dag koningin Elizabeth il (zie As
cension). 
70,90s.,$1.-,3.-;blokvan 
$5.-. 
18-5-'96. 'China 96*'. 
Blok met zegel van S 2.50. Moan-
festival (hoos op maan stampt met 
vijzel het levenselixer fijn), blok 
met beeldmerk, Chinese lan
taarns, vis, moongodin, maanca-
kes en dansende Feeuw. 

ZUID-AFRIKA 
18-5-'96. 'China 96*'; Chinese 
moonkalender, het jaar van de 
rat. 
Blok met zegel van 60 c. doorlo
pend op blok. Zegel met gestreep
te rat, olok met rot in boom, opko
mende volle maan; beeldmerk en 
mascotte. 
l - 6 - ' 96 . Gerard Sekoto (1913-
1993); schilderijen. 
Blok met zegels van 2.-, 1.- R. 
Resp. 'Song of the Piek', 'man in 
met ezels bespannen karretje'. 
Blok met zegel van 2.- R. 'Gele 
huizen, Sopniatown' (1940). 
8-6- '96 . Vijfenzeventigste 'Com
rades Marathon'. 
Blok met zegel 'standard postage, 
stondaordposgeld'. Marotnonlo-
pers. 
8-6-'96.'Capex96*'. 
Blok met zegel van 2.- R. doorlo
pend op blok. Parlementsgebouw 
in Toronto, beeldmerk. 
8-6- '96 . Dag voor de jeugd. 
Zegel zonder waarde-aanduiding 
met vermelding 'Standard Posta
ge, Stondaordposgeld'. Beeldmerk 
van het NMCF ('Nelson Mandela 
Children's Fund'). 
5-7- '96 . Honderd jaar moderne 
Olympische spelen. 
StrooK met vijf zegels zonder 
woorde-aonduiding (frankeer-
waorde 70 c.) met tekst 'standard 
postage, standaard posgeld'; blok 
met 1.40 R. Resp. wielrennen, 
zwemmen, boksen, hardlopen, 
polsstokhoogspringen; beeldmerk 
Zuidafrikaans Olympisch Comité. 

ZUID GEORGIË EN ZUIDELIJ
KE SANDWICHEILANDEN 
20-5 - '96 . De 'trek' van Sir Er-
nest Shockleton. 
15,20,30,65 p. Resp. portret en 
'The Point of No Return' ('ridge' 
2493); portret van Frank Worsley 
en de 'King Haakon Bay' gezien 
vanuit de 'Shockleton Gap'; route
kaart; portret van Tom Crean, de 
'Manager's Villa', 'Stromness 
Whaling Station'. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
23 -3 - ' 96 . SCAR ('Scientific Com
mittee on Antarctic Research') 
XXIV1996. 
17,35,40,76 p.; blok van £ 1 . - . 
Resp. wereldkaart, wetenschappe
lijk onderzoek van de aarde, at
mosferisch onderzoek, onderzoek 
naar onderwoterleven; zeael met 
beeldmerk, tekst 'Cambridge au

gustus 1996'; blok met allerlei 
wetenschappelijk onderzoek. 
November ' 96 . Zeventigste ver
jaardag koningin Elizabeth II (zie 
Ascension). 
Geen verdere gegevens ontvan
gen. 

Vermelding 'TP' 
Bij vermeldingen, voorzien van de 
aanduiding TP, wordt verwezen 
naar de rubriek Thematisch Pano
rama elders in dit nummer van 
'Philatelie'. 

*: Gebruikte afkortingen: g 
Aids Acquired Immune Defi

ciency Syndrome (Sida) 
CAF Corporación Andina de 

Fomento 
Comesa Common Market for 

Eastern and Southern 
African States 

EEC European Economic 
Community 

FAO Food and Agriculture 
Organization 

GCC Gulf Cooperation Coun
cil 

lAAF Internationale Amateurs 
Atletiek Federatie 

ITU International Telecom
munication Union 

Scuba Self-controlled under
water breathing appa
ratus 

Sido Syndrome d'lmmuno-
Dépression Acquise 
(Aids) 

Unicef United Nations Interna
tional Children's Emer
gency Fund 

UPU Universele Post Unie 
Upaep Union Postal de los 

Americas y Espaüa y 
Portugal 

WTO World Tourism Organi
zation 

WWF World Wildlife Fund 
(World Wide Fund for 
Nature) 

*: Postzegeltentoonstellingen 
China 96: negende Aziatische in
ternationale postzegeltentoonstel
ling von 18 tot 24 mei in Peking 
(Bejing), China. 
Capex 96: wereldpostzegelten-
toonstellingvan8tot16juniin 
Toronto, Canada. 
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VOOR OE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling Groot of klein, 
het maakt niets uit 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engrosposten 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 UtrechtAdam) 
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GRAPPIGE VLEERHONDEN 
De afbeelding op de in
formatiefolder van Vanu
atu met een hangende 
vleerhond, waarin de uit
gifte van een World 
Wildlife Fundsene 
Flyinq fox wordt aange
kondigd, heeft op het 
eerste gezicht iets angst
aanjagends. Op de vier 
zegels en het velletje zijn 
ecfiter vleerhonden afge
beeld, die er best grap
lig uitzien. Vleerhonden 
enoren tot de grote 

masfei*^ Ultrasonic Safety 
Device for Reversing. Bo
venin is een vleermuis 
met gespreide vleugels te 
zien tegen een achter
grond van een halve cir
kel, die wordt gevormd 
door tien concentrische 
cirkels. 

HABITAT II 
In juni werd in het Turkse 
Istanboei de tweede Ho
t/topconferentie van de 
Verenigde Naties gehou
den. Op de agenda 

Vanuatu 25 Vanuatu 25 VanwOa^^i', 

mSSSSmm A\ '■'i^^ v SSSCv J.k. 

vleermuizen. Drie van de 
vier soorten die op Va
nuatu worden aangetrof
fen, zijn ofgebeela Om
dat ze tot oe bedreigde 
diersoorten worden ge
rekend, zijn de zegels 
voorzien van het WWF
svmbool. De vleerhon
den voeden zich over
dag met fruit, bloemen 
en nectar, 's Nachts zoe
ken ze in groepen een 
slaapplaats in bomen of 
grotten. Veel soorten ko
men alleen op bepaalde 
eilanden in de Pacific 

Op het velletje staat de 
Tongavleerhond jPterop
us tongan\j^ afgjebeeld. 
Op de vier zegels van 
25 vt zijn Pteropus ane
tianus en Notopferis mac
donaldii in twee verschil
lende houdingen afge
beeld. De vleerhonden 
zijn tegen een grijsgroene 
achtergrond algebeeld. 

stond de leefomgeving 
van steden en dorpen 
met speciale aandacht 
voor de toekomst van de 
grote steden. Tilburg 
kreeg op deze conferen
tie een prijs, de Award 
of Excellence, voor de 
manier waarop de lokale 
overheid samen met zijn 
burgers de leefomgeving 
probeert te verbeteren. 
Traditiegetrouw gaf de 
postadministratie van de 
Verenigde Naties op 3 
juni ter gelegenheid van 
de conferentie drie series 
van vijf bijzondere ze
gels uit. Op de strips van 
vijf zegels zijn drie ver
scnillende panorama's 
afgebeeld. In iedere strip 
staat een wereldstad 
centraal met een uitloop 
naar een dorpsomge
ving. De stad op de strip 
met de zegels van 32 c. 
(VN New York) heeft een 
westers karakter, terwijl 
die van 0.70 F. (VN 

Passend bij deze serie is 
een frankeerstempel 
(RN6008) van U K.E Eu
ropa bv, gevestigd in 
Soesterberg In dit stem
pel wordt reclame ge
maakt voor het Range

Zwitserland) en 6 S (VN 
Wenen) een oosterse 
sfeer ademen Door de 
talrijke details zijn de ze
gels zowel in samenhang 
als afzonderlijk bruik
baar voor een groot 

aantal thema's. De strips 
zijn in de advertentie op 
bladzijde 455 van het ju
ninummervan 'Philatelie' 
in kleur afgebeeld. 

RECYCLING 
De Amerikaanse post 
doet steeds vaker mee 
aan recycling. Er wordt 
bijvoorbeelcTal enige tijd 
gerecycled papier ge
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op 20 februari, (gaf Slo
venië twee briefkaarten 
uit, vervaardigd van 
kringlooppapier. Dat 
blijkt uit net bekende 

bruikt. De laatste tijd 
wordt dit kringlooppa
pier in toenemende 
waarde ook gebruikt 
voor postwaardestukken. 

Een voorbeeld daarvan 
werd op 20 april onder 
het motto Postal Service 
Goes Green with Envi
ronmental Envelope door 
de USPS gelanceerd' een 
envelop van 32 c. ge

kringlooplogo en de tekst 
Reciklirian papir  Recy
cled paper  Rezykliertes 
Papier  Papier recycle. 
De kaarten zijn ook aan
winsten voor de floraver
zamelaars. Zowel in de 
ingedrukte zegel als links 
in net groot zijn respec
tievelijk afgebeeld de 
edelweiss [Leontopodium 
alpinunf)) en een soort 
wildemanskruid (Pulsatil

de lamp houdt. 
Een soort tussenvorm 
ontdekte ik onlangs op 
een envelop van de Frie
se gemeente Dongera
deel. Voor grote enve
loppen wordt nogal eens 
gebruik gemaakt van 
rrankeerstroken, die na 
frankering met behulp 
van de frankeermachine 
op de envelop worden 
geplakt. Deze frankeer
strook is voorzien van 
een speciale milieuop
druk in de vorm van twee 
beeldmerken en de aan
duidingen Völlig chlor
frei en Recycling. 

MOLENS IN OVERVLOED 
ReliPost uit Sliedrecht 
heeft de molens van Kin
derdijk afgebeeld op een 
velletje van tien zegels 
van vijftig cent. Op de 
zegels stoon Hollandse 
beelden uit de Alblasser
waard, waarvan er vier 
zijn gewijd aan het Mo
lencomplex Kinderdijk. 

[m voor kwaliteit en service 
Telefoon 0184414539 
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mookt van kringlooppa
pier Naast een gele zon 
en een landschap in een 
afgerond vierkant kader 
is deze envelop voorzien 
van de tekst Save our en

viroment Verder is de 
envelop voorzien van de 
tekst Printed on recycled 
paper in keeping with 
our commitment to the 
environment 
Twee maanden eerder, 

la arandis). 
De Degin 1996 uitgege
ven briefkaart ter gele
genheid van ' 100 jaar 
elektrische straatverlich
ting in de stad Kocevje' 
heeft dezelfde uitvoering. 
De zegel is neutraal, 
maar de afbeelding links 
draagt een allegorisch 
karakter met een vrouw 
die in de opgegeven 
rechterhand een stralen

Twee geven een over 3 
zichtsbeeld, terwijl op de ^ 
andere zegels de molens \^ 
/C/nc/erc////c te Kinderdi jk ^ 
en De Vriendschap in 2 
Bleskensgraaf zijn afge = 
beeld  ^ 

Ook de overige zegels 
zijn thematiscn best de 
moeite waard, zoals de 
zegel, die is gewi|d aan 
het bekende ooievaars
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dorp in Groot Ammers. 
Op het nest zijn twee 
ooievaars te zien. Verder 
zijn afgebeeld de Dalem
poort in Gorinchem, de 
Grote Kerk in Gorin
chem, de polder De Boe
zem, Groot Ammers, de 
Binnenhaven van Nieuv^
poort, het kleinste ves
tingstadje 1283) van 
Nederland en de skyline 
van Sliedrecht, 
De laatste zegel is door 
de combinatie van 
koeien op de voorgrond 
en woningbouw op de 
achtergrond 'op maat 
gesneden' voor thema's, 
waarin de verstedelijking 
van ons land aan bod 
komt. Maar hij is ook 
bruikbaar voor agrari
sche thema's, de opruk
kende steden verdrijven 
de koeien. 
De molenverzameloors 
beleven toch al goede tij
den, want op de Vakan
tiepostzegel van 100 
cent werden twee molens 
aan de Zaanse schans 
afgebeeld. 
Cyprus geeft op 23 sep
tember een serie 'Molens 
op Cyprus' uit, waarop 
niet alledaagse molens 
zijn afgebeeld. Het zijn 

den in twee recente Fran
se vlagstempels, zoge
naamde flammesperma
nentes, namelijk in die 
van 80Somme Aillysur
Noye (Spectacle vivant 
de la Picardie  Ie souffle 
de la terre) en in die van 
81 Tarn La utree [Lautrec 
Capitiale de l'ail Rose Un 
des plus beaux villages 
de France) 
V/at ons land betreft: de 
'klassieke' molens in Kin
derdijk spreken nog 
steeds tot de verbeel
ding, maar in aantallen 
hebben de moderne 
windmolens de leiding 
overgenomen Op 30 
mei werd bij de Eemsha
ven door de consulge
neraal van de Verenigde 
Staten in ons land het 
windpark Eemsmond '\n 
gebruik gesteld. In dit 
grootste windpark van 
Europa staan vierenne
gentig windturbines, die 
samen jaarlijks 73 mil
joen kWh elektriciteit op
wekken, goed voor het 
jaarverbruik van ruim 
24.000 huishoudens. De 
poldermolen Goliath 
staat aan het begin van 
een rij windmolens. In de 
molenaarswoning is een 
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n m i m 
= duidelijke zegels, waarop 
■̂  de details van bijvoor
^ beeld de handmolen en 
^ de oliemolen goed tot hun 
ÏÏ; recht komen. Opmerkelijk 
2 is de zegel met een water
2 molen (meelmolen). Het 
ï lijkt of de molen (linksbo

ven) voorzien is van een 
C M galg. De juiste betekenis is 
wvt mij niet bekend; mogelijk 

dient het hulpstuk voor het 
ophouden van de zakken 
met graan. 
Een molen is ook te vin

informatiecentrum wind

energie ingericht. 

MORAAL TROEF OP 
ARUBA 
Bepaalde series van Aru
ba bieden postzegels 
met een boodschap, 
postzegels die passen in 
de cultuur van de Aru
baanse bevolking. De 
'Voor het kind'serie die 
op 24 oktober wordt uit
gegeven, bevat drie car
toonachtige zegels met 

een verklarende tekst in 
tekstba/Zoons. 

Op de zegel van 
50125 c. krijgt een ĵ ong 
konijntje van zijn of naar 
moeder te horen dat de 
jeugd van vandaag de 
toekomst van morgen is. 
Tenminste als die jeugd 
op school zijn uiterste 

woestijnvorming zal veel 
Nederlanders niet bij
zonder aanspreken, 
maar meer dan honderd 
landen in Afrika. Azië en 
LatijnsAmerika hebben 
er rechtstreeks mee te 
maken De Verenigde 
Naties hebben daarom 
een dag van de strijd te
gen woestijnvorming in

best doen om diploma's 
te halen. Alleen dan krijg 
je een plaats in de maat
schappij, zodat je later 
één van de grote leiders 
kunt worden en een 
voorbeeld voor anderen. 
De zegel van 70f35 c. is 
iets minder theatraal. Een 
jonge uil krijgt hier van 
moeder uil te horen dat je 
naar school moet om te le
ren en dat het geen schan
de is om fouten te maken. 
Ook de derde zegel 
(100H50c.)isinhoge 
mate educatief. Een op 
de grond zittende jon
gen heeft zijn vlieger op
gelaten. Zijn vriendje 
staat naast hem en 
vraagt zijn vriendje ook 
zo'n mooie vlieger voor 
hem te maken. fHet 
vriendje weigert, maar 
vertelt wel hoe je zo'n 
vlieger moet maken. Mo
raal van dit verhaal: je 
moet jezelf in het leven 
kunnen redden. 

WOESTIJNVORMING 
Het probleem van de 

gesteld. Reden voor Bra
zilië om op 17 juni een 
velletje uit te geven in het 
kader van deze dag 
Dia mundial de luta con
tra a desertifica^äo met 
een zegel van 1 23 r. De 
voorstelling (afmeting 
7x10 cm!j neeft een 
hoog symbolisch gehalte. 
Een geneel andere woes
tijnzegel werd op 25 ĵ uni 
uitgegeven door Israël 

gesticht. Deze raakten 
bekend als de 11 'Pun
ten' van de Negev. In 
1946 streken er in totaal 
zo'n 400 pioniers neer. 
In de loop van de jaren 
veranderden zij enorme 
gebieden van de gele 
woestijn in groene wei
den. Vandaag de dag 
zijn deze nederzettingen 
welvarend; de huidige 
inmiddels vierde  'woes
tijngeneratie' telt zesdui
zend volwassenen. 

EEN NIET ALLEDAAGS 
ONDERWERP 
Een op de Cocos (Keeling) 
Eilanden gevestigd qua
rantaineinstituut voor die
ren zorgde voor een serie 
van vier zegels met af
beeldingen van nietalle
doagse dieren. De Quar
antine and Inspection Ser
vice maakt gebruik van 
vijf quarantainestations, 
dat van Cocos is het enige 
dat niet op het vasteland 
is gevestigd. 
Op de zegels wordt 
steeds een moederdier 
met een jong (bij de 
struisvogel zelfs vier jon
gen) afgebeeld. 
Op de zegel van 45 c. is 
de puntlip of zwarte ri
noceros [Diceros 

ter herdenking van het 
50jarig bestaan van de 
elf nederzettingen in de 
Negevwoestijn. De af
beelding vertoont over
eenkomsten met het Bra
ziliaanse velletje. 
Tijdens een strikt gehei
me operatie werden op 6 
oktober 1946 tegelijker
tijd elf nederzettingen in 
de dorre Negevwoestijn 

bicornis) te zien. Deze 
diersoort wordt in Afrika 
ernstig bedreigd door de 
activiteiten van stropers. 
In overleg met de autori
teiten in Zimbabwe is 
door de Western Plains 
Zoo in Dubbo een pro
gramma opgezet om de 
rinoceros voor uitsterving 
te behoeden. Daartoe 
zijn zes vrouwelijke rino 



erossen uit Zimbabwe 
ivergebrocht naar Co
os. 
)e alpaca (Lama guani
oé) is afgebeeld op de 
egel van 50 c. Dit dier 
omt van oorsprong uit 
e hogere delen in net 
uiden van Peru, uit Boli
ia en Chili, maar is de 
aatste jaren geïmpor
serd in andere landen. 
1 Australië zijn er nu al 
chtduizend alpaca's, 
let rund op de zegel van 

1.05 wordt aangeduid 
Is Boran cattle. Deze 
oort is afkomstig uit 
uidAfrika en behoort 
'aarschijnlijk tot de Afri
aanse buitrunderen, 
ok wel Watoetsierun
eren genoemd. Ze Jij
en op het Brahmaanse 
3S, dat veel voorkomt in 
et tropische deel van 
lustralië. Het Boran
jnd is resistenter voor 
isecten dan de Australi

he rassen. 
)p de zegel van $ 1.20 
de struisvogel {Struthio 

amelus) afgebeeld. In 
lUstralië zijn inmiddels 
leer dan tweeduizend 
ruisvogelfarms geves

UURTORENS OP DE 
ZOREN 
ij de meeste vuurtoren
ïries worden de zegels 
ntworpen op basis van 
ito's, maar soms geven 
e ontwerpers liever een 
npressie van het object 
I zijn omgeving, waar
'] relatiergrote kleur
akken niet geschuwd 
orden. Portugese ont
erpers passen deze 
erkwijze nogal eens 
ie, waardoor dergelijke 
ieksen een geheelei
=n, soms zelf grappige 
eer ademen, 
at geldt zeker voor de 
rie 'Vuurtorens op de 

zoren', die op 3 mei 
erd uitgegeven. De se
e bestaat uit vier lang
erpige zegels (liggende 
ichthoeken in het ror
aat 30x80 mm) en een 
imelijk groot uitgevallen 
lletje in het formaat 

1x14 cm. De lichtbun
sls van de vuurtorens 
jbben op de langwer
ge zegels een duidelijk 
reent gekregen Op 
/ee zegels vaart in zo'n 
jndel een schip, 
e vuurtorens in dit ge
ied zijn de opvolgers 
n de vuren die door 

onniken van op de 
uvels gelegen kloosters 

3 de kust in stand wer
n gehouden Mogelijk 

3t daarom ook de gees
'ijken de stoot gaven tot 

oprichting van vuurto
rens. Er wordt beweerd 
dat er tussen 1515 en 
1520 al een vuurtoren in 
werking was in het kloos
ter van St. Vincent. 
Op de zegel van 47 e. is 
de Contendasvuurtoren 
op Terceiro afgebeeld, 
compleet met de om

vangrijke vierdelige on
derbouw. Van de vuurto

ren Molhe, Porto de P. 
Delgado op San Miguel, 
is alleen het bovenste 
stuk afgebeeld. 
Dat is ook het geval met 
de Santa Claravuurto
ren op hetzelfde eiland, 
afgebeeld op de zegel 

van 140 e. Het valt op 
dat in de constructie een 
trap ontbreekt. 
Op de zegel van 98 e. 

zien we wel een vrij com

pleet beeld van de Parol 
do Arnel, eveneens op 

Söo Miguel. Let op de 
kruisvormige ramen in 
het ronde witte gedeelte. 
De zegel van 140 e. ten
slotte toont een derde 
vuurtoren op Söo Mi
guel: de Parol Santa Cla
ra. 
Op het velletje van 

'HEIVIATISC'^E »^■'w 
Uilen 
De Christmas Island 
sperweruil (Ninox 
squamipila) ter grootte 
van een duif, is afge
beeld op de zegel van 
85 c. in de vogelserie 
van Christmaseiland (11 
juli). Momenteel wordt 
onderzoek gedaan naar 
deze uilensoort. Op de 
zegel van 45 c. staat de 
Christmas Island brilvo
qel (Zosterops natalis), 
die alleen op dit eiland 
voorkomt. 

Wenszegel 
Een niet alledaagse zegel 
biedt de nieuwste Wen
senserie van Zweden (23 
augustus); twee maskers 
en de Engelse tekst Don't 
worry, be happy. 

Aids 
In juli is in Vancouver de 
XI. International Confe
rence on Aids gehouden. 
De zegel van Canada (8 
mei) biedt een afbeel
ding van de officiële pos
ter voor de conferentie, 
gebaseerd op een olie
verfschilderij in glasin
loodstijl van Joe Avera
ge. Tekst: One World. 
One Hope. Unis dans 
L'espoir. Die boodschap 
is op de postzegel zeer 
indringend tot uitdruk
king gebracht. 

Autosport 
De autoraces in het Belgi
sche Spa bestaan dit jaar 
een eeuw Reden voor de 
Belgische Post om een 
herdenkingsserie van vier 

zegels uit te geven (1 
juli), waarop uiteraard 
oud en nieuw aan bod 
komen. Het zijn zegels 
die vooral door een goe
de verhouding tussen de 
kleurige afbeeldingen en 
de overwegend witte 
achtergrond goed tot hun 
recht komen. 

Cartoons 
Stripzegels worden snel 
populair. Korea was op 
4 mei al aan de tweede 
serie van twee zegels 
toe. Beide zegels zijn 
ook in een velletje ver
schenen. Deze keer zijn 
afgebeeld Cobau en 
Kkach'i. Eerstgenoemde 
strip loopt al zesenveer
tig jaar, heeft een sati
riscn karakter en is 
enorm populair. Het 
tweede velletje bevat een 
typische science fiction
voorstelling, waarop de 
strijd is afgebeeld tussen 
Kkach'i er\ Caesarius. 

Drugs 
Op aandringen van de 
VN heeft de UPU de pos
tadministraties gevraagd 
een a ntid rugszegel uit te 
geven. Hongarije zorgde 
op 21 juni voor een 
'mystieke' zegel met een 
onduidelijke lichtgroene 
voorstelling op een 

zwartgroene onder
grond, die nog het meest 
op een vogel lijkt. De ze
gel van Brazilië (26 juni) 
is traditioneler; links 
staat een eenzame figuur 
 een drugsslachtoffer 
en op de achtergrond is 
een overzicht van de 
meest gebruikte drugs te 
zien. Korea gaf ook op 
26 juni een zegel uit met 
het winnende ontwerp uit 
731 inzendingen: een 
rode veeg over een licht
blauwe ondergrond met 
drie spuiten, twee capsu
les en twee pillen. 

Motorsport 
Bij het thema motorsport 
denken Nederlanders 
meteen aan de TT in As
sen, maar voor de ver
zamelaars is de Tourist 
Trophy op Man veel in
teressanter, omdat die 
vaker op zegels wordt 
afgebeeld. De serie van 
Man (vier zegels en een 
velletje, uitgegeven op 
30 mei) hebben als the
ma Irish winners. Ierland 
kon niet achterblijven en 
presenteerde op 30 mei 
een eenzelfde serie Irish 
winners van de T.T. op 
Man. We beelden het 
velletje van £ 1. af, 
maar ook de zegels mo
gen er zijn. 

TT 
FESTtVAE 
FORTNIGHT 

200 e. komt de vuurto
ren Ponta da Barca op 
Graciosa goed tot zijn 
recht met een walvis(!) in 
de lichtbundel. Duister 
blijft de betekenis van de 
groenwitte vuurtoren 
rechts onderaan. 

OLYMPISCHE SPELEN 
De topic van het jaar zijn 
waarschijnlijk de Olym
pische Spelen. Ik maak 
een kleine selectie uit de 
vele uitgiften. 
Als gastland pakte de 
United States Postal Ser
vice op 3 mei fors uit met 
een vel van twintig ze
gels in de bekende Clas
sic Collectionreeks. De 
twintig sporten zijn met 
kenmerkende actiebeel
den in beeld gebracht. 
Nieuw Zeeland gaf op 
10 juli vijf ronde zegels 
uit met geslaagde actie
beelden. Portugal liet op 
24 juni op vier zegels 
een redelijke combinatie 
van oud en nieuw zien. 
Gibraltar legde op 2 mei 
het accent op atletiek. 
Tweemaal oud en een
maal nieuw met een 
mooie startfoto! België 
gaf 1 juli twee zegels en 
een velletje met een kaart 
AthinaAtlanta uit. De ta
feltenniszegel laat een 
uiterst geconcentreerde 
speler zien. 

Finland legde op 3 juni 
het accent op waterspor
ten; het land deed dat in 
een boekje met vijf kleur
rijke zegels in een mo
derne vormgeving. Grie
kenland gar op 8 juli 
twee zegels uit met Hip
pocrates en Galenus. De 
zegels zijn bijzonder 
omdat voor de eerste 
keer een relatie wordt 
gelegd tussen sport en 
geneeskunst. 
Engeland doet het opval
lend anders met een strip 
van vijf zegels, die op 9 
juli werd uitgegeven. De 
strip valt op door de 
aparte kleurstelling in de 
sporters tegen een witte 
achtergrond. Ook bij
zonder is het handstem
pel [British Philatelic Bu

reau, Edinburgh) met de 
Olympische tekst Citius, 
altius, fortius. 
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INTERESSANTE 
PASVERSCHENEN 

POSTZEGELBOEKJES 
Argentinië Vliegende objekter 
Australië ATM Kangoeroe 
Australië 16 football-boekjes 
Denemarl(en Asta Nielsen 

(Eur) 
Denemarl<en Schepen (jol) 
Faeroer Vogels 
Groenland Margrethe/ 

orchideeën 
Gr. Britt. Walt Disneyboekje 
Gr. Britt. E K Voetballen 
IJsland Europaboekjes (2) 
IJsland Olympische 

Spelen (2) 

1 14 75 
19 00 

155,00 

22,50 
16,50 
24,00 

28,50 
10,00 
25,00 
37,00 

43,00 

Indonesië Koeskoesboekje 
Italië MILANO '98 
Japan Ishibuka-dans 
Korea Z Wilde bloemen (4) 
Noorwegen Toeristen

boekjes (3) 
Slowakije Wielrennen 
Suriname Ecotoerisme 
Uruguay Kulturele 

hoofdstad 
Ver. Staten Experiment Utah 
Zweden Zomer in de kunst 
Zwitserland Pro Patria 

1996 

5,00 
12,25 
20,00 
34,00 

45,50 
7 75 
4,00 

9,00 
25,00 
14,25 

29,00 

7000 pos tzege lboekjes 
van Nederland en allerlei andere 

landen vindt u In de binnenkort te 
verschijnen 

FKJgSKATALOGUS 1996 /97 
Wilt u een exemplaar' Gratis bij elke bestelling boven ƒ 50,- of na overmaking van 
ƒ 7,50 op postgiro 1428625 

POSTBUS 1051 
, _ ^ 5140 CB WAALWIJK 

FAX 0416 342856 

Veiling nr. 45 
wordt gehouden op 

28 SEPTEMBER 1996 
te ALKMAAR 

Kijkdagen in Amsterdam - Den Haag 
Castricum en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag. 
Herculesstraat 29 

1076 RZ Amsterdam 
Tel. 020-6712914 

The World Philatelie Exhibition 

17.-26.10.1997 duammok «■■■n 

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

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

4EHTP M A PK A 

MARKA 
PUBLISHING AND 
TRADING CENTRE General Sponsors 

JSC 
„The International 

Economic Cooperation" 
^ 



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 

9 0 
8 5 
6 7 
5 5 
31 
3 5 
3 0 
2 9 
6 0 
8 5 

1961 70  5 4 5 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1971 80 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1981 90 ■ 

3 2 

5 5 

3 7 

5 5 

8 4 

4 8 

4 5 

5 0 

5 5 

8 0 

1 1 0 

5 7 

9 1 

8 6 

1 0 9 

6 0 

7 4 

71 

1 7 0 

8 8 5 

1991  6 5 

1992  8 2 

1993  7 9 

1994  1 1 0 

1995  1 1 5 

1990 95 4 3 5 

BUNDESPOST 
Michel nrs 
1961  20 
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 

11 

3 0 

6 

4 5 

7 
1 7 
2 3 
3 5 

71 

7 5 

5 6 

4 5 

6 5 

4 6 

61 

7 5 

5 5 

5 3 

61 

121 

1 0 0 

1 0 0 

9 5 

1 1 5 

1 3 5 

1 3 5 

1981 90  1 0 1 5 

1991  1 9 5 

1992  2 0 0 

1993  1 4 0 

1994  1 3 5 

1995  151 

1991 95 8 1 0 

Gratis prijslijst 

dezelfde jaren van 
U S A 
Denemarken 
Finland Aland 
Gnekenland 
Groenland Ierland 
Itahe Malta 
NoonA/egen 
Portugal Spanje 
Vaticaan 
Azoren/Madeira 
IJsland Zweden 
Australië Canada 
Israel Japan 
Nw Zeeland 

BERLIJN 
Mictiel 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 

7 4 

31 

2 2 

2 0 

5 5 

1 8 

4 9 

51 

4 6 

3 2 

3 7 5 

3 4 

8 9 

4 9 

6 4 

51 

5 2 

1 2 0 

8 9 

1 4 5 

7 6 

ENGELAND 
Yvert nrs 
1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1961 70  3 5 0 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

6 5 

3 9 

41 

3 2 

21 

4 7 

6 3 

2 8 

3 8 

5 6 

1971 80  4 1 0 

1981 
1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 ~ 

1981 90 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1991 95 

6 2 

8 6 

8 5 

9 8 

9 0 

7 8 

6 5 

1 7 8 

1 4 5 

1 3 9 

9 9 0 

1 0 0 

1 2 0 

1 5 0 

1 4 5 

91 

FAROER 
Yvert nrs 
1975 

1976 

1977 

1978 

41 

11 

2 9 

1 7 

1979 

1980 

1971 80 ■ 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1981 90 ■ 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1991 95 ■ 

1 6 

1 2 

1 2 0 

1 4 

1 6 

51 

4 5 

3 4 

4 9 

41 

4 3 

4 2 

4 2 

3 7 

5 0 

4 3 

4 5 

5 6 

FRANKRIJK 
Yvert nrs 
1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1961 70 

1 0 0 

7 9 

4 9 

1 0 5 

3 2 

3 5 

2 2 

2 3 

4 0 

6 0 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 ■ 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

5 5 

6 0 

7 0 

6 0 

6 0 

5 5 

7 5 

8 9 

71 

8 5 

1 2 8 

2 4 5 

1 0 4 

1 1 9 

2 8 0 

2 2 5 

1 8 5 

1 6 5 

2 0 0 

1 4 7 

1981 90  1 7 7 5 

1991  1 5 0 

1992  1 7 0 

1993  2 0 0 

1994  1 8 0 

1995  1 8 5 

1991 95 8 6 5 

GUERNSEY 
Yvert nrs 
1969  245 — 
1970  120 — 

1961 70  355 — 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

9 0 

2 9 

1 5 

1 2 

21 

1 3 

1 0 

1 0 

1 8 

3 4 

1971 80  245 — 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

2 7 

2 7 

3 0 

4 8 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

5 2 

3 4 

4 7 

4 2 

41 

1981 90  3 9 9 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1991 95 

6 5 
7 5 
6 4 
6 9 
6 3 

JERSEY 
Yvert nrs 
1969 

1970 

1961 7 0 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

2 0 0 

7 9 

1 1 8 

5 2 

1 4 

1 2 

1 4 

2 3 

21 

1 2 

1 6 

1 6 

2 9 0 

3 8 

3 2 

5 7 

4 7 

4 3 

4 8 

4 2 

4 5 

4 7 

4 6 

1981 90  4 2 5 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1991 95 

4 9 

5 0 

5 9 

7 0 

9 6 

ALDERNEY 
Yvert nrs 
1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1981 90  : 

1991 95 

ISLE O F MAN 
Yvert nrs 
1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 
1979 
1980 
1971 80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 -
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1981 90 

38
31 
42
42
67
47
51 
50
42
59

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 
20
11 
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 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1991 
1992 

21 
18
19
31 
56
19
31 
31 
31 
19

39
26
32
51 
50
50
41 
50
28
42

41 
43

1993 
1994 
1995 
1991 95 

41 
49
59

NED ANTILLEN 
Nvph nrs 
1961 70  4 5 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1971 8 0 

9 

1 0 

4 6 

1 4 

1 4 

1 2 

4 3 

2 0 

3 8 

3 7 

IN DE ZAAK 
GROTE PARTIJ 

VERZAMELINGEN 
VOOR EXTRA 

LAGE PRIJZEN 

SURINAME 
Zonnebloem nrs 

1961 70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

65 — 
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 gefie
le gebied compleet en boven 350 gulden in 
DAVO ALBUM met gratis klemstroken 

1981 ■ 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

4 8 

8 7 

7 0 

9 4 

6 9 

51 

6 8 

5 9 

8 4 

7 0 

1981 90  695 — 

1991  98 — 
1992  92 — 
1993  72 — 
1994  99 — 
1995  58 — 

1991 95 3 9 9 

OOSTENRIJK 
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 

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

350

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

975

105
105
165
170
175

966

VER NATIES 
NEW YORK 
Zonnebloem nrs 
1961 70  9 0 

1971 80  1 2 0 

1981 90  3 1 0 

1991 95  1 1 0 

V N GENEVE 
Yvert nrs 
1969 70  4 0 

1971 80  2 1 0 

1 7 5 

V N W E N E N 
Yvert nrs 
1979 80  3 0 

1981 90  2 1 0 

INDONESIE 
Zonnebloem nrs 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 ■ 
1967 
1968 

3 7 

2 0 

1 0 

5 

1 0 

1 9 

3 1 

4 1 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

33
59

200

295
95

1981 90  1285
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

5 5 

8 2 

1 0 5 

1 1 0 

1 0 5 

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 

17
18
25
35
22
16
36
26
23
25

1971 80  230 — 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1981 90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

31 
39
36
45
35
45
50
41 
46
47

40
50
58
70
85

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  RÜTTERDAMIJSSELMONDE 
Tel. (010) 4826725  Fax 4797065  Giro 5834  Op maandag gesloten 

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



ALLEEN VOOR 
ABONNEES KLEiniE _ 

AHIIUOIUCES 

566 

AANGEBODEN 
100 (.RF Bund Duit+50 KI F tegen 
ƒ 20,-in briet goed kwal ( \ 
Müll. Tolhuis 12-88, 65S71TN1J-
megt 11 

TelefoonkaartsetCCOOl Rijnsene 
ƒ 1,-ong 3 k i t n g e b r voor 
/ ld,-iTdiicogiio 4404181 i.^A 
Heusink\eld, Dahliastr 20, 7102 
KBMinttrsuijk Tel 0543-517220 

1000-1500 Rekl.-aanstekers leeg 
ruilen voor postzegels Wt st-Lu-
ropa Nijhuis, \ Heckgaaide Tel 
074-2(>686Sl 

Post/egt Is Rusland VA 20% te-
\ens ge\raagd verzamelingen Rus
land C \ Beveren Tel 010-
4220820 

400 Ned grF + toesl ƒ 20,-
800/1000 wereld ƒ 10/15,- Giro 
413922 A Snoep, Dordrecht 

250Hong . Roem. Tsjech. 
Buig Austr Am Can Duitsl 
Zwits p l a n d / 1 0 , - Wereld Po
len J Paulussen, Ceciliastr 42, 
Veldh Tel 040-2532763 

1 Kilo afgeweekte postzegels we
reld met groottormaal + 22000 
stuks voor ƒ 65,- Giro 6698416 
t n V I Koning, Den Haag Ook 
kilo telefoonkaarten ± 275 stuks 
uit 34 landen voor ƒ 90,- Zoekt u 
een motief Bel 070-3972999 

P O S T S T . / P W S T / A K / F D C / F F C 
VAN N L / B / D / S / F / G B / U S A / 
C N D / N Z L / A U / C H veel motief 
Ook partijtjes R \ Hoof, Alte-
\ee r Tel 0599-332805 

700 zegels W. Europa veel grf 
H W en kpl series ƒ 10,- giro 
3330084 Boeukes, Baroniehof 
100, He lmond 

Bij uw thema horen poststukken! 
Vraag zichtzending, mooi en 
goed H Mennes, Parelhoendreef 
13, 7391 ECTwello Tel 0571-
276081 

Fiscaal zegels buitenland en pre-
cansels USA Knarren, Parallel-
straat 15, Amstenrade Tel 046-
4421475 

Nieuwtjes: van vele Wesleuropese 
landen O a Engeland, Italië enz 
Alles nominaal+10% Ned Antil
len en Aruba tegen een redelijke 
priis H O Landegent, Jupiter 
107, l l l 5 T L D u i v e n d r e c h t Tel 
020-6993179 

Gelopen poststukken ook met 
thema en ansichtkaarten Duitse-
reich dierenkaai ten Ook effec
ten, enz A N Bnggeman-v d 
Schelde, Kantelenweg 70, 3233 
RDOostvoorne T e l / f a x 0181-
485036 

Telefoonkaarten 30 verse h Ned 
ƒ25,- , 50versth Wereld ƒ 35,- B 
V Verseveld Giro 1257797 

Frankrijk CoUectie: 1849-1900 
DM 20 750,-voor ƒ 3 750,-
Collectie: 1900-1970 DM 8200,-
vooi ƒ 2 500,- In een koop 
7 5 500,- P Gou Tel 0184-413219 

Cursus Philatelie in 3 banden 
ƒ 1 2 5 , - J v Irsel. Waspik Tel 
041-6313494 

Austr. 100 grf met nieuwste 2 se-
1 les remember ƒ 8,80, 200 id 
ƒ 14,-, 300 ld ƒ 19,- Giro 1282149 
t n \ I Dijkstia I inden(M)rd 20, 
8172 AI Vaassen Mancolijst 
Austi / N Z Welkom 

Verenigd Europa**, © en FDC 
GEP r en alle mogeli]k( met lo
pers, brugparen, ongeiaiuk t n / 
Gratis prijslijst bij Harrie Baken 
Postbus 1291, 5004 BGTilburg 
Te l / tax 013-4684615 Ook abo-
service 

FDC Frankeerzg. ("W" num-
ineis). etc . FDC post/g boekjes, 
vddpos ige l env , royalty cnv, dag 

vd postzg. etc {geen nieuwtjes) 
graus prijslijst bij G A v Albada, 
Klimopzoom 119, 2353 RH I ei-
derdorp 

Wereldoverz. gesl ongest b lo tv 
vellen mei Oost-Europa v d 
Meer Tel 0561-688809 

Nederland USA en Duitsland 
postfns t( gen lage prijzen Vraag 
piijslijst of stuur manco lijst naar 
WSF, Postbus 820 6130 W S i i -
tard 

DDR** jaargangen 1965/89 
20 /30% Alkenbosch Gertrudisstr 
8, 6436 BI Amstenrade Tel 0M>-
4422241 

Reich Gat nrs M 338-377 Postfi is 
zeei fraai G Pertien Tel 0343-
513050 

Israel nieuwljesdienst tegen no
minale waarde, Palestijns gezag 
en 60 andere landen Beste 10 
\oordelen , gereduceerde prijslijst 
gratis, ongelofelijke aanbieding 
met kostbaar geschenk Eilat Phi-
latebc Club, Postbus 542/32, Ei-
lat, Israel 

700 Zegels W-Europa veel grf 
H W en kpl series ƒ 10,- Giro 
3330084 G Boet/kes Baroniehof 
100, Helmond 

M / S Gnpsholm: 2 zeldz zw Ak 
Zweden god helg 1930-3, compl 
vellen Br met st treinongeluk 
Rorvik Ak kugleposten Verz 
Svars-Losen Br /pws t /pzb / 
FDC/FFC/+ enkele ?egels R v 
Hoof Tel 0599-332805 

Noorwegen: PZB Flamsbana", 
PZB 'Hurugrute", blok Frefil 
'93" (oplage 50),div 
proeven/vignetten/plaatf /stads-
post Ook zegels * * / V © ä ± 30% 
R van Hoof, Alteveer. Tel. 0599-
332805 

Het kost u maar een tientje... Om 
in 'Philatelie' teadverteien Vooi 
een dneregelige advertentie be
taalt u slechts tien gulden Voor 
dat geringe bedrag komt uw an
nonce onder de ogen van ruim 
50 000 mensen Profiteer ervan' 

Bod gevi aagd op oude Neder
landse zegels periode 1852 t / m 
1976 (veel oude zegels) Twee 
stock boeken vol met een catalo
guswaarde van circa ƒ 19 000,-
Bne \en onder nummer Ph912, 
B&K, Postbus 1, 3740 AA Baarn 

Engeland + Kanaaleilanden post-
fiis/gestempeld Informeer eens 
vrijblijvend Brouwer Tel 058-
2886836 

Gratis Prijslijst VOOI kit me kavels 
0 a Ned, Bund, Berlin, DDR, 
Frankrijk R Pkit ing 1 aan der 
Mensenrechten 78, 1945 EV Be
verwijk Tel 0251-240776 

Veld-Censuur-Knjgsgev-Kamp en 
Dienstpost Div Ooi logen / I an-
den J Hoogakkei Postbus 181 
7040 AD s-Heerenbeig Tel 
0314-662518 

"Stamp-Aid" Kantoorpost Neder
land. 1 Kg Mixmei 4 0 ^ GRF 
(incl toeslag) ƒ35,-, 5 kg ƒ 150,-, 
1 kg, GRF (incl toeslag) ƒ90,-, 5 
kg ƒ 399,-, (porto + verzek ex
tra) Meer mfo SEP Tel 0297-
540164, giro 4649344 

D D R * * * } r g n 1968 t / m 1979 
Gompl voorƒ350,-1980 t / m 
1984 voor ƒ 195,- Nu ook Sowjet
zone en Bizone zowel 0 als*** 
Tevens wat combi's van D.D.R. 
Manko's naar H Jansen, Rozen
straat 57, 7601 AM Almelo Tel 
0546-811220 \ a 18 00uu i 

Gratis piijslijst vooi kleme kavels 
etc J Stitnstra BaiKigeel21 
2718 BI Zoetermeer Tel 079-
3610229. 

Nederland + Ver. Europa"^**^, © 
V a no 1 Slum I w no s, ontvang 
imjnpiijs F Ghijben,/onegg« 
1916, 6903 GVZevenaai 

Tt l /Fax 0316-529241 

Diverse partijen, collecties en res-
tani tn Centro l-ilatelico. Haven
straat 43, 3441 BH Woerden Tel 
0348-423885 Nieuwe hjst beschik
baar Ook losse /egels 

Motiel-philatelislen kunnen nu 
o n / e voorraad-catalogus VOOI 
postfns matei taal bestellen Graag 
ƒ 3,50 voor porto bijvoegen 
SCHAETZl.F AG , CH-8832, Wol-
lei au, Zwitseiland 

Kilowaar: Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden. 50^ 
luuUnkingsz ig t l s Z i n d l l l l 20, 
in een brief of op g i ionummer 
1624853 en ontvang 100 gr fran
co thuis Correspond in tnglish 
I ennart Runfois, Gotlanflsgatan 
1. S-602 17 \ o i koping. Zweden 

D.D.R./B.R.D./Berlin 0 =̂ ** v a 
30% Michel Uw manko Iijst naai 
H Jansen, Rozenstraat 57 7601 
\ \ l Almelo u i 0546-811220 Nu 
ook Engeland/Kan. Eil. v a 30% 
Ml 

Albanië, Bulgarije, Roemenie, Po
len, Hongarije, SSSR, USA, 
Noord-Korea (ook ©), Tsj. Slowa
kije, Prijslijsten a ^ 2 , - ingt ld ige 
NL-postz Drs F B Dijkstia, S 
Valkemastrjitte 4, 9088 BD Wir-
dum, tel 058-2551913 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, Al
banië, Hongarije, Bulgarije, Tsje-
choslowakije Pzh Robert Wiktor, 
Hodgt sstraai H , 6135 C S Sittard 
Tel 046-4512751 Ook afwijkin
gen ' 

1 ( omplete verzameling PTT-
mapjes vanaf nr 1 t / m ni 137 
(ind d e 4 A - n r s ) v o o r ƒ 375,-
Verder ook nog automaatboekjes, 
kerstvelletjes en velletjes kinder
zegels, /eer scherp geprijsd Vraag 
info W Fher Tel 0180-617448 

Thematische prijshjsten a ƒ 2,- m 
NI -postz F B Dijkstra, S Valke-
mastrj 4, 9088 BD Wirdum 

Thema's honkbal/golf 2 volledig 
geill catalogi/albums Inl Rob 
van Tuyl, Bartokhof 16, Alphen 
a / d Rijn 

GEVRAAGD 
Ned. aangetekende brieven en 
losse R Stroken Molenaai, Ro-
hofstraat 66, 7605 AW Almelo 
Tel 0546-815959 

Prentbriefkaarten gehele wereld 
tot 1940 Liefst Nederland Koop 
of 1 uil voor goede postzegels G 
Jongeiden , Kon Juhanastraat 11, 
1271 SK Huizen Tel 035-
5256979 

Wit wil er Duitse en Engelse post
zegels ruilen A v d l a n s I H 
Bakkt 1 straat 13, 2162 KM 1 isse 

Ik verzamel postbezorging Visse
rij, Kustwacht, Reddingsboten, 
Vuurtorens, Havens, Zeezoogdie-
ren }N Blaauw, SafTierstraat 170, 
Alphen a / d Rijn Tel 0172-
421188 

China Yv 1768/72*** i 800,-, 
1501/16*=^* ƒ 2 8 0 , - © V o l l e g o m 
ƒ70,- , 1552/66*** ƒ120,-, 
0 ƒ30, - E Boers Postbus 6080, 
2702 AB Zoetermeer Tel 079-
3422414 

Gezocht: Australië Postfns No 
roo NSW a $ 2 en Mawan a Vic 
$ 5 tanding Gez K 13 3 /4 x 13 
1/4 nos 961 en 962 Austr Stamp 
( a t 24 th Ed Bowls a I c zelfkle
vend no 930 AJ Wit, Graafjan-
laan 11, 3708 GH Zeist Tel 030-
6914165 

Frankeergeldige post/ Nt dei land 
759ï-90% Ook hogewaa id tn 
get n problet ni Hellen van Ma 
t / m Za tijdens kantooruren 
Tel /fax 058-2123522 (vragen 
naai Rob) 

Rode snelspaarpunten van Dou-
we-Egberts Ik geet 25 pt)stz vooi 
een pun t A Onink Mt>nnetstedt 
4501, 4463 GX Goes 

Freecards-Boomerang ii dt i aan
tal kooj»! / o i m ist hot I'ostbus 
42002 25()41-A Den Haag I t l 
070-3214734 

Verzamelaar zoekt Firmaperfora
ties wereld Koop of ruil Vet 1 
ruilmateriaal aanwezig W J 
Manssen Laan der V N 31,3844 
AD Harderwijk Te! 0341-417980 

Leges, belasting, visakte, muse
um kwitantie, om/et , beurs, for
maat tltvnsegel, papieren, /egels, 
docimitntcn Ned + O R Hager, 
3695EL(>randeDi San Jose, GA 
95132 USA 

Postfrisse frankeergeldige zegels 
Nederland P [ Rotgtis Tel 010 
4205276, fax 010-4552941 

FDG S Frankrijk - België - Luxem-
burgveel luilmatenaal beschik
baar P (. Bensing, P C Boutens-
laan 12, 3842 BJ Haitlerwijk Tel 
0341-420003 

Langstempels en puntstempels op 
rle Eerste Emissie Nederland 
1852 A Gabnelst Posie Restan
te , Postkantoor, 4^^0 \ \ Mitkk 1-
burg 

Fiankeergeldige post/egels NL in 
iedere hoeveelheid koopt j F P 
Peerenboom, tel 0499-475622 

Grootrond op zegel uit serie 
16/8O l)t t voor de 4 en 4'/j et 
meer dan 100% J Oprel , Groe-
nendaal 165, 3011 SR Rotterdam 
Tel 4045629 

Frankeergeldige zegels, \anaf nr 
1050, ot)k mapjes, boekjes, velle
tjes enz Geef tot 80% van de f ran-
iteerwaarde N O Z W Flier Tel 
0180-617448 

Voor on /e najaarsjubileumveiling 
12'/-jaai kunt u nt)g inzendt n ' 
AA. v.d. Meij-veilingen, Den 
Haag Tel 070-825037/3856599 

DIVERSEN 
Wie kan mij aan gegevens helpen 
betrefTende de "Wrangel-Ar-
m e e " ? J W Fokkelman, Varsselse-
weg 50, 7255 NR Veldhoek 
Te l / f ax 0573-461570 

Wie wil post/egels met mij iiiilen 
\ an Polen, Indonesië, Berlijn, 
DDR Mevi Spieiing, Tjalkstraat 
14, 1826 DT Alkmaar Tel 0725-
624762 

Ruilen sluur mij 100 Japan, of 
Treinen Wereld 125 Wereld Re
tour W van Dijke, Kloosterlaan 
134 4811 EE Breda Tel 076-
5215116 

Ruilen: Stuui mij Japan Dubbel 
aantal retoin (zo mogel naar ke 
ze) J van Koolwijk, Leerlooier 
42, 6641 Dl Bt uningen 

Fil. ver. Zuidelijk Afrika. Bijeen
komsten, veilingen, rondzend-v€ 
keer Eigen blad en bibliotheek 
Postbus 33223, 3005 LE Rotter
dam 

VVie kan mij leveren ongtbruikt 
postfns Republiek Congo 1963 
YvertofCat OGB no 495/502 
ongetande serie Rode Kl ms Rt-
piibhek Rwanda 1963 Yvert of ( . 
0 ( B no 44/51 Ongetande serie 
Rode Kruis 
Ruilen IS mogelijk. Inlichtingen 
W van Deudekom Tel 075-
6284607 

Israel: postf 1 isse zegels nicl lab 
te ktiop, en verzorging \ an abon 
nementen Incl A Bouwense, te 
0113-212762 

Mantolijstt n van Zwitserland be 
wt rktJ F P Peerenboom, Son, 11 
ht Illingen 0499-475622 

Mancolijsten van Liechtenstein 
bewerkt J F P Peerenboom. Sou 
inlichtingen 0499-475622 

Manctïiijsten van Duitsland be-
w e r k t J F P PeeienbotJin, Son, 11 
htht ingen 0499-475622 

\ l l t t n fijnproevers waarderen 
onze WV-veilingen, inlichtingei 
J I P Peerenboom 0499-475622 

Mantolijsten \dn Nederland be-
w c r k t J F P Peeienboom, Stïn, 11 
lichtingen 0499-475622 

Studiegroep Britannia de verza
melaars van Engeland en Eng. 
Geb. organiseren 4 keer pei jaai 
een bijeenkomst in Nieuwegem 
Eigen rondzending, veilingen 8) 
en clubblad Secretaris L van 
Dijk, Lek 54, 1703 KJ Heerhugo-
waaid Tel 072-5711935 

Het adres vt)t)i partijen kilo-waa: 
snuffeldozen en albums Intei 
Stamps Ged Burgwal 47. 2512 I 
Den Haag Tel 070-3465016 

Mancolijsten van België bewerkt 
J F P Peerenboom, Son, inlichti 
gen 0499-475622 

Service aanbieding 
aan de lezers van Pliilatelie 

PHILATIE 
IN ÉÉN BANDI 

Speciale aanbiedinc 
VERZAMELBANDEN 

waarin 11 nummers of 1 
jaargang van Philatelie 

opgenomen kan worden 

Deze banden zijr 
vervaardigd uit luxe textie 

en hebben als opdruk 
"PHILATELIE 

Er staat geen jaargang op 
vermeld 

U betaalt als speciale 
serviceprijs slechts ƒ 24,50 

per band, inclusief 
verpal<kings- er 
verzendkosten 

Bestelling-
Door storting op gironummer 4988 t n v 

Bosch&Keuning RTiliichc bt '■ Ml i' 9 
Bremstraat 11, 3742 RD Baarn 

Onder vermelding van VERZAMELBAND PHILATELIE 

file:///oordelen
file:///anaf
file:///llttn


OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 te Enschede 
Tel. 053-4335500 (privé 053-4321317) Fax 053-4341094 

Onze 1 3 9 e V E I L I N G vindt plaats op VRIJDAG/ZATERDAG 30/31 
AUGUSTUS a.s. in congrescentrum/schouwburg ORPHEUS te 
Apeldoorn. 

Voor deze veiling met ongeveer 4500 kavels ontvingen wij weer vele 
bijzondere inzendingen. 

* NEDERLAND en O.G., grote en kleine verzamelingen, deels 
verkaveld met betere zegels en series incl. veel postfris van voor 
1940, en ook deels geheel intact gelaten. 

* NEDERLAND, automaatboekjes, een tentoonstellingscollectie, 
geheel verkaveld met Rotterdam en interne proefboekjes, 
versnijdingen enz. 

* NEDERLAND postgeschiedenis. Een interessante collectie 
poststukken met veel schaarse tarieven, bestemmingen en 
frankeringen. 

* EUROPA, vele landenverzamelingen, deels verkaveld en ook deels 
geheel intact gelaten. 

* DIVERSEN, een grote inzending insteekboeken, restanten, dozen 
enz. Een groot deel van deze inzending wordt geheel zonder 
inzetprijs aangeboden. 

* MUNTEN, ruim 100 kavels met vooral Nederland vanaf 1825. 

Onze inzetprijzen zijn reëel en onze omschrijvingen betrouwbaar 
zodat ook de schriftelijke bieder op zowel de losse zegels en series als 
ook op de collecties een serieus bod kan ui tbrengen (gewoonlijk 
verkopen wij ca. 2 / 3 van de totale omzet aan schriftelijke bieders die 
veelal hun bod uitbrengen zonder de kavels ingezien te hebben, en dit 
al vele ja ren lang). 

Uiteraard bestaat de mogelijkheid alle kavels uitvoerig in te zien 
tjdens de kijkdagen in ENSCHEDE en APELDOORN. 
Verdere informatie kunt U in onze catalogus vinden. 

INTERESSE?? Op aanvrcicig ontvangt U (nog altijd 
gratis!) de catalogus van deze veiling. 
(Telefoontje/brief/kaart of fax is x)oldoende). 

DE O.P.V. SINDS 1970 EEN BEGRIP IN FII-ATELISTISCH NEDERLAND 
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Filagent B.V. 
Windbrugstraat 1313 • 7511 HR Enschede 

Verzamelaars kunnen contact opnemen met de vakhandel 




