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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEIUNG 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 
internationaal het best georiënteerd 

UIT ONZE OKTOBERVEIUNG: 

"kavel 2427" 
Belgisch nummer-

stempel 73 op nr 3, 
uniek 

INDELING DER VEILING, 

TEN KANTORE, ROKIN 60 

"kavel 2422" 
Eerste dag 1-1-1852 

op nr. 2, luxe 

"kavel 2623" 
nr. 121 ID, tand ing 

14 kl. gaten 
mooist bekende ex. 

Eerste Ziting 

bezichtiging 9.30-16.30 uur 

DONDERDAGAVOND 10 oktober 
stockboel<en 
FDC's/brieven en enorm aantal interessante dozen 

18.30 uur 
kavels 1-728 

ROKIN PLAZA, ROKIN 78 

Tweede Zitting 

bezichtiging 9.30-13.30 uur 

ZATERDAGMIDDAG 
veel prachtige 
geheel intact 
gelaten collecties 

12 oktober 12.00 uur 
kavels 801-1538 

TEN KANTORE, ROKIN 60 

Derde Zitting 
bezichtiging 9.30-12.00 uur 

Vierde Zitting 
bezichtiging 9.30-13.00 uur 

Vijfde Zitting 
bezichtiging 9.30-16.30 uur 

DINSDAGMIDDAG 15 oktober 
Ie Emissie en N.O.R. 
losse nrs., met vele topstukken 

VRIJDAGMIDDAG 18 oktober 
Buitenland losse nrs. en Posthistorie 
Nederland 1 e deel 

VRIJDAGAVOND 18 oktober 
Posthistorie N.O.R. 
2e deel 

12.30 uur 
kavels 2001-3241 

13.00 uur 
kavels 4001-7265 

18.30 uur 
kavels 7266-7936 

Algemene kijkdagen 5 en 7 t/m 9 oktober 

door overmaking van ƒ 15,00 op giro 461000 ontvangt u de catalogus 
Rokin 60 -1012 KV Amsterdam - TEL. 020-6230261 - FAX 6242380 



IK VERZEKER U 
DAT U OVER 

5 I^amdeh 
EEN VREEMDE 
TAAL SPREEKT! , 

Linguaphone 
3iedt u de 
nodernste methode om een 
/reemde taal grondig te leren 
net een perfekte uitspraak, 
eschikt voor beroep, hobby en 

vakantie Een half uurtje oefenen 
3er dag is al voldoende. Een spe
:iale vooropleiding is beslist niet 
lodig. 
lesultaat na 3 maanden. 

3i]zaken zijn weggelaten. U gaat 
echtstreeks op uw doel af: vlot 
.preken en goed verstaan. Geen 
itrakke schema's. Huiswerkop
aven zijn overbodig. 
lesultaat na 3 maanden. 

Deze draagbare 
stereo 

cassettespeler 
Voor nog meer 

studiegemaky 

' 1 ^ Snel uw GRATIS Informatiepakket nodig? 
§ BEL 

^ 07650.86.509 
, 7 DAGEN PER WEEKDAG EN NACHT 
i j „ OF FAX DE (ON NAAK 01 S55S.04.71 

U leert zoals u uw moedertaal 
leerde door te luisteren en na te 
spreken: dankzij de lesboeken in 
combinatie met cassettes of CD's. 
Spelenderwijs maakt u goede 
vorderingen. U gaat zelfverze
kerd spreken en doet het automa
tisch goed. 
Resultaat na 3 maanden. 

De meest gevraagde cur
sussen zijn er nu ook met 
videobanden. 
Kruis m de bon aan welk 
GRATIS informatiepakket u 
wenst. OF BEL 07650.86.509. 
Dag en nacht 

INFORMATIE ZONDER RISICO 
l ï het uitgebreide informatie

pakket is gratis en vrijblijvend 
K u leest o a. hoe u een taalcursus 

7 dagen op proef kunt 
ontvangen 

ffl u krijgt geen bezoek aan huis 

Ŵ " 
LINGUAPHONE 

WERELDBEROEMD 
IN TALEN 

VOOR GRATIS INFORMATIEPAKKET 
IA Stuur mij GRATIS en VRIJBLIJVEND tiet informatiepakket van de taal 

die ik heb aangekruist. 
] Afrikaans 
] Arabisch 
] Chinees 
] Deens 
] Duits 
] Engels 
]Fins 

DDhr DMevr 

'oori Naam 

;traat 

'ostcode 

n Frans 
D Grieks 
D Hebreeuws 
D Hindi 
D IJslands 
Diers 

D Italiaans 
n Japans 
D Koreaans 
D Maleis 
D Nederlands 

G Noors 
G Pools 
G Portugees 
G Russisch 
G Servo 

G Spaans 
(Lat. Am.) 

G Thais 
G Welsh 
G Zweeds 

voor anders Kroatisch 
G Indonesisch taligen G Spaans 

N9702 

Plaats 

)psturen aan: Linguaphone, Antwoordnummer 951,4700 VB Roosendaal 
I hoeft geen postzegel te plakken. Of bel 07650.86.509. Dag en nacht. 

28e 
INTERNATIONALE POSTZEGELVEILING 

13 t/m 16 november 1996 

Po»tkart> I ^ ^ H L 

Enkele hoogtepunten uit onze Veiling; \ 

DUITSLAND  met een fantastisch anbood aan zeldzame 
exemploren • HET DUITSE RIJK  op een enkele uitgave 
na volledig postfris • VESTING LORIENT, BEZETTING 
WO II  twee magnifieke verzamelingen worden geli

quideerd • DUITSE POSTKANTOREN IN BUITENLAND 
EN KOLONIËN  zwaartepunten: Duits ZuidwestAtrika en 
Togo • zeer omvangrijke offerte DUITSLAND NA 1945 
• • • mer dan 1000 collecties van overzee en Europa; 
rond 400 tioogwaardige, meestal onoonaf } ( ^^ nala

tensc flappen. '.If; 
j 

Onze veilingen zullen voortaon in de eigen veilingzoaf 
worden gehiouden, die zich direct naast ons kantoor 
bevindt. De verbouwing van de 300 m^ die we bovendien 
nog gehuurd hebben is momenteel in volle gang. Om 
deze reden vindt onze herftsveiling niet zoals gewoonlijk 
in oktober maar pas in november plaats. De catalogi 
worden vanaf half ol<tober verstuurd. U kunt uw gratis ex

emplaar reineren  schriftelijk, per telefoon of per fax. 

f » » r « 

BESTELBON voor. 

□ Veilingcatalogus tierfst 1996 
Q Informotiebrochiure 
□ Inzendformulieren 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

>i^ 
y\> * = 

a 

HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG 
GEBRUDER EHRENGUT y , 

Postbus 10 30 07 . 20020 Hamburg • Duitsland ';;•; 
Tel. +494023 34 3536 • Fax +494023 04 45 t " 

http://S5-5S.04.71


Jarenlang uit internationale brief en pakketpost bijéén verzameld - veel West Europa - Engelse gebieden en landen w/aar U 
zeldzaam echt gebruikte zegels van ziet - (geen Oost-Europa) alles op papier, keurig uitgescheurd of geknipt - ALLEEN 
GROOTFORMAAT - door de enorme grote verscheidenheid van zegels is bijna geen kilo hetzelfde, steeds weer komt U 
verrassingen tegen - met extra veel hogere waarden en betere zegels door buitenlandse frankeringen. 

WIJ IMPORTEREN AL MEER DAN 25 JAAR KILOWAAR 
MAAR NOG NOOIT - HEBBEN WIJ ZULKE PRACHTIGE KILOWAAR GEZIEN VAN EEN 

DERGELIJKE HOGE KWALITEIT 

Voor de verzamelaar - boekjes plakkers - markt en ruilbeurs bezoekers een eldorado vol avontuur en ... waar U ook nog leuk 
aan kunt verdienen (in de zaak van zegel tot zegel te bezichtigen). 

INTERNATIONALE KANTOORPOST 

1 KILO NETTO ƒ 325 ,00 of 5 KILO NETTO ƒ 1 .500,00 

LEUCHTTURM INSTEEKBOEKEN DE BESTE KWALITEIT 
REUZEN STOCKBOEK - 64 WIHE bladzijden 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 40,00 
U betaalt bi| afname van-
l x /29 ,00 5x ƒ 25,75 
3x ƒ 27,50 10 X ƒ 23,50 
REUZEN STOCKBOEK-64 BLADZIJDEN ZWART 
GEWATTEERD - LEUCHHURM PRIJS ƒ 55,50 
U betaalt bi| afname van 
1x/45,50 5x/41,25 
3x ƒ 43,50 10 X ƒ 38,00 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK - 1 6 WITTE biz 
LEUCHTTURM PRIJS/12,75 
U betaalt bij afname van-
1x/10,75 5x/9 ,50 
3x/10,00 10x/9,00 
GROOTFORMAAT STOCKBOEK - 32 WITTE bIz 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 20,00 
U betaalt bij afname van: 
l x / 1 5 , 7 5 5x ƒ 14,00 
3x/14,75 10x/13,00 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK-
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 15,50 
U betaalt bi| afname van-
I x f 12,50 
3 x / 1 1 , 5 0 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK -
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 24,50 
U betaalt bi| afname van 
1 x / 2 1 , 5 0 
3x ƒ 20,50 

16 ZWARTE bIz 

5x/10,75 
1 0 x / 9,75 

32 ZWARTE bIz 

5x ƒ 19,25 
10x/17,75 

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

5% afhaalkorting op Stockboeken - per postorderbetaling 
binnen 10 dagen na ontvangst door bijgesloten accept
girokaart - geen bestellingen onder ƒ 50,00; bij bestellin
gen onder f 150,00 half porto - boven ƒ 150,00 porto vrij. 

KLEMSTROKEN PER KILO - 1ste klas materiaal - geen 

afval - doorzichtige of zwarte achtergrond - 1/4 kilo 

ƒ 32,50 - kilo ƒ 115,00 - NU OOK - Blok assortie. 

100 gram 1/4 kilo 1 kilo 

AFRIKA AF-B veel landen - zeer schaars - met hogere W 
AUSTRALIË AU-3A abnormale grote sortering - gelegen-
heid/gedenkzegels - met enige hogere waarden - zeldzaam mooi 
BERMUDA BE-R mooie sortering met veel motiefzegels 
BOTSWANA BO-A prachtige zegels - veel motief 
BUND BU-B alleen toeslagzegels - met hogere v̂ aarden 
BR COMMGNW/EALTH BR-A enorme sortering met H Waarden 
CYPRUS-TURKS CY-T prachtige zegels - zeer schaars 
DENEMARKEN DE-3A op dun papier - pracht sort met Hogere W 
DENEMARKEN DE-A op dubbel papier - goede sortering 
DUITSLAND DU-3A uitzonderli|k mooi met toeslag en H Waarden 
DUITSLAND-BERLIJN met toeslagzegels - zeer schaars 
ENGELAND EN-A met de nieuwste uitgaven - geen kerst - met HW 
ENGELAND - 'GREETINGS' prachtige sortering - zeer schaars 
FINLAND FI-3A nieuwe en mooie sortering met Hogere waarden 
FRANKRIJK FK-3A Zeldzaam grote sortering met H Waarden 
GRIEKENLAND GR-3A pracht sortenng met veel Hogere Waarden 
IERLAND lE-A mooie sortering gelegenheid/gedenkzegels 
INDIA IN-D zeer mooi uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 
IRAN IR-A geweldig mooie sortering 
JAPAN - JA-3A geweldig mooie zegels - pracht sortenng 
KANAALEILANDEN KE-A mooie moderne sortering - veel nieuw 
KANAALEILANDEN KE-B uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 
KENYA KE-N mooie sortering - met motief en hogere waarden 
LATIJNS EN MIDDEN AMERIKA LM-A pracht sort -veel schaarse 
gebieden 

LIECHTENSTEIN LS-3A - zeer zeldzaam - buitengewoon mooi 
LUXEMBURG LU-A grote sortenng met de nieuwste zegels 
MALAWI MI-A wat een mooie zegels - veel motief 
MALAYSIE MA-3A goede sortering - met motiefzegels 
MALTA MA-A mooie sortering gelegenheid/gedenkzegels 

17,50 37,50 140,00 

17,50 
38,50 
20,00 
47.50 
21.00 
55,00 
15,00 
12,50 
22,50 
75,00 

9 00 
22,50 
15,00 
57.50 
30 00 
21.00 
21.00 
32,50 
30,00 
18,50 
31,50 
25.00 

22,50 
150.00 
23,50 
38,50 
18,50 
22,50 

37,50 
85,00 
42,50 

105,00 
47,50 

125,00 
32,50 
26,50 
52,50 

180,00 
21,00 
55,00 
32,50 

132,50 
65,00 
47,50 
47,50 
70,00 
70,00 
40,00 
72.50 
57,50 

55,00 

55,00 
85,00 
42,50 
52,50 

135,00 
325 00 
160 00 
395.00 
175,00 
475,00 
115 00 
95,00 

195 00 
700,00 

70,00 
195,00 
120.00 
510,00 
255 00 
175 00 
180,00 
265,00 
265,00 
150,00 
275,00 
195,00 

195,00 

200,00 
325,00 
160 00 
175,00 

100 gram 1/4 kilo 1 kilo 

MAURITIUS MA-U goede sortenng van dit moeilijke gebied 32,50 
NAMBIA NA-A (geen Z W-Afnka)- mooie sortenng met veel 
motief en hoge waarden 
NIEUW ZEELAND NW-3A pracht sortering (geen Vogels) met H W 
NIGERIA Nl-A van dit land nog nooit zo mooi gezien 
NOORWEGEN NO-B goede sortering met de nieuwste uitgaven 
NOORWEGEN NO-A prachtige nieuwe sortenng met H W 
OOSTENRIJK 00-A goede sortenng gelegenheid/gedenkzegels 
OOSTENRIJK 00-3A pracht sortenng - nieuw - met H W 
PORTUGAL PD-A geweldig mooie grote sortering - zeer schaars 
SINGAPORE Sl-A geweldig mooie sortering met nieuwe uitgaven 
SCANDINAVIË SK-A enorme sortenng - alle landen - en H W 
SPANJE ES-A pracht sortenng gelegenheid/gedenkzegels + H W 
SRI LANKA/CEYLON SR-C mooie sortenng 
SURINAME SU-A oudere soorten - zeer veel hogere/topwaarden 
TANZANIA TA-A veel dierenzegels met hogere waarden 
TURKIJE TU-A mooie goede sort gelegenheid/gedenkzegels 
USA US-3A pracht sortering met Hogere Waarden Luchtpost 
WERELD WE-A enorme grote sortenng - nieuw - en H Waarden 
WEST EUROPA WE-U fantastisch mooie sort - nieuw met H Waarden 
IJSLAND IJ-A hyper moderne sortenng met enige betere 
IJSLAND IJ-3A enorme en nieuwe sort met veel Hogere Waarden 
ZUID AFRIKA ZA-A prachtige sortering met betere zegels 
ZUID WEST AFRIKA ZW-A (geen Namibië) geweldig mooie 
en veel motiefzegels 
ZWEDEN SU-A prachtige sort nieuw met Hogere/Topwaarden 
ZWITSERLAND CH-A grote sortering met de nieuwste uitgaven 
ZWITSERLAND CH-B uitsluitend Juventute/Patria met H Waarden 
ZWITSERLAND CH-3A pracht sortenng met de nieuwste - met 
Pro Juventute/Patria en met Hogere Waarden 22,50 

72,50 275,00 

35,00 
22,50 
30,00 
17,50 
20.00 
36 50 
47,50 
38,50 
18,50 
25,00 
29 50 
11,50 
38,50 
18 50 
34,50 
11,50 
17,50 
20,00 
52,50 
66 50 
10,50 

30,00 
12,50 
10,50 
37,50 

75,00 
52,50 
65,00 
35,00 
47,50 
82.50 

107,50 
87,50 
42,50 
55,00 
65,00 
27,50 
90,00 
42,50 
76,50 
22,50 
37.50 
47,50 

130,00 
155,00 
24,00 

65,00 
27.50 
27 50 
85.00 

275,00 
185,00 
255,00 
125.00 
175,00 
315.00 
415,00 
315,00 
147,50 
195,00 
245,00 

92,50 
335.00 
145.00 
285.00 

80 00 
135,00 
170,00 
485.00 
575.00 

85,00 

255,00 
95,00 
85,00 

315,00 

PAPIERVRUE KILOWAAR 
letdere kilo bevat circa 20 ä 25.000 echt gebruikte postzegels (dus geen surrogaat plaatjes of onverkoopbare Cataloog toppers) -
met veel grootformaat - toeslag - hogere waarden - oudere zegels maar ook het moderne is goed aanwezig - rijke vondsten is altijd 
mogelijk omdat deze partij afkomstig is van een inzameladres (liefdadigheidsinstelling) waar die mensen echt geen verstand van 
postzegels hebben - ideaal voor het maken van kavels en/of U heeft een hele lange winter heerlijk postzegel plezier voor weinig geld. 

11/2 KILO NETTO ƒ 155,00 - 1 KILO NETTO ƒ 295,00 

BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT Bovenstraat 286-A - ROTTERDAM-IJSSELMONDE 
Tel. (010) 4826725 - Fax 4797065 - Giro 5834 - Op maandag gesloten 
Verder iedere dag geopend van 9 tot 6 uur, zat. van 9 tot 5 uur 



Programma Veiling No. 562 
in de Grote Zaal van Het Haagse Centraal Station. 
Zie advertentie in het juli/augustus nummer. 

MAANDAG 23 SEPTEMBER 1996 15700 uur: nos. r-2r9 
Dozen en poststukken in dozen 

DINSDAG 24 SEPTEMBER 1996 

WOENSDAG 25 SEPTEMBER 1996 

19.15 uur: nos. 220-700 
Albums Gehele Wereld en ver
zamelingen Nederland en overzee. 

14.00 uur: nos. 701-1203 
Zegels Amerika t/m Zwitserland 

19.15 uur: nos. 1204-1759 
Poststukken in albums, litera
tuur, grote en kleine insteek-
boeken en landenverzamelingen. 

13.30 uur: nos. 1760-2523 
Nederland Emissie 1852 

DONDERDAG 26 SEPTEMBER 1996 13.30 uur: nos. 2524-3085 
Speciaal collectie Posthistorie 
Nederland, Nederland 1864-1921 

VRIJDAG 27 SEPTEMBER 1996 

19.15 uur: nos. 3086-3606 
Nederland 1921 t / m einde, 
Roltanding en Luchtpost 

13.30 uur: nos. 3607-4143 
Nederland Portzegels, Brandkast, 
Dienst, Postbewijs, enz. 
Ned. Indië, Curasao en Suriname 

Catalogi van deze importante veiling kunt U in de veilingzaal verkrijgen. Ook U kunt 
onze a.s. januariveiling dagelijks inzenden! 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Prinsessegracht 3 — 2514 A N 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 



Postzegßlveilmg 
Wiggers de Vries bv 
G. J. Garritsen beëdigd taxateur. 

Onze 150e veiling 
wordt gehouden op 

vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober 1996. 

Met een groot aanbod van apart verkavelde betere zegels, series 
en variëteiten van Nederland (o.a. foutdruk 1283f), 

Nederlandse Indië (zeer veel dienstopdrukken kopstaand), 
Japanse bezetting en revolutieperiode met poststukken, 
buitenland met veel West Duitsland (posthoornseries**) 
en Berlijn (cpl. opdrukserie zwart met centraal stempel). 

Tevens een uitgebreide handelsvoorraad West Europese landen, 
een aantal zeer omvangrijke engroskavels Zwitserland en 
een prachtig aanbod van intact gelaten landencollecties uit 

particuliere verzamelingen en nalatenschappen. 

Inzenden voor onze volgende veilingen 
is doorlopend mogelijk; neemt u 

geheel vrijblijvend eens contact met ons op 
zodat wij ook u van dienst kunnen zijn. 

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



73e jaargang, september 1996 
nummer 843 

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

In dit maandblad zijn - buiten verantwoorde-
li|kheid van de redactie - de officiële 
mededelingen van de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen opgenomen 

Philatelie verschi/nt omstreeks de helft 
van elke maand uitgezonderd luli 

Hootdredacleur: 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2 1276 BP Huizen 
Telefoon 035-52 54 391 
Telefax 035-52 40 926 

Advertentieverkoop 
Bosch & Keuning 
Postbus 1 
3740 AA Baarn 
Janine de Troye 
Telefoon 035-54 82 341 
Telefax 035-54 82 344 

Admmistratie individuele abonnementen' 
Grafische Bedri|ven Bosch & Keuning 
Ter attentie van de heer R D van Dam 
Postbus 1 3740 AA Baarn 
Telefoon 035-54 82 290 

Adreswijzigingen 
Adreswi|zigingen moeten worden opgegeven 
aan de secretaris van de vereniging of 
afdeling v^aarvan de ontvanger lid is 
Alleen individuele abonnees (zi) die het blad 
rechtstreeks aan de Stichting betalen) 
zenden een adreswijziging aan de admini

stratie (adres zie boven) 

Abonnementen 
Er zijn twee wi|zen van abonneren 
1 een co//ecr/e/aöOfjnemer)f voor aangeslo
ten verenigingen het abonnement voor leden 
IS in de contr ibutie inbegrepen 
2 een individueel abonnement Het 
abonnementsgeld moet bi) vooruitbetaling 
worden overgemaakt tarieven voor 1996 
a binnen Nederland f 39 - op giro 5005485 
van de Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Dordrecht 
b voor België Bfr 800 - op giro 000-
0350882-33 van de penningmeester van het 
maandblad Philatelie te Brussel 
c m het buitenland f 68 50 (incl port) op 
dezelfde rekening als vermeld onder 2a 
Als het abonnement op 1 april of 1 |uli ingaat 
moet een evenredig bedrag tot het eind van 
het jaar worden gestort Abonnementen per 1 
oktober zijn slechts mogeli jk in combinatie 
met een abonnement op de daaropvolgende 
jaargang 

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

Losse nummers 
Losse nummers van de lopende jaargang 
kunnen worden besteld door overmaking van 
f 4 50 per nummer (inclusief porto) op 
postgiro 5005485 te Dordrecht onder 
vermelding van de gewenste nummers 

Bestuur 
voorzitter ir G A H van Driel 
secretaris d rs S W D Veenstra 
Roelofsstraat 3 1 , 2 5 9 6 VK Den Haag 
penningmeester H P G van der t ienden 

Erevoorzitter 
Mr A van der Flier AIJP 

Copyright 
1996 Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder 
toestemming van de hoofdredactie 

Oplage ISSN-nummer 
50 000 exemplaren 0166-3437 

OECffT 
Lid van de internationale uitgevers-
vereniging van postzegelcatalogi en 
postzegeltijdschriften ASCA T 
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Inhoudsopgave/advertentie-index 
575 

Uit de >vereld van de filatelie 
576/578 

Verzamelgebied Nederland 
578 

Verenigingsadressen 
580/581/582 

'Heen en >veer' kost steeds meer 
586/587/588/589/590/591 

Nieuv^e postzegelboekjes 
592/593 

Zeestraat 82, 's-Gravenhage 
594 

Postwaardestukken 
596/597 

Automaatstroken 
598 

Air Transit Hongkong 
599/600/601/602 

Lezerspost 
604/605/606 

Nederlandse stempels 
606 

De Noordelijke grens van Slovenië 
608/609/610/611 

Filatelistische evenementen 
612/613 

Enschedé in Engeland (2) 
616/617/618 

Bondspagina's 
620/621 

Wij lazen voor u 
624/625 

Aantekenstrookje te boek gesteld 
628/629 

Nieuwe uitgiften 
630/631/634/635/638 

Boekenplank 
638 

Thematisch panorama 
641/642/643/644 

Kleine annonces 
646 

BIJ DE VOORPAGINA: 
De Oakland-hangbrug (ook wel Bay Bridge) over de 
baai van San Francisco is een van de indrukwekkend
ste oeververbindingen ter wereld. In dit nummer laat 
thematisch medewerker D. Veenstra zien dat er ook in 
eigen land volop tunnels, bruggen, veren en aquaduc
ten zijn die onze filatelistische aandacht waarcf zijn. 

Heen en vreer 
586-591 
'Heen en weer' kost in Nederland-
Waterland steeds meer. Dat schrijft 
onze medewerker D. Veenstra in zijn 
thematische artikel over Nederlandse 
oeververbi nd i ngen 

Air- transit 
599-602 

Het belang van de air-transit Hongkong 
voor het luchtverkeer van en naar het 

voormalige Nederlands-Indië wordt belicht 
door luchtpostexpert F.J. van Beveren 

Haarlemse 
Machins 
616-618 
In dit nummer deel twee van een artikel van 
de hand van R.C. Bakhuizen van den Brink 
over de 'Haarlemse Machins' 

A4, pz veiling 
Alexonder R'dam 
Alexonder, Alkaar/Hoorn 
Apeldoornse pz handel 
Arthur Kyan 
Auckland City Stamps 
Auf der Heide 
Barefoot 
'Berm', De 
Boeier, de 
'Breda' pz vereniging 
Bredenhof 
Comsellmg 
Comité Nationale dag v/d ouderen 
Dieten, van 
Vanduffel, Luk 
Europost 'De Dieze' 
Franeker pz veiling 
Frankpost 

640 
613 
639 
597 
633 
640 
640 
640 
639 
619 
622 
572 
591 
607 
573 
619 
640 
591 

632,633 

Gero Gonser 
H&BPhiI 
floarlem, van 
Hanseatische Br M A 
Hollands Glorie 
Hollandse pz veiling 
Hoogvliet 
Importe 
Interoction 
Interphilo 
Karamitsos 
Kienhorst 
Leopardi 
iindner 
ünguaphone 
Lodewi|k 
Lokven, von 
ludo de Houwer 
Mosh'igt, van 

591 
603 
619 
571 

584,585 
645 
646 
579 

636,637 
626 
591 
603 
632 
582 
571 
645 
615 
640 
.614 

Meinhoriit 
Ned Post2 veiling 
Ned Ver v Them Fi! 
New 7eolaiid Post 
Niemelink 
Nijmeegse pz veiling 
Ni|S,de 
NVPH 
NVPHhandeloren 
PPC 
Possen 
Petere, Theo 
Philotelicn 
PhiWiensltd 
Philoto 
Postbeeld 
Posftegel, de 

Poszegelhoes,'t . . 
Qüirijns 

603 
570 
.645 
615 
597 
636 
595 

. 623,648 
622,636 

626 
645 
.627 
611 

. . . .595 
. 613 

611 
.639 

. . 639 
639 

Rietdijk 
Ron Herscheit 
SI ïerz Ned old Utrecht 
Tolhuizen, von 
Trefpunt, het 
Uniek 5 . 
UKPA 
Venroyse pz hondel, d« 
Vipost 
Vliet, von 
Wien 
Wiggers de Vries. 

i83 
595 
640 
595 
645 
614 
647 
595 
636 
636 
619 
574 
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VAIU DE FILATELIE 
VELLETJESZIEKTE TREFT OOK NIEUWE 
SESAMSTRAATZEGELS 

Op 3 september jl. ver
scfienen twee Neder
landse series. Een van de 
emissies, te weten de 
twee Un/'cefzegels, 
wordt beschreven in de 
rubriek Verzamelgebied 
Nederland, maar omdat 
de andere bij het ter per
se gaan van dit nummer 
nog niet van de persen 
was gelopen behandelen 
we die hier. 
Het gaat om twee zegels 
die gewijd zijn aan de 
populaire kindertelevisie
serie Sesamstraat. Afge
beeld zijn de belangrijk
ste figuren uit de tv
reeks: Bert en Ernie (ze
gel van 70 cent, oplage 
5 miljoen stuks) en Tom
mie, leniemienie en Pino 
(80 cent, oplage 8 mil
joen exemplaren). 
De ontwerper van de se
rie is Lex van Pieterson 

uit Den Haag; de typo
grafie werd verzorgd 
door Bau Winkel, even
eens uit de residentie. 
De zegels herdenken het 
feit dat de Nederlandse 
kinderen ruim twintig 
jaar geleden (om precies 
te zijn op 4 januari 1976 
om vijf uur 's middags) 
konden kennis maken 
met de eerste Sesam
straat van eigen bodem. 
Destijds werd het pro
gramma maar eenmaal 
per week uitgezonden; 
twee jaar later ging de 
NOS (nu NPS) over op 
een dagelijks program
ma van een kwartier. 
Het programma Sesam
straat is van Amerikaan
se oorsprong. In 1 969 
zag Sesame Street het le
venslicht; het programma 
was bedoeld om jonge 
kinderen op een speelse 

De Sesomsfroofzegels die de Nederlandse PTT 3 september uitgaf 

manier kennis bij te 
brengen. Na een jaar 
keken zeven miljoen kin
deren van allerlei pluim
age naar Sesame Street 
Vandaag de dag wordt 
het programma over de 
gehele wereld uitgezon
den. 
In de rubriek Verzamel
gebied Nederland van 
oktober a.s. volgen de 
technische gegevens van 
de zegels. 
PTT Post heeft deze emis
sie van een voor filatelis
ten kostbaar 'extraatje' 
voorzien: beide waarden 
zijn ook in velletjes van 
tien zegels verschenen; 
dit onder het motto Tien 
voor je kaart van Sesam
straat, respectievelijk 
ïïen voor je brief van 
Sesamstraat In 1996 
verschenen eerder al de 
volgende velletjes: 
 Vermeer f 2.50 
Natuur/Mil ieu f 1.60 
 Verhuizingen f 14.00 
Ouderen f 7.20 
 Stripzegels f 1.50 
Vakantie f 7.00 
 Vakantie f 10.00 
In november volgt dan 
nog een kinderpostzegel
velletje en eind novem
ber/begin december het 
jaarlijkse kortingzegel
velletje. 

ENGELSE PTT STOPT 
MET PORTZEGELS 

Sinds 1914 worden in 
GrootBrittannië portze
gels gebruikt om onder
gefrankeerde zendingen 
van een naheffing te 
voorzien. Royal Mail 
heeft besloten na ruim 
tachtig jaar een eind aan 
dit systeem te maken. 
Voortaan worden onder
frankeringen verrekend 
op de wijze zoals in ons 

land al lange tijd gebrui
kelijk is: met behulp van 
een naheffingskaart. Het 
enige verschil is dat de 
ondergefrankeerde zen
ding in Engeland wordt 

i n I 
vastgeriouden tot tiet ver
schuldigde bedrag bin
nen is. 
De beslissing houdt in 
dat het doek voor de Brit
se portzegels gevallen is. 
De laatste portzegels ver
schenen op 15 februari 
1994 in waarden tussen 
1 p. e n £ 5 .  Dezegels 

zullen in de toekomst al
leen nog voor fiscale 
doeleinden worden ge
bruikt 

Groot Brittannie is gestopt met 
het gebruik van portzegels 

AMERIKAANSE VEILINGHOUDER BETAALT 
'REDELIJKE PRIJS' VOOR MISSIONARY 

'Z Het enig bekende onge
le bruikte exemplaar van 
^ de zogenoemde Missio
^ nar /van 2 cent van Ha
2 waii  ooit in het bezit 
= van respectievelijk Ferra

 ri en Burrus  is gekocht 

5TfC door het Amerikaanse 
• " veilinghuis Greg Man

ning Auctions Inc. Dat 
meldt het Britse postze
gelblad Gibbons Stamp 
Monthly. De zegel ver

I lawmiffMB 

l V # 4 

wisselde voor 660 dui
zend dollar van eige
naar. Het unieke exem
plaar werd aangeboden 
op de veiling van Robert 
A. Siegel. Manning ver
klaarde na afloop, be
reid te zijn geweest om 
meer dan een miljoen 
dollar te bieden. 'Het 
gaat om een zegel van 
grote historische waarde 
 dan is een bedrag van 
660.000 dollar redelijk.' 

Links de ongebruikte 2 cent 
M/ss/onory van Hawaii 

! . ; ■ 
' 3 ' ,"• 
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Veldeel van negen zeqeis met 
de kopstaande opdruk 

GROENLAND IN DE 
FOUT(I) 

Kalaallit Allakkeriviat, de 
Groenlandse postdienst, 
heeft bekend gemaakt 
dot een aantal zegels 
met kopstaande opdruk
ken op de markt is geko
men. Het gaat om zegels 
van het typekoningin 
Margrethe met een waar

de van 0.25 k. die in 
rood zijn overdrukt met 
de nieuwe waarde 4.25 k. 
Volgens de postdienst 
zijn zeker elf vellen ver
kocht door het postkan
toor llulissat/Jakobs
havn; ze kwamen alle in 
handen van één klant. 
Op het postkantoor 
Qeqertarsuaq/Godhavn 
werden tien vellen van 
de misdruk aangetroffen; 
die werden van de ver
koop teruggetrokken. 
Kalaallit Auakkeriviat 
gaat er vanuit dat er in 
totaal vijfentwintig vellen 
met 'foute' zegels van de 
persen zijn gekomen; he
lemaal zeker is dat ech
ter niet. 

Er zijn maatregelen ge
nomen om kopstaande 
opdrukken in de toe
komst te voorkomen, zo 
verzekert de drukker van 
de zegels, PostDanmark 
in Kopenhagen. 

GROENLAND IN DE 
FOUT (2) 

Op 7 september 1995 
verscheen op Groenland 
een aanvullingswaarde 
uit de serie 'Inneemse 
zoogdieren'. Op de ze
gel, die een waarde van 
7.50 k. heeft, is de mus
kusos (Latijnse naam: 
Ovibos moschatus) afge
beeld. Het Inschrift ver
meldt echter Ovibus mos
chatus. Bij eerdere foute 
Latijnse namen  zoals bij 
de zegel van 7.25 k. uit 
dezelfde serie  corrigeer

de de Groenlandse post
dienst de bewuste zegels 
steeds. Of dat met deze 
nieuwe 'blunderzegel' 
ook het geval zal zijn is 
(nog) niet bekend. 

¥^kalht Nunaat ■ Grenknd 

lÉÉ lÉÉÉÉMÉÉf taÉAMAAÉf t 

De Groenlandse zegel met de 
fout geschreven Lati|nse naam 
van de muskusos 

GRATIS EERSTEDAGENVELOP VOOR 
BEPERKT AANTAL LEZERS VAN PHILATELIE 

In 1987 bestonden de 
Nederlandse veilingor
ganisaties 100 jaar. PTT 
en Centraal Bureau van 
de Tuinbouwveilingen in 
Nederland (CBT) gaven 
ter gelegenheid van dit 
feit op 16 juni 1987 een 
FDC uit. 

Van deze FDC zijn nog 
exemplaren verkrijg
baar. Als u gratis zo'n 
envelop wilt ontvangen, 
schrijf dan aan Marian 
Vis, CBT, Postbus 216, 
2700 AE Zoetermeer. 
Vermeld daarbij dat u le
zer bent van 'Philatelie'. 

18871987 
100 JAAR 
VEILINGEN 

j i * ^ 



NIEUWE NEDERLANDSE VEILING 
OPEREERT VANUIT BRUGRESTAURANT 

Op 12 oktober krijgt Ne
derland er een veiling 
bij; Postzegelveiling A4. 
De naam verwijst naar 
de opmerkelijke lokatie 
die als veilingruimte 
dient: het brugrestaurant 
boven de rijksweg A4 bij 
Hoofddorp. 

De veiling is opgezet 
door twee leden van de 
postzegelvereniging Zoe-
termeer en omstreken. 
Het duo is van plan zes 
tot acht veilingen per 
jaar te organiseren. In
formatie: telefoon 079-
3210551. 

VERZAMELMARKT 
IN VEEMARKTHAL 

Onder het motto Utrecht 
- centrum van verzame
lend Nederland wordt 
op zaterdag 1 2 en zon
dag 13 oktober a.s. een 
grote internationale ver-
zamelmarkt gehouden. 
Bijna alle voorwerpen 
die het verzamelen 
waard worden gevonden 

- en dus zeker ook post
zegels en ander filatelis-
tiscn materiaal - zijn 
daar te vinden. 
In de Veemarkthal (gele
gen aan de A27) zullen 
zeker 600 standhouders 
present zijn. 
De markt is geopend van 
halftien 's morgens tot 
vijf uur 's middags; de 
entreeprijs is vier gulden 
(65+ f 3.-, jeugd tot 12 
jaar gratis). 

BRITS GEMENEBEST 
BREIDT ZICH UIT 

Het Brits Gemenebest 
heeft onlangs twee nieu
we lidstaten kunnen ver
welkomen, zo meldt het 
Spaanse blad El Eco Fi
latélico y Numismótico. 
Het gaat om Kameroen 
en Mozambique. Kame
roen was van 1884 tot 
1919 een Duits protecto
raat; na de Eerste V/e-
reldoorlog werd het tus
sen de Britten en Fransen 

verdeeld. Het Franse 
deel werd in 1960 onaf
hankelijk; een deel van 
het Engelse gebied sloot 
zich in 1961 aan. Mo
zambique was vóór 
1951 een kolonie van 
Portugal en daarna een 
Portugese provincie. In 
1975 werd het onafhan
kelijk. 
Volgens El Eco Filatélico 
y Numismótico staan er 
nóg twee Afrikaanse sta
ten op de nominatie om 
Gemenebest-lid te wor
den: Angola en Eritrea. 

MYSTERIEUZE G7-
ZEGELVAN750L. 

In Italië zijn exemplaren 
opgedoken van de Na-
poïi Summit-zege\ die 
niet de 'gewone' waarde 
van 600 lire vermelden, 
maar 750 I., zo meldt 
Thomas Matha in Michel 
Rundschau. 
De zogenoemde G7-ze-
gel - cie afkorting verwijst 
naar de conferentie die 
de zeven rijke landen in 

G7-zegel van 7501 
stig van diefstal^ 

afkom-

1994 in Napels hielden -
stond in het emissiepro-
gramma voor 1 994 in
derdaad met de waarde 
750 I. vermeld. Pos op 
het laatste moment werd 
besloten geen zegel in 
het brieftarief, maar een 
zegel in het briefkaartta
rief (600 I.) uit te geven. 
Kennelijk waren er in het 
Instituto Poligrafico e 
Zecca della Stato (zeg 
maar: de Italiaanse 
staatsdrukkerij) al enkele 
vellen met de waarde 
750 I. gedrukt, want de 
laatste maanden komen 
mondjesmaat losse ze
gels van die nominatie 
op de markt. 
Omdat het vermoeden 
bestaat dat de zegels uit 
de staatsdrukkerij zijn 
ontvreemd, nemen de 
catalogi in Italië een af
wachtende houding aan. 
De bekende Bolam-ca\a-
logus is de enige die de 
zegel vermeldt, zij het 
dat er geen notering 
wordt gegeven. 

Ongetand Osmant/ius-blok|e. . half m de ban gedaan door de FIP 

ASCAT NEEMT AFSTAND VAN 
ONGEPERFOREERD OSMANTHUS-BLOKJE 

Ter financiering van de 
internationale postzegel
tentoonstelling China 96, 
die van 18 tot en met 24 
mei in Peking (Beijing) 
werd gehouden, hebben 
de Chinese posterijen het 
zogenoemde Osman-
f/ius-blokje uit 1 995 on
geperforeerd uitgegeven. 

Het velletje was uitslui
tend op de tentoonstel
ling china 9(5 verkrijg
baar. 
De internationale organi
satie van album- en cata
logusuitgevers Ascat 
heeft de albummakers 
leadviseerd, uitsluitend 
et getande velletje in ;̂ 

hun supplementen op te 
nemen. 
Met duidelijke tegenzin 
wordt de catalogusuitge
vers daarentegen voor
gehouden dat - aange
zien het ongetande velle
tje postaal gebruikt mag 
worden - vermelding in 
de catalogi onvermijde
lijk lijkt. De Ascat voegi 
eraan toe dat voor de 
vermelding bij voorkeur 
een klein lettertype moet 
worden toegepast en dat 
het raadzaam is, het vel
letje niet af te beelden. 
Bovendien wordt geadvi
seerd om te vermelden 
dat het hier een specula
tieve emissie betreft. 
De Ascat heeft de Fede
ration Internationale de 
Philatelie gevraagd om 
organisatoren van toe
komstige tentoonstellin
gen te adviseren, af te 
zien van onnodige emis
sies zoals deze. 

OOK FINSE PTT NU 
OP INTERNET 

Finland Post gaat ge
bruik maken van het zo
genoemde E-cash Digital 
Payment System. Dit be
talingssysteem maakt het 
mogelijk om op het inter-
nationale computernet
werk /nterneA betalingen 
te verrichten. Gebruikers 
van /nfernef kunnen een 
rekening openen waar
naar ze geld kunnen 
overmaken; met het geld 

(dat wordt omgezet in 
'digitale munten') kunnen 
ze diensten en produkten 
die op /nternef worden 
aangeboden, betalen. 
Finland Post biedt op In
ternet onder meer post
zegels en briefkaarten 
aan. Het systeem is nu 
nog alleen voor Finse 
klanten, maar er wordt 
gewerkt aan internatio
naal gebruik. 
Meer informatie over het 
aanbod is te vinden op 
het /nternef-adres 
http://www.posti. fi. 

APOLDASE STRAATNAAM VOOR 
CATALOGUSUITGEVER HUGO MICHEL 

Sinds eind vorig jaar is 
de Duitse gemeente 
Apolda in Thüringen een 
Hugo-Michel-Strasse rijk. 
De straat is vernoemd 
naar de eerste uitgever 
van de wereldberoemde 
Michel-catalogi. Huao 
Michel werd in Apolda 
geboren. 

Apolda IS er wat trots op dat ca
talogusuitgever Hugo Michel 
binnen de gemeentegrenzen 
werd geboren 

OPLAGEN FRANSE GELEGENHEIDSZEGELS 
IN 1994 BESCHEIDENER 

De Frans PTT heeft met 
ingang van 1994 de op
lagen van de gelegen-
heidszegels - riet meren
deel daarvan in de 
waarde 2.80 f. - naar 
beneden bijgesteld. 
VVerden in de jaren 
daarvoor oplagen ge
drukt van tussen de 10 
en 12 miljoen zegels, in 
1994 lag dat aanzienlijk 

lager. Gemiddeld kwa
men er van elke emissie 
in de genoemde waarde 
'slechts' 7 0 8 miljoen 
exemplaren aan de lo
ketten. Uitschieter was de 
zegel, gewijd aan de 
Belgische schriiver Geor
ges Simenon: daarvan 
werden er meer dan 17 
miljoen gedrukt. 

ONTDEKKINGSr 
REIZIGERS GEËERD 

Op 1 oktober zal PTT 
Post een serie van vier 
zegels uitgeven, die ge
wijd is aan Nederlandse 
ontdekkingsreizen. De 
zegels zijn gewijd aan 
de pioniers Petrus Planci-
us (70 cent), Willem Ba-
rentsz (80 cent), Cornelis 
de Houtman (eveneens 
80 cent) en de Mahu en 
De Cordes (100 cent). 

'FOUTE' BEATRIX: 
HET IS VEEL ERGER! 

De 'foute' Beatrix (ge
drukt op papier zonder 
fosforescerende laag) is 
waarschijnlijk in een veel 
grotere oplage dan de 
door PTT genoemde 3.6 
miljoen zegels gedrukt. 
Verzamelaar J.H. Avis 
uit Zwaag heeft ontdekt 
dat ook vellen met num
mers tussen 100.907 en 
214.223 verstoken zijn 
gebleven van de fosfor
laag. Dat betekent dat er 
aanzienlijk meer zegels 
zijn die in de categorie 
'fout' kunnen vallen. Avis 
vindt de prijs die een 
Bossche handelaar vroeg 
(dertig gulden) dan ook 
veel te hoog. Zijn schat
ting lag bij het ter perse 
gaan van 'Philatelie' op 
een bedrag tussen de 
drie en zes gulden. V/e 
komen nog op dit onder
werp terug. 
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lUEDERLAMD 
VIJFTIG JAAR UNICEF HERDACHT MET 

B TWEE NIEUWE NEDERLANDSE ZEGELS 

Twee series verschenen 
op 3 september jL. een 
tweetal ün/cefzegels en 
twee zegels gewijd aan 
het populaire kindertele
visieprogramma Sesam
straat. Helaas was het op 
het moment dot de kopij 
voor deze rubriek moest 
worden ingeleverd 
alleen mogelijk de twee 
zegels ter gelegenheid 
van het jubileum '50 jaar 
Unicef' aan een uitge
breide inspectie in Haar
lem te onderwerpen, de 
Sesamstraatzegels 
gingen op dat moment 
juist ter perse. Deze 
laatste serie komt 
daarom in het volgende 
nummer uitgebreid voor 
het voetlicht. 
Unicef werd in 1946 op
gericht als United Na
tions Children's Emer
gency Fundom de nood
situatie in de naoorlog
se jaren in Europa het 
hoofd te bieden Tegen
woordig is L/n/cef actief 
in 128 ontwikkelingslan
den, ondersteund door 
drieëndertig nationale 
comités. 

In het kader van de het 
vijftigjarig bestaan van 
het kinderfonds van de 
VN verschenen op 3 sep
tember twee zegels. 
De twee UniceFzegeh 
laten schoolkinderen uit 
Ghana zien (zegel van 
70 cent), respetievelijk 
een Ghonees meisje (ze
gel van 80 cent). 
Ghana is een voorbeeld 
van de veelzijdige aan
pak van Unicef. Er wordt 
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getracht zoveel mogelijk 
kinderen naar school te 
krijgen, er wordt lesma
teriaal ontwikkeld en 
Un/cef steunt ook vakop
leidingen voor jonqeren 
die de school niet fieb
ben afgemaakt. 
De Un/cefzegels zijn 
ontworpen door Rineke 
Dijkstra, de typografie is 
verzorgd door Willem 
van Zoetendaal. Beide 
ontwerpers komen uit 
Amsterdam. 

Druktechnische 
bi jzonderheden 
De druktechnische bij
zonderheden van de ze
gels zijn weergegeven in 
bijgaande tabel. In aan
vulling op deze tabel kan 
nog het volgende wor
den gemeld. 
Paskruizen staan links 
van zegel 1 van het lin
kervel en rechts van ze
gel 10 van het rechtervel 
(70 en 80 cent). Bij de 
zegel van 70 cent staan 
er ook nog paskruizen 
aan de onderzijde van 
het vel' links naast zegel 
91 van het linkervel en 
rechts van zegel 100 van 
het rechtervel Ver links 
van zegel 21 van het lin
kervel zijn enkele in 
zwart(blauw) gedrukte 
krabbels te zien [ROB] 
en ver rechts van zegel 
30 van het rechtervel een 
zwarte (zwartblauwe) 
horizontale streep. 
Op de ondervelrand is 
één Brunnerbalk ge
plaatst, op de loketvellen 
is die niet meer te zien. 

SAMENSTELLING R C BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
POSTBUS 749 2300 AS LEIDEN 

BUnicefzegels 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastermaten en 
rasferhoeken van de 
gebruikte kleuren 

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

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 
Papiernchting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Oplichten beeldzijde 
Naliohten 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 

©1996Philatelie/RC Bakhu 

70 cent 

JESP 
offset 
Roland Favont 363 
7 

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

10x10 
2 
zwart (blauw) 
1 tot 10 
10 tot 1 
961011 
9192 
3 september 1996 
9497 
L1111 R1111 
100 

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

25 0x36 0 mm 
kam 
12^/4 1374 
12 80 13 33 
16/24 
d/d/O/d 

ongeperforeerd 
03071996 
10585 

5 0 miloen zegels 
01101997 
onbepaald 

zen van den Bnnk 

03091996 1 

80 cent 

JESP 
offset 
Roland Favont 363 
7 

1 zwart (blauw) 
2 magenta 
3 geel 
4 cyaanblauw 
1 R120/45° 
1 R120/15° 
1 R120/60° 
1 R120/75° i 

10x10 
2 
zwart (blauw) 
1 tot 10 
10 tot 1 
961012 
9192 
3 september 1996 
9497 
L1111 R1111 
100 

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

25 0x36 0 mm 
kam 
12^413V4 
12 80 13 33 
16/24 
d/d/O/d 

ongeperforeerd 
04071996 
10758(7) 

8 0 miljoen zegels 
01101997 
onbepaald 
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IMPORTA TELECARDS ALBUMS 
Het verzamelen van telefoonkaarten is een vrij nieuw fenomeen in de "verzamelwereld". Toch gaat het bekende spreekwoord "onbekend maakt onbemind" 
voor de verzamelaars niet op. Het is een nieuwe uitdaging ! Ook al zijn in Nederland de telefoonkaarten nog niet zo bekend, toch neemt het sparen 
ervan toe. Vooral in het buitenland is het een ware rage, die overgewaaid is naar ons land. De Nederlandse P.T.T. heeft dan ook de eerste aanzet 
gegeven door 4 prachtige telefoonkaarten uit te geven met fragmenten uit schilderijen van Vincent van Gogh. De Importa Telecards albums zijn bij 
uitstek geschikt voor het sparen van telefoonkaarten. In deze luxe albums (gewatteerde kunststofbanden) komen de telefoonkaarten goed tot hun recht. 
Er bestaat een album met ruimte voor acht telefoonkaartje per blad en een album met ruimte voor tien telefoonkaartjes per blad. 

IMPORTA 
Telecards album 

Technische gegevens: 

* formaat 240 x 275 mm 
* verkrijgbaar in rood en blauw 
* ruimte voor 8 telefoonkaarten per blad 
* gewatteerde kunstlederen band 
* inhoud: 10 weekmakervrije kunstofbladen 

en 10 zwarte schutbladen van 210 x 260 mm 

* Het Importa Telecards albunfi fl. 28,00 
* Bijpassende opbergkassette fl. 13,00 
* Set van 10 extra bladen kompleet 

met zwarte schutbladen fl. 14,50 

IMPORTA 
VTC Album 

Technische gegevens: 

formaat 270 x 325 mm 
verkrijgbaar in rood en blauw 
ruimte voor 10 telefoonkaarten per blad 
+ 10 witte bijgeleverde insteekkaartjes 
gewatteerde kunstlederen band 
Inhoud: 5 weekmakervrije kunstofbladen 
218 X 314 mm + witte insteekkaartjes 

Het Importa VTC album fl 26,00 
Bijpassende opbergkassette tl 15,50 
Set van extra 10 bladen V5x2 
incl. witte insteekkaartjes fl 15,00 

• Set van 10 extra rode 
of zwarte schutbladen fl 6,75 

m 
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Landelijke secretariaten: 
WWJ.H.Avls,Hoefbladl05, 
1689 SVZwoog, ©0229230192. 
Federatie I.V. Philatelica: Zwaord

vegersgaardel30,2542THDen 
Haag, ©0703663465. 
De Globff. J. van de Velde, Com

mandeursweg 40,6721TZ Benne

kom. 

Aalsmeer: 
IV Philatelica, G.H. Hoving, post

bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297322034. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, Plan

taqeweg39,2951GNAIblasser

dam, ©0786930004. 
Alkmaar: 
WW; C.Th. Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ©072

5157889. 
Almelo: 
« W ; J.H. de Vries, Waltastate 
11,7608 XL Almelo, ©0546

864695. 
Almere: 
VPVA Almere; M. CorneliszDavids, 
Haydnplantsoen 62,1323 EG Al

mere, ©0365360219. 
Alphen aan den Ri n: 
A/W;P. van der Poe, Zonneweg 
14, 2402 BE Alphen aan den Rijn, 
©0172421332. 
Altena: 
W W M.Mertens, Brugstraat 41, 
4283 GE Giessen, ©0183

442102. 
Amersfoort: 
/ ' l ' / lmer5MC.H.v.d.Bera,De 
Wingerd 36,3823 a Amersfoort, 
©0334564470. 
;!/'£"'De/fe/';R.A.Tolhüizen, Clo

verenbiodstraat 57,3833 JB Leus

den, ©0334948412. 
Amstelveen: 
/i//'/i//o/e//c();J. Michels, Logger 
141,1186 RP Amstelveen, 
©0206434104. 
Amsterdam: 
WW;M,M.Kleii,Voordewind9, 
1034 KS Amsterdam, ©020

6336333. 
Hollandia, T. Bezuyen, Voorburg

straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©0206142947 (na 19.00 uur). 
IV Philatelien; H.J. Nijmeijer, post

bus 6726,1005 ES Amsterdam, 
 ©0206120432. 
^ AV'De Philatelist'; P. Broun, (hur

 chillloan 163", 1078 DWAmster

Z dam, ©0206795077. 
 >lSl'S/ie//f//fl/efe;J.J.M.Snel, 
^ Grevelingenmeer 101,1447 AN 
r Purmerend, ©0206303913. 
::; PVWAFHatek, F.R. Brugman, Dis

::: sel39,1141 ZMMonnickendom, 
^ ©0299654163. 
« fV'Sto/üü/8ö';P.J.vanRossum, 
E Voordewindl7,1034KSAmster
"̂  dnm ©0206311789 

UUIII, f^VtMMJO 11 \}j, 
COn AmsterdomNoord: 
wOU PVAmsterdamNooré, ?.^an 

Veen, Loenermark 530,1025 TV 
Amsterdam, ©0206366823. 
AmsterdamBuitenveldert: 
B/'Cl'erzflme/7fl'«l/ß)Hfink 

Postmo, ©0206623744. 
Apeldoorn: 
W W H. Breimer, Volkenberglaon 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055

3558256. 
fK'De6/oie';Mw.B.R.Postma

Dekker,HetKarnhuis37,7335LG 
Apeldoorn, ©0555418490. 
Appingedam: 
PVAppingedam; H. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge

dam, ©0596629693. 
Arcen: 
IV Philatelica; CP. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©0774732628. 
Arnhem: 
« W JEHuiskes, Winschoten

straat 41,6835 AS Arnhem, 
©0263231678. 
fV'De6/oie';G.A.Macrander, 
Sleedoornlaan 6,6841 AB Arn

hem. 
Assen: 
lO'/'Mssen; H.Gerrits, Speen

kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592313698. 

Baarn: 
/'l'ßoflrn;G.W.Leive,Prof.F. 
Andreaeloan 93,3741 EK Boarn, 
©0355415645. 
Badhoevedorp: 
/l/P/i//ote//co;H.J. Wever, Emmik

hovenstraot 189,1069 DL Am

sterdam, tel 0206190837. 
Barneveld: 
/f'De6/oie';mw.M.M.A.Mein

dersSchimmel, Do Costastraot 16, 
3771ZB Barneveld. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; mw. H.J. 
Wojonv.d. Weij, Dennelaon 30, 
4631 BH Hoogerheide. 
f V ' M o Oo5/';C. Schot, Gen. 
Spoorstroot 35,4624 HA Bergen 
op Zoom. 
Beuningen/Ewijk: 
frDe6/o4e';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 1562,6605 AM Wij

chen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; Th. Erkamps, Be

neluxlaon 334,1966 WX Heems

kerk, ©0251237108. 
De Bilt/Bilthoven: 
Pr/ye//'os/mer/^';mw.M.A.v.d. 
Mark, Korhoenin 8,3721 EC Bilt

hoven, ©0302290466. 

WIJZIGINGEN RUBRIEK V 

Als de gegevens van uw verenigir 
dit formulier of een kopie ervan c 
bus 5905,3273 ZGWestmoosltt 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adresr: 

Telefoonnummer: 

Blitterswijck: 
IV Philatelictr, A.J.M. Gooren, Op 
deSmelen 38,5863 BN Blitters

wijck, ©0478531992. 
Bloemhollenstreek: 
/l^PArfo/e/ifo; Drs W. van der Gies

sen, Dopheidestroot 82,2165 VS 
Lisserbroek, ©0252416247. 
Bodegraven: 
W W JH. Verhagen, Ekster 11, 
2411 MT Bodegraven, ©0172

612372. 
Borne: 
WW;H.J.Veltkamp,Goudenre

genstraat 10,7621 WD Borne, 
©0742662880. 
Boskoop: 
WWJH.Lensink,Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172

213580. 
Boxmeer: 
mi'5oxmeefe.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485

57)842. 
Boxtel: 
lO'fil^J.A.C.Schülier, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411673775. 
Breda 
P^ffrerfo; P.M. van Spellen, Mada

me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©0765650278. 
Brielle: 
/l'/'/i;toe//cfl;H.G.T.M.Overbeek, 
Sluysstraatl4,3237ATVierpol

ders, ©0181415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; LL van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel

doorn, ©0555421952. 
Brummen/Eerbeek: 
fV'De6/oie';C.W.Stolk,Ruygen

bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313650802. 
Bassum: 
W/y'De/erzome/oof';O.Louw, 
Brinklaan 152,1404 GXBussum, 
©0356933132. 

Castricum: 
/'l'fflsfr/cum; D.C. v.d. Woerd, Tu

reluur 12,1902 KM Castricum, 
©0251658235. 
Coevorden: 
PVCoevorden e.o.; G. Korenhof, 
Anemoonstr. 20,7741 SB Coevor

den. 

rERENIGINGSADRESSEN 

g niet (meer) kloppen, zend don 
ion mevr. E. Braakensiek, Post

lefoon: 0186571776). 

Dalfsen: 
IV Philatelica, Ir. J. Rem, Van Kem

penhof 6,7721 WC Dalfsen, 
©0529433288. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschuuren, Lange

stroot 133,7491 AD Delden, 
©0743761719. 
Delft: 
WDe/ft;A.P. Schouten, De Mei

bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174295279. 
Delfzijl: 
PrOe ftVe/';P.A.M. Helwig, Hoef

smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596626213. 
Deventer: 
W W H.B. Boumans, Postbus 22, 
7430AA Diepenveen, ©0570

642130. 
Diemen: 
PV 'De legelaars'; A. Streppel, 
Kolgons 36,1111 WG Diemen, 
©0206907434. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; A. Stegeman, Fo

zontloon 6,6951JP Dieren, 
©0313414656 
Dinxperio: 
/y'/)eC/oÄe';Mw.H.Rauwer

dink, Keminksweide 30,7090 DM 
Dinxperio, ©0315652786 
Doeshurg: 
fK'De (;/oie';J.Wetstein,'t Ach

terom 6,6986 CN Anger o. 
Doetinchem: 
/7'De 6/o6e'; H.A. Weerdesteijn, 
Holterweg 95,7001EJ Doetin

chem. 
Dordrecht: 
Wl'Dofrfrec/;/; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor

drecht, ©0786170884. 
DPrDePos//ooef';J.J.Ouwer

kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor

drecht. 
Drachten: 
PVDrachtea, J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512

514695. 
Dronten: 
PV Drenten e.o.; W. Vermeulen, 
De Regenboog 475,8254 AM 
Dronten, ©0321317027. 
Drunen: 
Pl''/'/i//ofron';A.C.G.vanNoort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416373144. 
Druten: 
/T'De 6/oAe';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631ATHorssen. 
Duiven/Westervoort: 
fV'DeG/oÄe';A.C.Dijke,DeGan

zenpoel50,6932LGWestervoort, 
©0263115271. 

Echt: 
PM^er.fc/i/;W.J.J.Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475483630. 
PhVGelreGulick/Echt, P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KX Echt, 
©0475486144. 
Edom/Voiendam: 
/l'/'/i//o/e//co;L.P.C. Smits, J.M. 
0osterlinghstr.34,1135ED 
Edom, ©0299372017. 

Ede: 
fK'De6/o/)e';G.Rodstaat,Paul 
Gabrielstraat53,6717RAEde. 
Eibergen/Neede: 
WW; B.H. Klandermon, Beotrix

straatl5,7161DJNeede, 
©0545291949. 
Eindhoven: 
Pff; C.Loch, Jon van Eyckgracht 
191,5645 TH Eindhoven, ©040

2119654. 
P/i//(psPl^M.H. Schenkelaars, de 
Koppele 78,5632 LB Eindhoven, 
©0402416358. 
Eist: 
0"DeG/oAe';8.J.M.Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481

373783. 
Emmeloord: 
;i^P/i//ote/(co;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514

561903. 
Emmen: 
/|/P/i;/flte&o;J. Buist, Doddegros 
29,7887 CK Erica, ©0591

301807. 
Enkhuizen: 
/l'P/i//ote//cfl;mw.A.W.D. Zijlstra, 
Venedie 20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228314801. 
Enschede: 
EPf.; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053

4281221. 
Epe: 
HVPV; mw. M.L. RemptRoebel, 
Burg.Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578627090. 

Geleen: 
i^PrDePA//oteto';W.J.M.van 
Soest,Berloherhof15,6132SN 
Sittord, ©0464518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bongmo, Boomgaorddreef 5, 
3243 AC Stad o/h Haringvliet, tel 
0187611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim

minck, Vogelzangsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113227945. 
Gooi & Eemland: 
W W HM. van der Spoel, Hän

dellaan6,1272EEHuizen,©035

5262702. 
Goor: 
W W JAvan Achthoven, Zwa

luwstraat 17,7471 HH Goor 
©0547272876 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.von den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183633163. 
Gouda: 
i/l'Pi'(;oü(/fl;mwE.J. Dekkervan 
Vliet, Hon Hollanderweg 130, 
2807 AH Gouda, ©0182

518549. 
'sGravenhoge: 
HPHV; LH.J. Oosterloo, Keizer Ka

relplein 16,1185 HL Amstelveen, 
©0206435937. 
Philatelica Den Haaa A.F. van Ra

vesteijn, Heliotrooplaan 370, 
2555 ML Den Hoog, ©070

3230472. 



/T 'DetesHH.Arkeste i jn , 
Meppelweg 548,2544 BN Den 
Haag, ©070-3675180. 
Shell Te Wem, afd. Filatelie; A. 
van Haarlem, Van Slingelandt-
plantsoenl2,2253WTVaorschD-
ten. 
/'n'fe(/ejte/n';P.R.Steyn,Oude 
Haagweg 138,2552 GS Den 
Haag. 
PV 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
geest, Zwedenburg 254,2591BM 
Den Haag, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philatelica, D. Roosjen, Mezen-
laan 13,9753 HX Haren (GR), 
©050-5344229. 
PV Groningen; J.P.Ä. Tolsma, post
bus 61,9300 AA Roden, ©050-
5018234. 

Haarlem: 
NVPV, F. van Scbaik, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
/l'P/i;7ote//'co;H.J. Hooning, Poel
geest 29,2036 HL Haarlem, 
©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IVPhilatelica; mw. I.E. van Rhe
nen, Kinlozen 39,2151XB Nieuw-
Vennep, ©0252-675215. 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZl 'S.M; J.C. van der Bijl, Hout-
rijkstroot 9,1165 LL Halfweg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
/l'/»/iz/o/e/Zco; W.C. Willemse, Bos
boom Toussoinstr. 5,3842 ZZ 
Harderwijk, ©0341-413653. 
Hardinxveld: 
/'l''De/'/i/7o/e/«f';D.Kanning, 
Gerard Doustraat 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Fronkrijklaan59,1966VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PV Heeren veen; M. Bloauw, Tjep-
kemostraat 32.844 ICE Heeren
veen, ©0513-626579. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugov/aard e.o.; L. van 
Dijk, Lek 54,1703 KJ Heerhugo-
woard, ©072-5711935. 
Heerlen: 
Pl'Weer/ene.o.;mw.C.H.Wol-
sing-Grens, postbus 237,6400 AE 
Heerlen, ©045-5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
fV Den «eWecLCh. Werst, Linie
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223-612544. 
Hellevoetsluis: 
IVPhilatelica, G.A. van Dongen, 
Gerard van der Dussenstr. 13, 
3223 RG Hellevoetsluis, ©0181-
312768. 
Helmond: 
P.V.'De Helm, Helmond en Om
streken'; T.A.J. Leijten, Makreel
straat 7,5706 BE Helmond, 
©0492-541216. 
W^He/mon4J.Neggers,Von't 
Hoffstraat 4,5707 ES Helmond, 

©0492-553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV; J.S.P. van de Ruit, 
Lod.vanNossaustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
fV'De 6/o6e'; H.Borgers, Baker-
morksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo (0 ) : 
NVPV; B.E. Sauerwald, Scherphof-
landen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV; P.G. Rens, 
St.Barbarapleinll,5341LK0ss, 
©0412-650073. 
Heusden: 
P r ß W Penny'; M.L.H, Verha
ren, Kerptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hillegom: 
WPI^F.E.M. Wittenberg, Fred. 
Hendrikin 50,2181 TH Hillegom, 
©0252-519299. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Jovaloon 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
//P/i/7c(/e//ca;Postbusll5,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
IVPhilatelica; E. Deen-Oosterwijk, 
Lange Hille 42,3261 TL Oud-
Beijerlond, ©0186-615266. 
Holten: 
WI'PÎ  T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveen; H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHVHoogezand-Sappemeer, J.H. 
Bos, postbus 420,9600 AK 
Hoogezand, ©0598-398044. 
Hoorn: 
Philatelica Hoorn e.o.; O.J. Hey-
mo. Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

IJssel- en Lekstreek: 
/l^PA/Zo/e/ifo; H.J. Polhuys, Vine. 
vanGoghstraatl9,2941GWLek-
kerkerk, ©0180-661550. 

Kampen: 
;i'P/?;7ote/«:o;J.G.Fidder,Gallé-
straot 35,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PV Katwijk/Rijnsburg, J.F. de Gier, 
Soliënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©071-4030194. 
Kerkrade: 
WPI^B.J.W, Berends, Pastoor 
Theelenstroot 26,6466 JH Kerk
rade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
P/ir'/fo/(/eür/ce';H.J.Raes, 
Schalenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

Land van Codzand: 
/l'P/i//ote//co;P.J.J.deVoldere, 
Nieuwstraat 9,4511 CR Breskens, 
©0117-383366. 
Langedijk: 
IVPhilatelica; S. Ligthart, Anna 
vanSaksenstr. 19,1723KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-

313764. 
Leerdam: 
Wl'Pp.Steygerwalt,VanStAl-
degondestroot 3,4142 CA Leer
dam, ©0345-619473. 
Leiden: 
/^P/i//o/e//co;R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen13,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
[Wl';P.H.J.Frankhuizen,G. 
Kosteinstroot 46,2321 RX Leiden, 
©071-5317850. 
Lekkerkerk: 
f./l/.Pl'.;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
«l'Pl^S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228-
312871. 
Leusden: 
l ' W D e foupe'; mw. J. Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
PK'De 6/oie';H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstroat 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G.G. Wissenburg, Deugen-
weerdl8,7271XTBorculo, 
©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro-
nausestraat 335,7585 PB Glane, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
WPV Maassluis; G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De leumereer Maastricht, P. de 
Melker, Sprinkstroat 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
Fax 043-4582727. 
PV Zuid-Limburg, A. Thewissen, 
Koningsplein 101 C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
IVPhilatelica; G. Bovendeur, Kare-
kietstr. 19,8064 CX Zwartsluis, 
©038-3866276. 
Monnickendam: 
PV'Waterland'; mw. M.J. Bruijns-
Nicoloy, Pieter Appelplein 53, 
1141 XP Monnickendam, ©0299-
651803. 
Monster: 
NVPV; mw. D.P. Kloosterman-Lu-
cas. Van Tijn 8,2681JT Monster, 
©0174-246970. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venerr, mw. E.C. van 
der Neut-Bloauw, St. van Rumela-
erstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 a Epe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
V.P.N.; B. Wijling, Spoorbon 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV'Onder de loupe'; m.Ht. 
Ooms, Brittenhüis 66,2211 VZ 
Noordwijkerhout, ©0252-
373632. 
Noordwijkerhout: 
/l'P/i//o/efcfl;J.M.G.vanMulle-
kom, Maondogsewetering 183, 

2211WT Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV, P.J. van Boven, postbus 
363,8070 AJ Nunspeet, ©0341-
254615. 
Nijmegen: 
«l'Py;L.T.A. Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 ZTWijchen, ©024-
6417443. 
PI' 'Noviopost'; J.G.M. Radema
ker, Beethovenin 337,6865 DV 
Doorwerth, ©026-3340331. 

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

Purmerend: 
IVPhilatelica:, H. Zwertbroek, van 
IJsendijkstraot 195,1442 CK Pur-
merend, ©0299-426576. 
Putten: 
PrPe/stor'; H.D. Buitenwerf, Wit-
tenburg 163,3862 EENijkerk, 
©033-2452484. 

Raalte: 
Pl'Poo/te; E. Bakker, Postbus 239, 
BlOOAERoolte. 
Renkum/Heelsum: 
prDe 6/oie'; W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
PI''P//i/ero';H.M.P.Cuijpers, Park
laan la, 5953 BP Reuver, ©077-
4742152. 
Rheden/De Steeg: 
PI''De 6/oie'; A.F. Muller, Dalweg 
2,6994 CP De Steeg. 
Rhenen: 
Pl''De6/o6e';N.Baartwijk, Se
ringplantsoen 7,3911 ZR Rhenen. 
Roden-Leek: 
/l'P/)//flte/(ffl;W.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
Pl'Roermon(tH.J.P.Custers,Van 
Loonstroot 38,6081BP Haelen, 
©0475-591608. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstroot 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165-559355. 
Rotterdam: 
IVPhilatelica; mw. M. Schols-
Vlaardingerbroek, Morelgoord 19, 
3206 AP Spijkenisse, ©0181-
643066. 
RPHV; mw. N. Boeckholtz-Kooi-
mon. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597. 
ROVShell-Filatelie; J. Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
PfMef(/om;J.Vellekoop,Pre5. 
Steynstraat21,2312ZPLeiden. 
Rozenburg-Europoort: 

IVPhilatelica; E. Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 
Rijssen: 
«l'Pl'; F. Dekkers, De Hofstee 57, 
7462 WE Rijssen, ©0548-
515676. 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk; mw. L. Stokman-
Veldhoven, Hoornbrugloan 36, 
2281 AW Rijswijk, ©070-
3995105. 

Santpoort: 
PI'Son/poorf PI'S; e.G. Harten
dorp, Frans Netscherloan 7,2071 ^ 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheinr, B.G. Doorne-
komp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sossenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
Pl''M'es/fr/es/fln(/';G.F.Tokkie, 
Populierenlaan 85,1741 WR 
Schagen, ©0224-298581. 
Scherpenzeel: 
l'l'PI'Sc/ieraenzee/e.o.;W.Chr. 
Kessler, Valeriaanlaan 37,3925 
RM Scherpenzeel, ©033-
2972351. 
Schijndel: 
SVPV; H.R. Steenbergen, Verhoe-
venlaan 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittard: 
FVSittarde.o.; O.P.D. Bolech, 
Burg.SchrijenstraatlO,6137RR 
Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PrP / i / t eo ' ; J. van Schalk, Ado-
ma van Scheltemostraat 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
P.V. Eemland, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica; E.v.d. Graaf, Dalle-
loon 14,3208 CG Spijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica; E. Sijpkes, Gronin
gerlaan 16,9501 SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
St6finwiik* 
/Vl'Pl';G.A.falen,Pr.Bernhard-
straat 74,8331 EK Steenwijk, 
©0521-514627. 
Stichts Overkwartier: 
IVPhilatelica; R. Hojer, Rosarium
laan 27,3972 GE Driebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

"O 

Terneuzen: ^ 
/^P/i//o/e//:o;A.H. de Ridder, Lin-
gestroat 5,4535 EP Terneuzen, ~ 
©0115-697125. ~ 
PV Zeeuwsch-Vlaanderen; G.v.d. ^ 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC Z 
Terneuzen, ©0115-694001. ::; 
Tiel: ^ 
/ f P/i//flte//co;J.E. Schelling, Ge- " 
restein 23,4003 GD Tiel, ©0344- 2 
614274. I 
Tilburg: — 
WPV rilburg, W.F.M. Tukker, post- CO^ 
bus 10020,5000 JA Tilburg, 3 0 1 
©013-5356360. 
Twente: 
/Vl'Pl';E.J. Timmerman, Bode Erf-
weg 2,7582 RH Losser, ©053-



5382594. 
Uithoorn: 
//P/i;/(//e/;co; J.S.P. Drost, (oupe-
rusloan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297-563646. 
Utrecht: 
W/'l^G.M.E.Mélolte,TenVelde-
straat71,3454EJDeMeern, 
©030-6662432. 
ü/'/yi';J.vanderMeulen,Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
IV Philateliccr, G. Kruijt, Wourits-
laon55,3454XRDeMeern, 
©030-6662998. 

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstroot 9,6369 BV Sim-
pelveld. 
Varsseveld: 
fl/'DeG/o/)e';H.J.Bos,Leeuwe-
rikstr. 34,7051X0 Varsseveld. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; J. Logemon, 
Postbus 345,9641LB Veendam, 
©0598-615534. 
Veenendaah 
/T'De 6/oie'; CA. Meurer, Taxus-
loon 4,3904 KX Veenendoal, 
©0318-515026 
/»/'fr/mdrto'; H.Altena, Oude-
veen 116,3905 Wl/Veenendoal, 
©0318-526991. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoven; J. van Hot-
turn, De Sitterloon 52,5505 AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Velp/Rozendaal: 
frDeG/o/)e';niw.H.W.Wolthuis-

Oosterwijk, Wulpenstraot 6, 
6883ETVelp. 
Venio: 
/'.l'.'P/>//ol'en/o';M.J.M.Gielen, 
Framboosstraat 9,5925 HJVenIo, 
©077-3820064. 
Vionen: 
frDePos//ioom';C.G.K. Timmer, 
Herman de Monstraat 6,4132 XS 
Vionen. 
Vlaardingen: 
WW;W.G.L.Poels,L.deColigny-
loon 96,3136 CS Vlaardingen, 
©010-4746725. 
Vlissingen: 
W/ss/nffsefl^ Postbus 391,4380 
AJ Vlissingen. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. von Polier, 
Bodweg 28,5253 AVNieuwkuijk, 
©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IVPhilateliccr, i.V.. Roelfsema, Pot-
beker65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
« W ; F.W.M. Nijp, Bonokloon 26, 
2253 CX Voorschoten, ©071-
5617109. 

Waalwijk: 
l'WDeIonosfroo/';J.A.M.van 
Best, Mgr.Völkerstraat 40,5171 
JNKootsheuvel, ©0416-274760. 
Wageninaen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Julionostr. 40,6707 DG Wagenin
gen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, L.L Kommingo, 

Spinozoloon I D 1,2273 XA Voor
burg, ©070-3871987. 
Waubach: 
PrWouiflf/ i ' ; E.P. Volent, Europa
weg Zuid 195,6374 KK Land
graaf, ©045-5314376. 
Weert: 
fiWraiVeert e.o.; J.C.A.M. Wil
lems, Ireneloon 29,6006 HB 
Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PI'M'eesp e.o.; J.P.J. van Looke-
ren,G.H.Breitnerstr.20,1382AV 
Weesp, ©0294-412458. 
Westfriesland: 
/VW;J.LM.LeBlansch,Kaorder 
25,1625 TJ Hoorn, ©0229-
231458. 
Westbrabant: 
/l'P/i;/o/e/«:o;A.F.J.M. Withagen, 
Klimopberg 23,4708 KL Roosen
daal. 
Wieringen: 
//P/i//ote/;'cfl;J.M.Smit, Kooper-
wegl9,1777AVHippolytushoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
/I^P/if/fl/e/ico;]. van der Vliet, 
Tulpstroot 49,9675 GK Winscho
ten, ©0597-425112. 
Winsum:. 
Pl^ Winsum e.o.; Y. v.d. Meulen, 
Anemoonloon 6,9951 HG Win
sum. 
Winterswijk: 
py'De 6/oie'; mv». H. te Selle-
Leemkuil, Morgenzonweg 101, 
7101BJWintersv*iik. 
fl''De/r/omp';G.J.A.Epping-
broek,Koekoeksr.l6,7102AZ 

Winterswijk, ©0543-515408. 
Woerden: 
PV Woerden; k. van Ettinger, Pol-
derboon 29,3448 DA Woerden, 
©0348-420021. 
Woudenberg: 
IVPrOnrfer/e/oep'; J.C. Ver
steeg, J. van Stolberglaon 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
fi/ 'De G/o/)e';J.H.G. Gosselink, 
Morgrietstroatl 1,6602 CN Wij
chen. 
Wijk bi Duurstede: 
FVWijl<bi'Duurstede;mvi.i. 
Hoff,Aordbeiengoord2,3962HE 
Wijk bij Duurstede. 

IJffluiden: 
Pl/ümu/rfen; G.C. Bakker-Bakker, 
Nobelstroat7,1972RSIJmuiden, 
©0255-522310. 
IJsselham: 
fl''U5se//iflm';mw. Th. Hof-Plat, 
Haulerweg51,8471AJWolvega, 
©0561-615153. 

Zaanstad: 
1'l'ZPrDe Pos/Aoorn'; H.Smit, Ro-
zeboom5,1541 RH. Koog o/d 
Zoon. 
Zaanstreek: 
IV Philatelica; D. Frooij, Rem-
brondtstroatlO,1506LTZaon-
dom, ©075-6171267. 
Zeewolde: 
P/Zeeivo/(/e;P.J.Bom,Redel2, 
3891 AR Zeewolde, ©036-
5225080. 
Zeist: 

Zeister Zegel Zoekers 'Z4; J.W.K. 
Fros,Nijenheim 63-14,3704 BM 
Zeist, ©030-6954174. 
Zetten: 
frDe6/oie' ;mw.H.W.vonln-
gen-Hulstein, Vuurdoornstroat 
129,4043 NROpheusden. 
Zevenaar: 
/T'De 6/oie';J.J. Kuipers, Vuur-
doornstroot 23,6903 CJ Zeve
naar. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duivelané, J.C. Steu-
tel, Longe Blekweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111-416175. 
Zoetermeer: 
/ l^P/i/W/fo; W.M. Buit, Meloen-
geel 2,2718 CG Zoetermeer, 
©079-3610524. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nijlond, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, ©050-
4093722. 
Zutphen: 
/y'De6/o6e';mw.M.J.Renssen, 
Leeuweriklaan 10,7203 JE 
Zutphen. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; H. Beer-
tema,Krabbescheerl0,8064HL 
Zwartsluis. 
Zwijndrecht: 
Wl/ZH'i;Wfef/ife.o.;T.G.Baan, 
Reeweg-Oost 100,3312 a Dor
drecht, ©078-6147931. 
Zwolle: 
Pl'Zwo//e;J.G.J.vanülsen,Johan 
vonOldenbarneveltstr.12,8022 
AX Zwolle, ©038-4541353. 
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UW COLLECTIE (GEDEELTELIJK) VERKOPEN? 

Onze enorme najaarsveiling 
wordt gehouden op 

4, 5, 6 en 7 november 1996 
Een zeer groot en gevarieerd aanbod zal onder de hamer komen. 
Wij ontvingen reeds ruim 250 inzendingen, waarbij zeer 
omvangrijke en importante collecties. 
Wij verwachten een grote belangstelling uit binnen- en buitenland. 
Bovendien worden in het begin van een nieuw postzegelseizoen 
vaak zéér goede prijzen gerealiseerd. ^^ 20-09-1996/ 
U kunt hiervan profiteren door voor deze veiling >^^nateriaal 
in te leveren. 
Een renteloos voorschot tot 60% van de taxatiewaarde behoort 
tot de mogelijheden. 
Bovendien krijgt u een betrouwbare indicatie van de opbrengst, 
voordat u een beslissing neemt. 
Bel voor het maken van een afspraak of meer informatie 
vrijblijvend: 

070-3647957 
Wilt u de rijk geïllustreerde veilingcatalogus ontvangen? Maak dan snel 
ƒ 5 - over op giro 420875 of bankrekening 473568705 
(Bij gebleken interesse wordt toezending voortgezet) 

R I E T D IJ K 
POSTZEGELVEILINGEN 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) Londen f j j 
11) 2514 GC Den Haag, Tel. 070-3647957/3647831, Fax 070-3632893 

E-Mail adres < rietdijk.stamps@tip.nl > 
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HILLEGOM 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

HOOGEWERFSTRAAT18, 2181 EJ HILLEGOM-CENTRUM 

WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP 6/?/ir/S PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9 18UUR ZATERDAGVAN9 17UUR DONDERDAG OOK 19 21 UUR 

TELEFOON 0252 524352 of 516510 FAX: 0252 515422 
GRATIS N/E UWE PRIJSLIJSTEN 

NEDERLAND EN INDONESIË 
JAARGANGEN 

1995** 
ALAND 
AMERIKA 
ANDORRA FR 
ANDORRA SP 
AUSTRALIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
FINLAND 
GIBRALTAR 
GROENLAND 
IERLAND 
ISRAEL 
ITALIË 
MALTA 
MONACO 
NW ZEELAND 
NOORWEGEN 
PALESTINA 
SAN MARINO 
SPANJE 
VATICAAN 
IJSLAND 
ZWEDEN 
= BOEKJES 

3 1 -
2 2 6 -

2 7 -
6 -

1 4 7 -
1 1 6 -
1 1 3 -
1 4 5 -

9 2 -
9 9 -

1 0 4 -
7 3 -
9 5 -
3 6 -

2 4 8 -
1 6 7 -
1 6 4 -

5 6 -
7 5 -

1 2 0 -
8 3 -
6 9 -

1 4 2 -
1 7 8 -

NIEUWE OOST-EUROPESE REPUBLIEKEN 

Postfris 

ESTLAND 
LETLAND 
LITAUEN 

AZERBAJDZJAN 
ARMENIË 
GEORGIË 
KASACHSTAN 
KIRGIZIË 
MOLDAVIË 
TADZIKISTAN 
TURKMENISTAN 
UKRAINE 
WIT RUSLAND 

JOEGOSLAVIË 
KROATIË 
MACEDONIË 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
TSJECHIË 

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

WA TERMERKZOEKER 
MORLEY-BRIGHT 
INST-A-TECTOR 

van 59 , - voor slechts 39,50 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 TOTAAL 

6-
32-
13-

1-

83-
22-
6-
4-

20-
19-
10-

29-
98-

1160-
1-

86-
12-
44-
14-
7-

100-
37-
45-
53-

29-
122-
26-

60,-
47-
13-
9-
7-

65-
48-
42,-

56-
70-
46-
37-
34-

30-
72-
34-

133-
31-
10-
35-
135-
251-
39-
41-
16-

417-

85,-
59-
45-
52-
38-
45-

25-
38-
27-

243-
68-
182-
169-
100-
238-
103-

30-
20-

89-
119-
50-
45-
36-
36-

110-
283-
116-

465-
244-
205-
1373-
243-
641-
202-
127-
68-
453-

455-
293-
216-
200-
111-
115-

T E N T O O N S T E L L I N G 
" I N D O N E S I A ' 9 6 " 

3 t e n t o o n s t e l l i n g s b l o k k e n 
K O M P L E T E S E T 9 9 , 5 0 
w e d e r o m k l e i n e o p l a g e 

b e p e r k t e v o o r r a a d , o p = o p 

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 
OOST-EUROPA vanaf 3 0 % 
Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus echter geen 
zegels uit blokken en velletjes Wi| leveren ook 
oudere jaargangen en losse series en zegels 
Stuur ons Uw mankolijsteni Tevens leveren w/ij 
van de Oost europese landen alle nieuwtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

6 4 -
7 4 -
7 8 -
9 0 -
8 4 -
81 -
6 6 -
91 -
8 4 -
7 8 -

© 
5 4 -
61 -
6 0 -
7 3 -
6 5 -
6 6 -
5 0 -
7 3 -

70/79 775,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 
1987 
1988 
1989 

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

61 -
4 4 -
54-
57-
45 -
59-
61 -
61 -
4 6 -
4 8 -

80/89 685,- 525,-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

6 7 -
224-

91 -
7 9 -
7 9 -
4 9 -

51 -
224-

91 -
79-
79-
49-

KOLLEKTIE 
1970 t /m 1995 
postfris 2025 , -

gestempeld 1700 , -

RUSLAND 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

83-
111 -
88-
99-
71 -

149-
149-
129-
90-

© 
4 6 -
41 -
61 -
46 -
56-
36-
4 9 -
8 4 -
7 4 -
51 -

70/79 1025,- 525,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

141 -
74-
71 -
81 -
95-
64-
63-
69-

109-

98-
49-
46-
46-
55-
38-
38-
45-
60-
58-

80/89 849,- 519,-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

100-
3 5 -
9 7 -
9 3 -
4 5 -
8 9 -

4 7 -
3 5 -
6 5 -
5 0 -
3 9 -

KOLLEKTIE 
1970 t /m 1995 
postfris 2275 , -

gestempeld 1350, -

POLEN 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

** 
104-
85-
62-

213-
198-
52-
57-
52-
41 -
41 -

© 
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 

38-
54-
56-
73-
58-
47-
29-
28-
46-
99-

17-
25-
24-
30-
35-
18-
15-
12-
19-
79-

70/79 519,- 269,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

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

14-
2 1 -
3 9 -
2 4 -
19-
15-
3 7 -
5 0 -
4 3 -
4 4 -

80/89 539,- 298,-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

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

19-
26-
39-
52-
29-
37-

KOLLEKTIE 
1960 V m 1995 
postfris 2190 , -

gestempeld 1285, -

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

137-
322-
82-

104-
92-

200-
120-
113-
74-

© 
2 9 -
6 7 -

275-
31 -
48 -
45-

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,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

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

39-

181 -
102-
149-

99-
164-
124-
256-

92 -
210-

32 -
80/89 1625,- 1375,-
1990 
1991 
1992 

29-
29-
34-

2 3 -
1 9 -
2 4 -

KOLLEKTIE 
1960 t/m 1992 
postfns417S,-

gestempeld 3250 , -

BESTEL PER POST! 

A R U B A 
postfris 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

42,— 
28,— 
38,— 
36 — 
38,— 
37,— 
32,— 
30,— 
31,— 
35,— 

Kompleet 345,— 

F D C 

49,— 
32,— 
40,— 
39,— 
43,— 
40,— 
42,— 
39,— 
38,— 
43,— 

395,— 

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 

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

56 25 
6 — 
11 25 
18 75 
20 75 
37 50 
26 25 
16 90 
24 50 
10 25 
6 75 
5 50 
510 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
6 75 
6 75 
6 75 
7 50 
715 
7 50 
7 50 
8 65 
10 25 
9 40 
12 — 
10 90 
10 — 

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 
8 — 
8 75 
8 75 
8 75 

KINDERVELLETJES 
KOLLEKTIE 31 STUKS 

POSTFRIS 375,- GESTEMPELD 309,-

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 prijs 

9 
7 
9 
8 
9 

10 
10 
9 
9 

10 
14 
15 
15 
14 

42 
33 
42 
38 
42 
47 
47 
42 
42 
47 
73 
81 
84 
80 

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 

148 s tuks/725, -

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

6a 15 — 
6b 210 — 
6c 65 — 
ad e s 
se 12 — 
6eF 5 25 
6fF 7 50 
6fQ 85 — 
7a 7 50 
7b 7 50 
7bF 13 25 
8a 17 50 
8b 17 50 
8c 67 50 
8aF 22 50 
8bF 37 50 
8cF 93 75 
9a 33 75 
9b 2 2 5 -
9d 190 — 
9e 130 — 
9f 190 — 
9g 4 9 -
9h 30 — 
9aF 2 1 -
9cF 93 75 

9dF 130 — 
9eF 190 — 
9fF 195 — 
9gF 50 — 
9hF 15 — 
10a 18 76 
lOaF 24 50 
lObF 36 — 
llaF 34 — 
llbF 37 50 
12a 42 — 
13a 60 — 
14a 19 — 
14b 19 — 
15a 1150 
16a 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

3 75 
4 50 
5 25 
7 50 
3 75 
3 75 
4 50 
4 60 
4 50 
4 50 
5 25 
5 25 
5 25 
6 26 
5 25 
5 26 
5 25 

26a 6 75 
27a 5 25 

6 — 
5 25 
9 40 
9 40 
13 25 
12 75 

33a 5 26 
33b 5 25 
34a 5 25 
35 14 50 
36 11 25 
37 30 — 
38 13 25 
39 1125 
40 11 25 
41 11 26 
42a 15 — 
43a 5 26 
43b 5 25 
43c 5 25 

27b 
28 
29 
30 
31 
32 

43d 
44a 
44b 
45 13 25 
46 1125 
47a 5 25 
47b 5 — 
48 13 25 
49 13 25 

TELBLOKJES - PRIJS OP AANVRAAG 
KOLLEKTIE BOEKJES 

95 ST. 2995,-

KERSTBOEKJE en 
KERSTVELLETJE 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

PB37 
1419 
1439 
1461 
1487 
1542/43 
1579/80 
1628/29 
1662/63 

30,— 
24,50 
30,— 
20 75 
20 75 
18,75 
18,75 
18,75 
16,— 

KOLLEKTIE 
9 stuks 195,-

AUTOMAATSTROKEN 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
11 st 
2s t 
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 ! 

V A T I C A A N postfris 

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 

76-
60-
99-

148-
98-
85-

100-
85-
76-
78-
89-
83-

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

ISRAEL postfris/full-tab 

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

57-
46-
11 -
15-
20 -
29-
32-
24-
40-
44-
74-
106,-

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

85-
121 -
133-
129-
123-
171 -
131-
105-
105-
95-
83-
73-

KOLLEKTIE postfris 
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 uitgiften van de 

landen en motieven die U verzamelt 
Vraag inliclitingen 



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

o 
«si 

il 
II II 
: © 
Cat 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
61/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
61/95 

BLO 

:'ö 
Cat 

1969 
1970 
69/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
Totaal 

OVERZEE 
U I ^ 

cc — 
l U 1 
o — 
UJ ^ 

NVPH 
• • 

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

56

10
10
49,
14,
16,

13,
47,
22,
41,
49 

265

56,
99,
80,

108,
79,

64,
79,
70,
94
80 

795

107
99,
77

109
75,

1575

l U 
=> 
o 

Yvert 

** 
2 6 9 

1 2 7 

389, 

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

279, 

7 5 

3 0 

3 0 

3 3 

5 2 

5 8 

3 9 

5 3 

4 8 

4 5 

459,

7 0 

8 3 

7 0 

7 6 

6 3 

1485,

U I 

E 

SC 

tn 

'U I 

</i 
U I 

O 
o 

Zonnebloem 
• • 

14,
8,
5 
6,

11,
10,
7 
9 
8 

14

89

17
13,
16,
15

152,

82,
50,
41,
38,
76

490,

99,
105,
107,
110,
183,

98,
118,
131,
108,
109,

1145,

122
122,
180,
186,
182

2450,

>
l U 
cc 
111 

Yvert 

• • 

8 

6 3 

9 2 

2 1 

4 5 

11 

1 0 

245, 

1 0 

7 

8 

1 9 

2 5 

315, 

• • 

42,
26,
13,
7,

12,

22,
39,
50,
20,

162

385,

171,
117,
98,

200,
102,

164,
215,
69,
72,

211,

1390,

196,
292,
151,
137,
47,

36,
65,

285
330,
139

1645,

77
105,
131,
141,
137

3950,

'S. 
U I 

Yvert 

• • 
2 2 0 

8 5 

295, 

1 3 3 

5 9 

1 6 

1 4 

1 6 

2 9 

2 5 

1 4 

1 9 

1 9 

335, 

4 3 

3 6 

6 3 

5 2 

4 9 

5 5 

4 8 

5 0 

5 3 

5 1 

495

5 2 
5 4 
6 5 
7 8 

1 0 4 

1439,

Eli 

DC 

■at 

t 

u 
Yvert 
• • 

108,
90,
56,

117,
40,

42,
26,
29,
47,
6 8 

610,

62,
66,
74,
66,
66,

62,
80,
98,
79,

102,

739,

139,
267,
119,
135,
291,

243,
200,
181,
220,
161,

1915,

165,
181,
218,
198,
195,

4125,

11. 
O 
U I 
 J 
(O 

Yvert 

• • 

3 9 
2 0 
1 4 
3 6 

9 
3 6 
1 4 
2 4 

185,

4 2 

3 5 

4 6 

4 6 

7 3 

5 2 

5 6 

5 5 

4 7 

6 5 

510, 

5 2 

8 9 

5 1 

9 7 

7 9 

1039,

UJ 

<3 

U I 

m 
Yvert 
• • 

99,
90,
60,
60,
37,

950,
32,
32,
64,
90,

1475,

50,
35,
57,
40,
59,

90,
51, 
48,
56,
61, 

530,

89,
119,
62,
99,
92,

117,
65,
80,
77,

185,

975,

6 9 
88,
82,

117,
124,

3375,

1 
Yvert 

** 

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

139, 

1 6 

1 8 

5 6 

5 0 

3 9 

5 4 

4 5 

4 8 

4 5 

4 5 

405, 

4 0 

5 5 

4 8 

5 0 

6 4 

785, 

IROPA 
o 
cc 
=> 
CD 
E 
UJ 
X 
=> 
—1 

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,
56,

56,
48,
57,
32,
46,

455,

4 5 
4 7 
46,
53,
65 

1150,

o 

«t 
_ j 
UJ 
< 3 

UJ 

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,

110,
129,
165,
157
93 

2595,

oc 

U I 
1— 
«n 
o 
o 

Michel 
• • 

14,
20,
15,
17,
16,

15,
17,
17,
20,
19

166,

18,
18,
21, 
24,
29,

29,
29,
28,
30,
3 6 

256,

35,
37,
38,
40,
41, 

43,
43,
46,
45,
46,

405,

4 9 
52,
49,
65,
74

1095, 1 

VERENIGDE NATIES 

>; 

Yvert 

** 
5 

8 

13 , 

8 
9 , 
6 

9 
1 0 
2 3 
1 0 
11 
1 3 
1 9 

115,

2 2 

2 4 

2 8 

5 9 

4 7 

6 0 

3 8 

4 6 

3 2 

2 5 

370, 

3 8 

3 1 , 

2 9 

2 1 

3 8 

649, 

z 
U I 
o 

Yvert 

2 7 

27 , 

15,
16, 
1 2 
1 2 
1 7 
21 
1 5 
1 4 
1 7 
1 4 

149,

11 

12 , 

15, 

2 9 

2 0 

4 1 

3 0 

30, 

2 3 

3 9 

245,

4 2 

4 4 

4 7 

3 5 

4 8 

625, 

z 
U I 

1 
Yvert 

* • 

5 

1 7 

22 , 

1 0 
9 

1 7 
3 0 
2 7 
3 9 
2 7 
2 6 
2 0 
3 4 

235, 

4 3 

4 9 

4 8 

3 5 

5 0 

475, 

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk / 64 bladzijden 

BIJ grotere aanta l len lagere pr i jzen ' 
Prijs per stuk 1x 5/9x 10/24x +25x 
Wit te bladz 29.50 ?a  9 7  ? f i 

1 Zwart« i bladz 39,50 38  3 7 ,  ^ !6,

1 
1— 
u 
U I 

Michel 
• • 

27,
25,
19,
17,
22,

12,
23,
13,
18,
19,

191,

2 2 
24,
27,
32,
39,

38,
29,
36,
47,
30,

318,

34,
34,
39,
44,
44,

40,
41, 
48,
44,
56,

415,

53,
52,
64,
65,
9 5 

225,

—■ 
cc 
U I 
tn 
1— 

K I 
Michel 
• • 

87,
30,
83,
19,
17,

17,
25,
20,
20,
18,

329,

2 2 
23,
31,
44,

159,

21, 
45,
37 
32,
36 

440,

38 
46,
43,
52,
42,

52,
60,
48,
54,
5 2 

477,

45,
58,
62,
75,

105

1550

JAARGANGEN, 
C K I 1 Z ^ O O C lAf A 

SERIES 
A r a n c K i 

VÓÓR 1961 KUNNEN 
WIJ NATUURLIJK ÓÓK 
LEVEREN; STUUR ONS 
UW MANCOLIJSTEN! 

D U I T S L A N D 
BUNDESPOST 

Michel 

* * © 

23, 18,
1 1 ,  13,
12, 16,
36, 44,

9, 10,

57, 24,
9, 1 1 , 

20, 22,
29, 20,
45, 26,

245, 199,

8 6  54,
82, 60,
67, 45,
56, 36,
75, 38,

54, 33,
74, 40,
84, 50,
66, 44,
60, 3 3 

685, 422,

65, 33,
138, 7 1 , 
94, 43,
95, 54,

103, 58,

107, 55,
108, 56,
133, 69,
163, 80,
165, 100,

1146, 605,

2 8 2  168,
261 ,  164,
178, 115,
177, 119,
1 5 1  1 1 9 

302 

\ NE Ö^RLAND 

5, 1850,

BERUJN 

Michel 

* * © 

19, 28,

9, 10,

1 ,  1 , 
16, 17,
1 1 ,  13,

39, 36,
10, 13,

8, 10,
23, 24,
27, 26,

159, 175,

86, 86,
37, 36,
35, 30,
25, 23,
66, 47,

22,  20,
62,  62,
60, 43,
59, 66,
42  37,

480, 440,

4 2  38,
104 82,
6 1 ,  5 1 , 
75, 65,
62, 6 1 , 

66, 64,
148, 188,
108, 124,
176, 205,
101,  94,

920, 949,

1520, 1525,

DDR 

Michel 

* * © 

88, 87,
109, 176,
77, 92,

189, 155,

7 1 ,  45,

7 1 ,  55,
68, 5 1 , 
65, 55,
63, 49,
87, 76,

865, 840,

53, 48,
52, 49,
55, 39,
63, 54,
54, 49,

6 1 ,  55,
64, 5 7 
76, 74,
68, 62,
80, 6 6 

610, 539,

113, 90,
110, 95,
109, 97,
116, 70,
83, 74,

9 1 ,  79,
67, 60,
77, 68,
78, 82

105, 96,

925, 790,

2340, 2115,

Dè SENSATIE van 1996 
80 cent BEATRIX INVERSIE 

OP GEWOON PAPIER! 
Ingetrokken door de Post!! 

1x19,50 10x190, 50x925,

Beperkte voorraad 

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

( 
NED 
BEL( 
FRA 
BUN 

RUIM UW RE5 
Prijs op basis van 

=zonder toeslag), v 
ERLAND ƒ 0,72 p gulden 1 
3IE ƒ 3,50 p 100 Fr 
^KRIJK ƒ 0,19 p Franc 
D f 0.80 D Mark 

3TANTEN OP 
frankeerwaarde, 
rijblijvende prijzen. 

ENGEU\ND / 1 , 8 0 p £ 
VERSTATEN / 1 , - p $ 
ARUBA ƒ 0,60 p gld 
ZWITSERL f 0.85 o Franc 

1 PRIJS ANDERE LANDEN OP /AANVRAAG TIP: U KUNT HIER-
1 MEE NATUURLIJK OOK UW BESTELLING BETALEN! 

BES 

LEV 

VER 
BET 

VOC 

CRE 

VERENIGD 
EUROPA 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 1 
ZONNEBLOEM-MICHEL-EUROCAT.I 

Jaar 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

56/60 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

61/70 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

71/80 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

81/90 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

61/95 

CEPT 

** 
6 1 1 -
1 6 5 -

1 7 -
1 8 -

3 0 4 -

1095,-

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

605,-

8 5 -
3 5 8 -
1 0 5 -
1 5 6 -
1 4 9 -
1 2 5 -
1 6 2 -
1 4 7 -
1 1 2 -
1 0 7 -

1475,-

1 3 2 -
1 9 6 -
2 8 3 -
2 3 2 -
2 7 6 -
2 8 7 -
2 5 9 -
2 8 5 -
3 1 6 -
2 4 5 -

2460,-

2 7 3 -
5 0 1 -
2 9 1 -
2 7 6 -
1 9 9 -

© 
9 6 -
8 0 -
1 2 -
1 0 -

2 1 4 -

405,-

3 3 -
4 3 -
5 0 -
4 2 -
4 2 -
3 5 -
4 0 -
4 6 -
7 8 -
6 0 -

459,-

6 0 -
2 6 5 -

7 3 -
1 0 8 -
1 1 5 -
9 4 -

1 4 5 -
1 2 7 -
9 2 -
8 8 -

1145,-

1 1 1 -
1 5 9 -
2 0 7 -
1 7 6 -
2 0 9 -
2 2 4 -
2 1 3 -
2 2 9 -
2 5 4 -
2 0 8 -

1950,-

2 3 7 -
4 7 2 -
2 6 5 -
2 5 3 -
1 9 5 -

5250,-

1 MEELOPERS | 

** 
5 7 -

1 0 -
5 6 -
1 4 -

134,-

6 -
8 -

1 3 -
1 4 -
6 -

1 3 -
3 6 -
1 5 -
4 7 -
9 5 -

248,-

1 5 -
2 3 -
3 2 -
1 4 -

1 0 1 -
3 3 -
5 2 -
3 2 -
5 6 -
5 5 -

405,-

4 0 -
4 8 -

1 1 4 -
4 3 -
9 0 -

1 0 9 -
9 6 -

1 6 2 -
1 0 5 -
9 6 -

885,-

3 2 0 -
1 8 2 -
4 1 -
4 6 -

1 7 0 -

2375,-

VOORLOPEF 
1/3 ITALIË 
4/6 TRIEST A 
7/10 TURKIJE 
11/12 SAARLAND 
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3p 6 augustus werd in het 

kader van het thema 

NederlandWaterland een serie 

van drie legeis met 

afbeeldingen van 

oeververbindingen uitgegeven. 

In dit artikel legt de auteur het 

accent op de gevolgen van de 

mobiiiteitsdrang in een 

waterrijk land als Nederland. 

MLLM EN WEER'KOST NEC 
WMERIAND STEEDS MEER! 
Veren, b r u ^ , tunnels en aquadudm 

586 

H et thema 'Nederland
Waterland'heeft van de 
Nederlandse PTT het 
Deltaplan en de Water
snoodramp van 1953 
ten spijt  tot dusver 
geen overdreven filate

listische aandacht gekregen. 
In 1972 kwam er een Delta
planzegel uit die wijlen me
vrouw Nel Roos't Hart inspi
reerde tot een artikelenreeks 
in 'Philatelie' over de eeuwen
oude strijd van Nederland te
gen het water. Na de voltooi
ing van de Deltawerken in 
1986 volgden nog twee Delta
zegels. Nu, tien jaar later, is 
het thema NederlandWaterland 
dus opnieuw in het emissie
programma opgenomen, dit
maal naar aanleiding van de 
ingebruikneming van water
bouwkundige werken van for
maat: de Erasmusbrug in Rot
terdam, de MartinusNijhoff
brug bij Zaltbommel en de 
Wijkertunnel bij Velsen (afbeel
ding 1). Onder de noemer 'oe
ververbindingen' zijn deze op 
de drie zegels in de serie Ne
derlandWaterland afgebeeld. 
Aanvankelijk zouden vier ze
gels worden uitgegeven, maar 
één werd opgeofferd aan de 
op 13 juni verschenen zegel 
ter gelegenheid van het 200
jarig bestaan van de provincie 
NoordBrabant. Een pluspunt 
is dat het toch nog drie zegels 
van 80 cent zijn geworden, in 

° plaats van het geplande kwar
^ tet met waarden van 70, 80, 
" 100 en 160 cent. Voor de af
^ beeldingen is gebruik ge
" maakt van zwartwitfoto's. 

Op de kaart van Nederland 
nemen de grote rivieren een 
prominente plaats in. Ze zijn 
niet alleen van groot econo
misch belang, maar ze spelen 
ook een belangrijke rol in de 
waterhuishouding van ons 
land en de ons omringende 
landen. Dat de waterhuishou
ding ernstig kan worden ver
stoord, liet de extreme water
overlast in de winter van 1995 
zien, met als gevolg de ge

dwongen tijdelijke evacuatie 
van een groot aantal landge
noten. Na die winter kennen 
we ook een Deltaplan voor het 
rivierengebied. 
Rivieren zijn lastige obstakels 
in een dichtbevolkt land waar 
de mobiliteit na de jaren zes
tig enorm is toegenomen. Ne
derlanders verplaatsen zich 
graag en vaak en vooral in de 
auto. In dertig jaar tijd groei
de het autogebruik van 23.3 
miljard reizigerskilometers tot 
143 miljard ïn 1993. Vooral in 
de Randstad maakt dit de 

bouw van steeds meer oever
verbindingen in de vorm van 
bruggen of tunnels noodzake
lijk. Deze bouwprojecten ver
slinden talloze miljoenen gul
dens. Het Heen en uieervan Drs. 
P. in zijn bekende lied kost 
ons door de grote rivieren 
steeds meer! 

VEREN 
De tijd dat we een rivier alleen 
over konden steken op een 
veerpont ligt nog niet zo ver 
achter ons. Dankzij de aanleg 
van bruggen en tunnels is het 
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aantal veerponten sterk afge
nomen, hoewel ze er nog 
steeds zijn, zoals de pont over 
het IJ achter het Centraal Sta
tion in Amsterdam. 
Ponten komen op postzegels 
nauwelijks of niet voor. Wel 
bestaan er twee frankeerstem
pels met verwijzingen naar 
ponten, zoals het stempel van 
de Gelderse gemeente Beusi
chem met een kaartje waarop 
de ligging ten opzichte van 
enkele grote steden wordt 
aangegeven [apeelding 2). 
Daarin wordt door twee 
streepjes in de rivier (de Lek) 
en de tekst motorveerpont het 
bestaan van een veerpont aan
geduid. Andere gemeenten in 
het Gelderse Rivierengebied 
met dergelijke kaartjes in het 
frankeerstempel leggen door
gaans het accent op de weg
verbindingen. 
In een stempel uit 1964 van de 
voormalige gemeente Oost
en WestSouburg in Zeeland 
wordt een oeververbinding 
tussen Walcheren en Zeeuws
Vlaanderen aangegeven {af
beelding 3), waarschijnlijk de 
veerverbinding tussen Vlissin
gen en Breskens. 
Voor langere oversteken 
werd geen veerpont maar een 
veerboot gebruikt. Veerboten 
kwamen vóór de komst van 
de Deltawerken veel voor op 
de Zeeuwse en ZuidHolland
se eilanden. In Zeeland wor
den oeververbindingen ge
zien als een taak van de pro
vincie, zoals blijkt uit het 
frankeerstempel van de Pro
vinciale Stoombootdiensten 
in Zeeland, gevestigd in Vliss
ingen [aßeelding 4). Deze 
stoombootdiensten volgen de 
Stoom v a a r t  M a a t s c h a p p i j 
Zeeland op, die werd opge
richt in 1875. In 1975 werd 
een zegel uitgegeven ter gele
genheid van het 100jarig be
staan. Op de achtergrond is 
één van de eerste schepen 
van de maatschappijte zien: 
de Stad Middelburg. 
In 1978 werd een bijzonder 
stempel gebruikt met de tekst 



lAND-

Eerste reis motarschip Prinses 
Beatrix Stoomvaartmaatschappij 
Yjeeland. Dit enkeldeks motor-
schip werd later vervangen 
door een dubbeldekker, waar
na de oude Pnnses Beatrix 
werd verkocht aan China. 
Heel bekend zijn ook de veer
diensten van en naar de Wad
deneilanden. De meer recen
te stempels van Wagenborg 
Passasiersdiensten bv, een 
maatschappij die vaart tussen 
Holwerd en Ameland en tus
sen Lauwersoog en Schier
monnikoog, spreken nog het 
meest aan. Op een stempel uit 
1985 zijn twee veerboten afge
beeld. Op een stempel uit 
1987 treffen we de wervende 
slogan Welkom aan boord van de 
witte Wagenborg vloot! aan. 
Op 1 juli 1883 kwam de eerste 
rechtstreekse postdienst tus
sen Terschelling en Harlin-
gen tot stand. De post werd 
vervoerd per stoompostboot, 
waaraan een bijzonder post
stempel herinnert dat op 
West-Terschelling werd ge
bruikt. 

DAM 
Veel plaatsnamen in Neder
land eindigen op het woord 
'dam'. De hoofdstad van ons 
land dankt zijn naam aan de 
aanleg van een dam in de Am-
stel omstreeks 1270. Voor Rot
terdam werd in de tweede 
helft van de dertiene eeuw de 
Rotte afgedamd. Andere voor
beelden zijn Zaandam, Edam, 
Monnickendam, Volendam 
en Durgerdam. Een frankeer-
stempel van de in 1970 bij de 
gemeente Hulst gevoegde 
Zeeuwse gemeente Graauw en 
Langendam beeldt het wapen 
af waarin een dam is opgeno
men (aflieelding 5). 
De Deltawerken hebben ook 
enkele dammen opgeleverd. 
Deze dammen zorgen niet al
leen voor een betere verbin
ding met de provincie Zee
land, maar ze hebben een nog 
belangrijkere functie als 'oe
ververbindingen' tussen de ei
landen onderling. 
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Een aantal jaren geleden dreig
de de Waddenzee te worden 
aangetast door de aanleg van 
verkeersdammen van Friesland 
naar Ameland. Dit zogenaam
de Tweedammenplan werd 
echter nog in hetzelfde jaar 
door Provinciale Staten van 
Friesland verworpen. Het plan 
is nog te zien in twee frankeer
stempels van de voormalige ge
meente Westdongeradeel, die 
op deze manier aantonen dat 
ook de filatelie geschiedenis 
kan schrijven. 

De meeste Nederlanders heb
ben wel eens over de langste 
dam van Nederland gereden: 
de dertig kilometer lange Af
sluitdijk, die in 1932 gereed 
kwam. In frankeerstempels 
van de gemeente Wieringen 
en van de Provinciale V W 
Friesland werd in 1982 het vijf
tigjarig bestaan van de Afsluit
dijk herdacht. 

BRUGGEN 
Het thematisch meest boeien
de onderdeel van het onder-
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werp oeververbindingen is 
toch wel de brug. Niet alleen 
vanwege de rijke geschiede
nis, maar ook omdat voor dit 
onderdeel het meeste filatelis-
tische materiaal voorhanden 
is. Voor dit onderwerp is zelfs 
een nationale bruggenserie 
beschikbaar, de serie Zomer-
zegels van 1968. Deze serie 
sluit aan op de geschiedenis 
van de brug. 
Brtiggen kwamen vroeger 
vooral tot ontwikkeling in gro
te rijken. Een bekend voor
beeld is het Romeinse rijk, dat 
in ons land onder andere de 
nederzetting Maastricht sticht
te. Omstreeks 290 na Chr. 
werd daar al een brug ge
bouwd. In de latere Middel
eeuwen werd het mogelijk 
grote brtiggen te bouwen, zo
als bijvoorbeeld de bekende 
Pont d'Avignon in Frankrijk. 
Maastricht kreeg de Sint Ser-
vaasbrug over de Maas, die op 
de Zomerzegel van 12+8 cent 
is afgebeeld (aflieelding 6). 
Zo'n anderhalve eeuw gele
den maakte de bruggenbouw-
techniek een grote ontwikke
ling door. De komst van de 
spoorwegen én de beschik
baarheid van allerlei nieuwe 
materialen maakte een ande
re constructie mogelijk. Vele 
jaren liep het spoorwegnet in 
ons land duidelijk achter ten 
opzichte van de ons omrin
gende landen, een achter
stand die vooral nadelig was 
voor onze zeehavens. In 1860 
werd besloten het spoorweg
net met 800 kilometer tiit te 
breiden. Dit jaartal verklaart 
ook het frankeerstempel dat 
de gemeente Culemborg in 
1968/69 gebruikte (afieelding 
7). In dit stempel is het stad
huis afgebeeld vanwege het ju
bileum 650 jaar stad, maar in 
het stempel is ook de spoor
brug over de Lek afgebeeld 
vanwege 100 jaar spoorbrug. De 
spoorbrug bij C]ulemborg is af
gebeeld op de Zomerzegel 
van 20+10 cent {afbeelding8). 
In 1867 nam de Eerste Kamer 
met slechts één stem meerder
heid een voorstel aan tot aan
leg van een spoorbrug over 
het Hollands Diep bij Moer
dijk. Het ging om een brug, 
die het voor die tijd enorme 
bedrag van zes miljoen gtilden 
kostte. In 1936 volgde de 
Moerdijkbrug voor het auto
verkeer, zodat we tegenwoor
dig over de Moerdijkfoiz^^n 
spreken. De spoorbrug werd 
op nogal karige wijze afge
beeld in de serie ANVV-zegels 
uit 1932. Op deze rode zegel 
van 7V2+3'/2cent domineert 
de ophaalbrug in Schiplui
den. De spoorbrug bij Moer
dijk is op de achtergrond te 
zien, maar wordt door de op
haalbrug 'weggedrukt' - en 
dat terwijl de Moerdijkbrug in 
die tijd één van de langste 
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bruggen van Europa was. 
Uit de periode van de forse 
uitbreiding van het spoorweg
net stammen ook de Willems
bruggen  een spoorbrug en 
een brug voor het wegverkeer
over de Nieuwe Maas in Rot
terdam, aangelegd in de pe
riode 18701878. Daarvoor 
was men ook in Rotterdam 
aangewezen op pontveren. 
Voorzover bekend zijn deze 
bruggen nimmer filatelistisch 
afgebeeld. 

De meest spectaculaire ont
wikkeling kwam na de Tweede 
Wereldoorlog op gang, vooral 
in de Randstad en uiteraard in 
Zeeland als gevolg van het 
Deltaplan. 
Al sinds de jaren zestig maakt 
het immer toenemende ver
keer in Rotterdam ingrijpen
de oplossingen noodzakelijk. 
Hoewel in 1942 de Maastun
nel gereed was, zorgde de 
VanBrienenoordbrug, die op 
1 februari 1965 in gebruik 
werd genomen, pas voor een 

^ werkelijke doorbraak. De Van
^ Brienenoordbrug is afgebeeld 
~ op de Zomerzegel van 
1 2.5+10 cent uit 1968 {afleelding 
^ 9). Op een frankeerstempel 
^ van D. van Loon uit Rotter
'Z dam wordt de ligging van het 
t^ bedrijf aan de Kasteelweg ten 
^ opzichte van de nieuwe brug 
2 duidelijk aangegeven {afbeel
2 ding 10). 
ï Inmiddels is al een tweede 

— VanBrienenoordbrug in ge

5QQ bruik genomen. Op de fran
00 keerstrook die kan worden 

verkregen uit de vijf nieuwe 
iVöOTfî automaten die PTT 
Post op 21 mei bij wijze van 
proef plaatste (zie de rubriek 
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del en Fabrieken voor Rotter
dam en de BenedenMaas in 
Rotterdam (aßeelding 12) met 
de zelfbewuste tekst Rotterdam 
— Where Europe begins. 
Zeeland bouwde een belang
rijke brug over de Oosterschel
de, de Zeelandbrug, die op 15 
december 1965 werd geopend 
door koningin Juliana. Deze 
brug is vijf kilometer lang, zo
als ook staat in twee machine

verbinding tussen het cen
trum en de Kop van Zuid, 
feestelijk geopend. Deze één
pyloonsbrug wordt in de 
volksmond van Rotterdam de 
zwaan genoemd. De herinne
ringsenvelop ter gelegenheid 
van het negentigjarig bestaan 
van de Philatelistenclub Rotter
dam uit oktober 1995 was 
voorzien van een beeld van 
deze brug. PTT Post bleef via 
een afbeelding op een herin
neringsmapje niet achter. Af
beeldingen kunt u vinden op 
bladzijde 626 van 'Philatelie' 
van september 1995. 

Verzamelaars van het thema 
bruggen zullen ook aandacht 
willen schenken aan de ge
bruikte materialen en aan de 
vormgeving van de bruggen. ] 
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paries "Uusulinans, ([in h Unrent bloquée pendant cinq 
moisetfnrentcontramt* de lever Ie siege Sept ans plus 
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'Automaatstroken') is de Van
Brienenoordbrug ook te zien. 
De oude Willemsbrug voor 
het wegverkeer werd in 1981 
vervangen door een mooie 
nieuwe, een kilometer lange 
Willem,sbrug. Deze oeverver
binding is in globale lijnen af
gebeeld op het frankeerstem
pel van de gemeente Rotter
dam, gewijd aan de marathon 
op 20 april 1985 {aßeelding 
11). Een tuiboog van deze 
brug vormt ook het achter
gronddecor voor twee sche
pen in het frankeerstempel 
van de Kamer van Koophan

stempels met een schemati
sche voorstelling van de brug 
{aßeelding 13). Een soortgelij
ke afbeelding was opgenomen 
in een frankeerstempel van de 
gemeente Kortgene, maar dan 
vergezeld van een zeilboot {af
beelding 14). Op de Zomerze
gel van 45+20 cent uit 1968 is 
de Zeelandbrug vrij strak afge
beeld. Het accent ligt duidelijk 
op de constructie van maar 
liefst vierenvijftig pijlers {aßeel
ding 15). 

In Rotterdam werd op 4 sep
tember de Erasmusbrug, een 

Aanvankelijk maakte men 
vooral gebruik van natuurlijke 
materialen zoals hout, natuur
steen en ook lianen. Later 
kwamen daar ijzer, staal en ge
wapend beton bij. Het van een 
Nederlands driehoeksstempel 
voorziene Franse blad l'Illus
tration toont ons een prachti
ge brug over de Seine, ter 
hoogte van het Louvre {aßeel
ding 16). 
De postadministratie van het 
eiland Man gebruikte jaren
lang enveloppen met inge
drukte zwartwitzegels met 
beelden van het eiland, bij 
zeer oude stenen bruggen te 
zien waren (aßeelding 17). 
De constructie van bruggen is 
een 'verplicht' onderdeel voor 
verzamelaars. Te denken valt 
aan hangbruggen, boogbrug
gen en tuibruggen en de ver
schillende typen beweegbare 
bruggen. Vanouds werden 
veel rivierbruggen als boog
bruggen gebouwd. Die zien we 
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dan ook het meest geheel of 
gedeeltelijk op frankeerstem
pels afgebeeld. Op de Zomer
zegel van 10+5 cent uit 1950 is 
een nieuwe brugboog voor 
Keizersveer bij Geertruiden
berg afgebeeld {afbeelding 18). 
Interessante afbeeldingen van 
bruggen zijn te vinden in de 
stempels van de gemeenten 
Doesburg en Nijmegen. Does
burg koos voor een afbeelding 
van de brug over de IJssel tus
sen het gemeentewapen en de 
spits van een kerktoren, waar
schijnlijk van de Grote Kerk 
(aßeelding 19). Nijmegen zette 
in zijn frankeerstempel een 
heel duidelijke afbeelding van 
de brug over de Waal {afbeel
ding 20); dit ter promotie van 
de postzegeltentoonstelling 
Waalpost 88. 
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Gedeeltelijke afbeeldingen 
van bruggen zijn te vinden in 
de frankeerstempels van de 
gemeenten Valburg (Waal) 
en Terheijden in de omgeving 
van Moerdijk {aßeelding 21). 
De Vereniging voor Volkshuis
vesting IJsselmonde in Rotter
dam nam alleen een brug
boog in het stempel op, waar
schijnlijk een verwijzing naar 
de VanBrienenoordbrug {af
beelding 22). 
Een zeer bescheiden verwij
zing naar de brug over de 
Maas werd opgenomen in het 
stempel van de gemeente 
Wessem. De vrij nieuwe Dr. 
J.M. den Uylbrug in Zaanstad 
(Zaan) werd met behulp van 
een frankeerstempel in 1990 
door de gemeente Zaanstad 
in beeld gebracht. Bij Zalt
bommel krviisen de spoorlijn 
en de belangrijke A2 de Waal. 
In een frankeerstempel 
noemt Zaltbommel zich dan 
ook een Knooppunt van water 
en wegen; de kwalificatie gaat 
vergezeld van afbeeldingen 
van de toren van de gotische 
St. Maartenskerk uit circa 
1500 en een brug {afbeelding 
23). 
Op 18 januari werd bij Zalt
bommel een nieuwe verkeers
brug in gebruik genomen. 
Deze Waalbrug kreeg de 
naam MartinusNijhoffbrug, 
naar de schrijver Martinus 
Nijhoff (18941953). Nijhoff 
werd afgebeeld op de Zomer
zegel van 2+3 cent uit 1954. 
De nieuwe brug is een zoge
naamde tuibrug. Vier pylo
nen van 83 meter hoog dra
gen met behulp van 120 tui

kabels het rijdek. 
Een filatelistisch interessante 
groep bruggen vormen de di
versen typen beweegbare 
bruggen, zoals de draaibrug, 
de hefbrug, de ophaalbrug en 
de bascule of klapbrug. Af

beeldingen vinden we in fran
keerstempels van banken (!) 
die in een geopende hefbrug 
een passend symbool voor 
hun activiteiten zien. Dat 
blijkt althans uit afbeeldingen 
in de frankeerstempels van nv 

Slavenburg's Bank in onder 
andere Breda, Haarlem en 's
Gravenhage {afbeelding 24) en 
van Lippmann & Moens in 
Rotterdam {afbeelding 25). In 
de stempels van Slavenburg is 
het hefmechanisme vrij sum
mier aangegeven; de katrol op 
de torens is een rode stip. In 
het stempel van Lippmann & 
Moens komt dit mechanisme 
beter tot zijn recht. 
De ophaalbrug is vaker te 
zien. Op de ANWzegel uit 
1932 kwamen we de ophaal
brug in Schipluiden al tegen. 
Op de Zomerzegel van 
15+10 cent uit 1968 is de Ma
gere Brug in Amsterdam te 
zien {afbeelding26). Deze brug 
heeft waarschijnlijk ook ge
diend als voorbeeld voor de 
brug in het stempel Surprising 
Amsterdam van de VVV uit 
1969. 
Een ophaalburg is ook afge
beeld in de frankeerstempels 
van de gemeenten De Rijp, 
GraftDe Rijp, Heusden, Hui
zen en Nieuwegein; op laatst
genoemd stempel uit 1975 ge
combineerd met een zeshon
derdjaar oude sluis {aßeelding 
27). Een vrij duidelijk voor
beeld van een basculebrug is 
afgebeeld in het frankeer
stempel van Konstruktiewerk
plaats Bergum in het Friese 
Bergum {afbeelding28). 

Veel grote bruggen zijn nogal 
dominant in het landschap 
aanwezig, maar kunnen door 
hun vormgeving toch een ze
ker gevoel van schoonheid op
roepen. In de praktijk blijkt 
de eigentijdse vormgeving van 
nieuwe grote bruggen in dit 
opzicht nogal eens verdeelde 
reacties op te roepen. Het 
maakt ook verschil of het om 
een brug gaat in een open ri
vierlandschap, zoals de brug 
over Waal bij Ewijk of de nieu
we MartinusNijhoffbrug vlak 
bij een historische stad als 
Zaltbommel. Wie over de 
nieuwe brug over de IJssel bij 
Zwolle rijdt, heeft het gevoel 
gewoon over een autoweg te 
rijden; een blik op de ernaast 
gelegen oude IJsselbrug roept 
dan nostalgische gevoelens 
o p . ■*> 

Van nostalgische gevoelens is ^ 
zeker sprake bij het romanti "" 
sehe brugggetje dat is afge ~ 
beeld in de Flmal Fantasiorze " 
gel van £ 3. die Guernsey op ^ 
24 januari uitgaf {aßeelding "Z 
29). :̂  

TUNNELS I 
Eeuwenlang had de mens bij 2 
het oversteken van rivieren en ï 
stromen slechts de keuze uit — 
waden, de boot of de brug. C0{ 
Met de komst van de tunnel »Oi 
bouwtechniek werden de keu
zemogelijkheden uitgebreid. 
Tunnels belemmeren op geen 
enkele wijze het scheepvaart



590 

KONSTRl* TClWRKPLAATS 
I BERGliM 

POSTBLi«. -

» lEDERLANn s~3 Liefkenshoektunnel: 
vlot en voordelig 

28 31 

FimJii FANTASIA 

GUERNSEY £3 
29 •ÉÉÉMÉMAÉMM 

30 

\-^!,r WlJÄ VUQ Oio wi 
(Absender) 

We-i'do .f e-i J f r . 6__^ 
(PosHai-h Oder Stra8e und Hausnu-nmer) 

llia^ ^„cLeij- dorp 
(PQStleitiahll iOrt) ' 

Postkarte 

T V Hbvesn \jv\d Se-hza. 

ïPo5ttach odor Stfa6e und Hausnummer) 

ZOOQ H aj^vi b u r g 100 
Posit tz-nl) (Be&lrriiu j=ori) J 

33 

L-TvtLl M ̂  l\* L 

i i si ^ 1 '^L.-iJ i i20. I 7 8 S j | 1 

THNN 
NAJAAR 1977 

t-l 

L ̂  ., ̂  ,. L 1.11 T .„Ll;CKLn(wi 

^ E N T ï Ëi 
FR 11463 

34 

-IVASSÊRSTRASSEM 
KREUZ 

36 

verkeer. Het wekt dan ook 
geen verbazing dat de eerste 
tunnel in de havenstad Rotter
dam werd gebouwd: de 
Maastunnel uit 1942. Inmid
dels zijn er in ons land zo'n 
vijftien tunnels, maar tot dit 
jaar werd nog nooit een tun
nel op een Nederlandse post
zegel afgebeeld. Belgiè deed 
dat al veel eerder, in 1969. Op 

de zegel van 3 F. werd de John 
F. Kennedytunnel in Antwer
pen in de E3 weliswaar vrij 
strak, maar toch duidelijk uit
gebeeld {aßeelding30). In een 
Belgisch frankeerstempel uit 
Kieldrecht {aßeelding 31) 
wordt melding gemaakt van 
een andere tunnel met be
hulp van de tekst Lieflienshoek-
tunnel: vlot en voordelig. Een il-

h N E L U X - r U N j 
s^eUe verb ip j 

VLA^hDINGbN SCH Nec%iJ 

PERNIS 
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lustratief machinestempel {af
beelding 32) komt uit het Duit
se Rendsburg met een plaatje 
van de Kanaltunnel (dus niet 
de Kanaaltunnel). Rendsburg 
ligt middenin Sleeswijk. De 
genoemde tunnel ligt onder 
het kanaal van lüel, tussen de 
Elbe en de Kieler Bocht. Deze 
tunnel is ook afgebeeld op 
een Duitse geïllustreerde 
briefkaart (afleeldmg 33). 
In ons land moeten de verza
melaars het in hoofdzaak 
doen met schaarse frankeer-
stempels. De gemeente Dor
drecht gebruikte op verschil
lende machines het stempel 
Drecht-Kiltunnel najaar 1977, 
waarbij als functioneel grapje 
de t / in het woord 'tunnel' is 
omgekeerd {afbeelding 34). 
Voor deze tunnels kan een 
leuke combinatie worden ge
maakt met het machinestem
pel Dordrecht dichterbij - Drecht-
tunnel en Kiltunnel wopend 15 
nov. 1977. De in 1967 open ge
stelde Beneluxtunnel in de 
Nieuwe Maas leverde een ma
chinestempel op {aßeelding 
35) met de tekst Beneluxtunnel 
- snelle verbinding tussen Vlaar-
dingen Schiedam Pemis. 
De gemeente Beverwijk ge
bruikte in 1992 al een bijzon
der frankeerstempel met de 
tekst Wijkertunnel snel Deze 
nieuwe tunnel werd op 11 juli 
door Rijkswaterstaat voor het 
verkeer opengesteld. De tun
nel is gebouwd om de door
stroming van het verkeer door 
de Velsertunnel onder het 
Noordzeekanaal te verbete
ren. De Wijkertunnel is 1360 
meter lang en werd tegelijk 
met de A22 ten oosten van de 
Velsertunnel geopend. 

AQUADUCTEN 
In tegenstelling tot andere Eu
ropese landen zijn er in Ne
derland maar weinig aquaduc

ten. Het meest bekende is 
waarschijnlijk het Gouwe
aquaduct bij Gouda. 
De laatste jaren wordt bij de 
verbetering van rijkswegen in 
het waterrijke Friesland gere
geld voor deze oplossing ge
kozen. Voor afbeeldingen 
moet echter worden uitgewe
ken naar het buitenland, zoals 
bijvoorbeeld naar het machi
nestempel uit het Duitse Min
den {afbeelding36), waarin een 
kruispunt van waterwegen is 
afgebeeld. De tekst Wasser-
strassenkreuz Minden wijst op 
de kruising tussen de Wezer 
en het Mittellandkanal. 

NAAMGEVING 
Oeververbindingen worden 
doorgaans genoemd naar de 
naam van de rivier of het wa
ter dat wordt gekruist, de 
plaats waar de oeverbinding is 
aangebracht of naar bekende 
personen. 
Vroeger werd voor de grote ri
vierbruggen vaak geko/en 
voor de naam van de rivier, zo
als het geval is bij de Waalbrug 
bij Nijmegen. Ook bij tunnels 

'HEEN EN WEER'KOST 
NIETS (MEER)I 
Honderd jaar geleden wen" 
de tolheffing op de rijkswe
gen al afgeschaft, maar pas 
in 1996 werden alle brug
gen in ons land tolvrij. Met 
het \envijderen \an de slag
boom kwam dit jaar een ein
de aan de tolheffing op de 
Prins Willem Alexander-
brug over de Waal bij Ech-
teld en Beneden-Leeuwen. 
Deze oeververbinding kwam 
in 1974 na lang aarzelen 
door de provincie Gelder
land tot stand met als doel 
het Ri\ierengebied econo
misch te ontsluiten. Helaas 
heeft de brug nimmer aan 
zijn doel beantwoord. Ook 
werd er jarenlang slechts 
een matig gebruik van de 
brug gemaakt, zodat de pro
vincie Gelderland vele jaren 
miljoenen op de exploitatie 
moest toeleggen. Alleen de 
afgelopen jaren draaide de 
tolbrug quitte. Tien jaar ge-; 
leden wisten bewoners en! 
het bedrijfsleven te berei-i 
ken dat de tcjl per 1 januari 
1996 zou worden opgehe-! 

keer gratis over deze brug. 

file:///jv/d
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komen we dit soort namen te
gen voorbeelden zijn de 
Maastunnel, de Drechttunnel 
en de IJ-tunnel Ook bij de 
Deltawerken komen we nogal 
wat namen van dit type tegen 
Bekend voorbeelden van 
plaatsnaamverwijzingen zijn 
de Velsertunnel, de Moerdijk
bruggen en de Zeelandbrug 
Uit de actuele voorbeelden 
blijkt dat het geven van een 
naam van een bekende per
soonlijkheid steeds populair 
der wordt Bij de naamgeving 
van gebouwen van openbaar 
nut, zoals ziekenhuizen en 
scholen staan de leden van 
het Koninklijk Huis nogal in 
de belangstelling In ons land 
kreeg alleen prins Willem 
Alexander een brug 'toebe
deeld', namelijk de Prms Wil
lem Alexanderbrug over de 
Waal bij Echteld en Beneden-
Leeuwen 
Op Curasao werden drie 
bruggen naar de koninginnen 
Emma, Wilhelmina en Juliana 
vernoemd Die bruggen wer 

den bovendien in 1975, 1978 
en 1988 op postzegels afge
beeld 
Voor grotere objecten tekent 
zich nu een trend af naar een 
ruimere naamkeuze, zoals bij 
de nieuwe verkeersbrug bij 
Zaltbommel Ook meer plaat
selijke kunstwerken, zoals de 
Dr J M den Uylbrug in Zaan
stad, de John Frostbrug in 
Arnhem en de nieuwe Eras-
musbrug in Rotterdam, heb
ben een 'andere naam gekre
gen Tegen die achtergrond 
heeft de oudste oeververbin
ding een voor die tijd passen 
de, naam de Afsluitdijk 

BOUW VAN BRUGGEN EN 
TUNNELS 
De bouw van oeververbindin
gen IS een zaak van Rijkswater
staat, onderdeel van het minis
terie van Verkeer en Water
staat Het aandeel van deze 
dienst kan door middel van 
frankeerstempels van de ver
schillende directies in beeld 
worden gebracht Er zijn of 

waren bijvoorbeeld aparte di
recties Bruggen, Benedenri
vieren, Bovennvieren en Slui
zen en stuwen 

TOEKOMST 
Al in 1990 nam Rijkswaterstaat 
frankeerstempels in gebruik 
met de tekst Rijkswaterstaat 
naar 2000 Met de eeuwwisse
ling in aantocht is het de vraag 
of PTT Post nog voor het jaar 
2000 een aanleiding weet te 
vinden voor een nieuwe serie 
op het thema Nederland Water 
land Naar alle waarschijnlijk
heid is dat niet het geval Wel 
staat vast dat de nog immer 
groeiende mobiliteit nieuwe 
voorzieningen danwei vervan
ging van bestaande voorzie
ningen voor het verkeer nodig 
zal maken Ondanks allerlei 
maatregelen zullen files m 
een land als Nederland blijven 
bestaan Er zijn zelfs gemeen
ten die daar op inspelen Zo 
prijst de gemeente Liesveld te 
Groot-Ammers, gelegen aan 
de Lek, zich aan als een ge

meente die aan de goede kant 
van defile ligt 
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Het eerste zelfklevende boekje van Andorra 

Andorra 
Boekje met zelfklevende 
zegels 
Ook de Andorrezen zijn 
het likken kennelijk beu. 
Op 10 juni verscheen in 
het co-prinsdom althans 
een postzegelboekje met 
tien zelfklevende postze
gels Comó de Canillo, 
zonder waarde-aandui
ding. Na de tariefverho-
qing in Frankrijk eerder 
dit jaar volgde ook An
dorra, zodat het boekje 
tienmaal 3 f. kost. De uit
voering van het boekje is 
identiek aan het huidige 
Franse model. 

Australië 
Raad van de kunst 
Een nieuv/ automaat
boekje (Sterner-boekje 
genoemd, naar het fabri
kaat van de automaten) 
verscheen op 1 2 septem-

Arts Councils, het nieuwe auto
maatboekje van Australië 

ber in Australië. Het be
vat één zegel van 20 c. 
en vier van 45 c. Met het 
boekje vestigt de post
dienst de aandacht op 

-° het gouden jubileum van 
^ de Australische Arfs 
~ Councils. Op de zegels 
^ zien we silhouetten van 
J uitvoerende artiesten met 
^ op de achtergrond beel-
'Z den van het landelijke 
'^ Australië. 
^ Het land bezit een net-
^ werk van kunstraden, die 
2 met nameop hetplatte-
= land de ontwikkeling van 

de kunst en culturele acti-

5M viteiten proberen te sti-
3^ muleren. 

Herdrukken 
Van het huidige boekje 
van $ 4.50 met zelfkle

vende postzegels ' in
heemse dieren' versche
nen onlangs twee her
drukken: één met een 
kangoeroe op de marge 
(vijfde herdruk) en één 
met een kangoeroe en 
een koala (zesde her
druk). 

Denemarken 
Vuurtorens 
Vuurtorens vormen een 
niet weg te denken as
pect van het Deense kust-
landschap. De oudste 
echte vuurtoren dateert 
uit 1747 en staat in 
Skagen. Het was overi
gens onder druk van 
Holland dat de Denen 
langs de smalle vaarrou
te van Skoqen over het 
Kattegat en de Öresund 
al vanaf 1560 kunstvu
ren verzorgden. Alleen 
al uit Holland passeer
den jaarlijks zo'n acht
honderd schepen deze 
belangrijke Noordeuro-
pese zeeweg. 
Op 12 september gaf de 
Deense postdienst vier 
postzegels uit met afbeel
dingen van bekende 
vuurtorens: die van For-
naes, Blóvandshuk, 
Bovbjerg en Mon. 

De vuurtoren van Fornaes, ten 
noorden van Grenó, is Jutlands 
meest oostelijke vuurtoren 

Twee postzegelboekjes 
verschenen op dezelfde 
datum. Allereerst een 
boekje met tien zegels 
van 3.75 k. (vuurtoren 
Fornaes) met op de ach

terzijde nummer 583. 
Daarnaast boekje S84, 
een noviteit bij de boek
jes met speciale zegels, 
met een combinatie van 
achtmaal 3.75 k, (vuur
toren Fornaes) en twee
maal 5 k. (vuurtoren Bló
vandshuk). Alle 83 vroe
gere boekjes bevatten 
slechts één soort zegels. 

Frankrijk 
Boekjes uit geldautoma
ten 
In juli is de Franse post
dienst gestart met een 
proefneming, waarbij 
geldautomaten op post
kantoren, de zogenaam
de DAß's (DAB = Distri
buteur Automatique de 
Billets) ook postzegel
boekjes kunnen leveren. 
Elk boekje bevat twintig 
postzegels van 3 f. (het 
huidige brieftarief); de 
boekjes hebben hetzelf
de formaat als een bank
biljet van 200 f. 
Net als bij bankbiljetten 
moet de gebruiker aan
geven hoeveel boekjes 
hij wenst. Tijdens de 
proefperiode kunnen al
leen klanten bij de Fran
se postgiro met een card 
{Carte Bleue, Visa, Visa 
Premier. Adésio, 24/24 
of 24 plus) er gebruik 
van maken. 
Een zevental drukbe
zochte plaatsen is voor 
de proef uitgekozen: vier 
in f'arijs (Paris Lamarck-
Caulincourt, Paris Du-
pleix, Paris Littré en Paris 
Austerlitz) en één in Ar-
cachon, Nice en Val-
Thorens. 

Groot-Brittannië 
y/.H. Smith 
Op 15 juli verscheen in 
Engeland opnieuw een 
boekje dat uitsluitend in 
de winkelketen (boeken, 
tijdschriften, kantoorarti
kelen) van W.H. Smith 
verkrijgbaar is. Het 
boekje is later ook aan 
de filatelieloketten te 
koop. Het boekje bevat 
tien Jsf C/oss-zegels, 
plus wat commerciële 
mededelingen en een 
coupon van meneer 
Smith. Na de tariefver
hoging bedraagt de prijs 
van het boekje £ 2.60. 

Vier nieuwe boekjes 
Op 6 augustus kwamen 
vier nieuwe Engelse 
boekjes in de verkoop. 
Het gaat om de volgende 
exemplaren: tienmaal 1st 

Class (éénmaal Harrison 
en éénmaal Walsall) en 
tienmaal 2nd Class (Har
rison en Questa). Op de 
achterzijde van het boek
je geven initialen aan 
welke drukker het boekje 
vervaardigde. De boek
jes kosten £ 2.60 en 
£ 2 . 2 0 . 

Guernsey 
/ 00 Jaar film in 
Guernsey 
Ook op het kanaaleiland 
Guernsey schenkt de 
postdienst aandacht aan 
het eeuwfeest van de 
film. Een serie van vijf 
postzegels zal verschij
nen op 6 november. Te
vens komt er een groot
formaat boekje van £ 7.-
woorin zich vermoedelijk 
vier series bevinden. 

Iran 
Postzegelboekje nr 1 
De Islamitische Republiek 
Iran gaf nog nooit eerder 
een boekje uit. Dat is nu 
veranderd met het kort
geleden verschenen 
'ponsieboekje'. Op de 

Op de zegels staat ook 
het logo van postzegel
tentoonstelling 
Capex 96. 
Op diezelfde datum ver
scheen nog een ander 
postzegelboekje. Van de 
precieze inhoud daarvan 
ben ik nog niet op de 
hoogte. 

Nieuw-Zeeland 
Boekje met luchtpost
zegels 
Op 7 augustus verscheen 
in Nieuw-Zeeland een 
boekje met vijf zelfkle
vende luchtpostzegels 
van $ 1.- met een afbeel
ding van een Pohutuka-
wa-boom in volle bloei, 
aan vier zijden nog eens 
omgeven door bloemen 
van deze boom. 

Herdruk boekje zeekust 
Het op 21 februari van 
dit jaar uitgegeven boek
je met tien postzegels 
van 40 c. type-zeekust 
(met afbeeldingen van 
rotsmeren) verscheen op 
7 augustus in een zelfkle
vende versie. 
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De Ronde van Slowakije in een postzegelboekje 

kaft staan afbeeldingen 
van een viertal pansy's: 
driekleurige viooltjes. Het 
boekje bevat vier velletjes 
van elk acht zegels van 
150, 120, 75 en 30 r., 
hetgeen op de aanzienlij
ke nominale waarde van 
3.000 r. uitkomt. 
De postzegels tonen af
beeldingen van bloemen, 
zoals hyacinten en bego
nia's. Óver de uitgifteda-
tum en oplage zijn nog 
geen gegevens bekend. 

Nieuw-Caledonië 
Orchideeën 
Op 25 juni verscheen in 
Nieuw-Caledonië een 
serie postzegels waarop 
inheemse orchideeën-
soorten te zien zijn. Het 
gaat om waarden van 5, 
10, 25, 65, 95 en 125 f. 

Slowakije 
Wielrennen 
Tien postzegels van 3 k. 
vormen de inhoud van 
een boekje dat op 30 
mei in de Slowaakse re
publiek verscheen. Op 
de zegels wordt aan
dacht besteed aan de 
Ronde van Slowakije. De 
oplage bedraagt 7.000 
boekjes. 

Fauna 
Drie op 16 juli versche
nen postzegels met het 
thema 'fauna' zijn ook in 
boekjes uitgegeven. De 
drie boekjes bevatten elk 
tien van de desbetreffen
de zegels. 

Surinama 
Ecotoerisme 
SurPost, de Surinaamse 



Het kaft|e van hef nieuwe Surinaamse boek|e oogt vlot en modern 

postdienst, verraste op 
30 april van dit jaar met 
de uitgifte van een post
zegelboekje. Het v/os al
weer zo'n vijftien jaar 
geleden dat in Suriname 
boekjes verschenen. 
Het nieuwe boekje bevat 
vier postzegels die als 
thema het ecotoerisme 
hebben. Het gaat daar
bij om waarden van 
70 Sf (hutten met rieten 
dak), 70 Sf (vlinder op 
blad), 1 35 Sf (folkloristi
sche dons) en 1 35 Sf 
(vrouw bij het spinnen). 

Tsjechië 
Olympische Spelen 
Op 29 mei gaf de Tsje
chische postdienst een 
postzegelboekje uit met 
vijf postzegels van 3 k. 
Op de zegel staat een 
speerwerper afgebeeld. 
Het boekje heeft een op
lage van 6.000 stuks. 

Aanvankelijk plande de 
postdienst dit boekie in 
april, maar er bleek 
langduriger overleg no
dig over de afbeeldingen 
en de tekst. 
In plaats van het Aids
boekje verscheen in april 
een nieuwe uitvoering 
van het boekje met de ri
noceroszegels. De af
beelding is wat groter en 
de tekst is nu in het Engels. 
In mei alweer verscheen 
een herdruk om aan de 
extra vraag in verband 
met de tariefwijzigingen 
te kunnen voldoen. 
Op 8 mei kwam nu het 
toerismeboekje met vijf af
beeldingen van dieren: 
leeuw, buffel, olifant, lui
paard en rinoceros. De ze
gels zijn niet voorzien van 
een waardeaanduiding, 
maar wel van de vermel
ding Airmail Postcard Rate 
(op dit moment 1 Rand). 

H R Y X X V I . O L Y M P I Ä D Y 

V A T L A N T Ê 

® 
5 kusü ä 3 Kc 

Voorzijde van het Tsjechische Olympische boel<|e 

Verenigde Staten 
Tennessee Statehood 
In 1796 werd Tennesee 
één van de Verenigde 
Staten. Dit tweede eeuw
feest werd ook met een 
speciale postzegel ge
vierd. De zelfklevende 
versie daarvan is sinds 
31 mei verkrijgbaar in 
een velletje van twintig 
zegels van 32 c. 
Vervolgens verscheen op 
1 augustus ook zo'n velle
tje met zegels die de staat 
Iowa in het licht zetten. 

ZuidAfrika 
Zwalkend beleid 
De uitgiftedata van de 
Zuidarrikaanse boekjes 
wijzigen voortdurend. 
Volgens de laatste be
richten zou het Aids
boekje in juli verschijnen. 

Zweden 
Paddestoelen 
Paddestoelen zijn al eeu
wenlang een delicatesse 
op het menu van de wel
gestelde Zweed. In deze 
eeuw kwamen ze onder 
bereik van eenieder. 
Zweden trekken in het 
najaar graag de bossen 
in. Vijf zegels met afbeel
dingen van eetbare pad
destoelen vormen een 
plezierige associatie met 
de herfstwandelingen 
van menige Zweed. En 
als hij geluk heeft, vindt 
hij volop cantarellen, 
eekhoorntjesbrood of 
hoorntjes van overvloed. 
Vier paddestoelenzegels 
van elk 5 k. vormen de 
inhoud van een op 23 
augustus te verschijnen 
postzegelboekje. 
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Het paddestoelenboekje van 
Zweden 

Nationaal stadspark 
Het eerste nationale 
stadspark ter wereld is in 
Zweden te vinden: het 
Ecopark, een gebied dat 
gevormd wordt door de 
vroegere jachtparken in 
Noord en ZuidDjurgór
den, met daarin onder 
meer het befaamde 
Haga Park. Met vier 
postzegels vestigen de 
Zweden op 23 augustus 
de aandacht op dit park. 
Het zijn alle vier zegels 
van 7.50 k. met de vol
gende motieven: de 
grashellingen van Haga 

^ ^ .,/».,...*, PARKEN 

O p de voorzi|de van het Eco
parkboekje is de ligging van het 
park aangegeven 

Park met in de nabijheid 
de ruïnes van het onvol
tooide paleis voor Gus
taaf II, een koperen tent, 
geïnspireerd op de oude 
Romeinse soldatententen, 
slot Rosendal en het Is
bladskörretmoeras waar 
wel honderd vogelsoor
ten nestelen. 

Wenszeqelboekje 
Het derde boekje dat op 
23 augustus verschijnt, is 
een boekje met tien 
wenszegels van elk 
3.85 k. Zweden had 
voor het eerst wensze
gels in 1992. De afbeel
dingen zijn het resultaat 
van een wedstrijd op 
kunstacademies. Het 
gaat om vier verschillen
de postzegels: een vrij 
neutrale zegel met een 
gele posthoorn, rode 
hartjes met Minns du 
mig? (Herinner je mij 
nog?), een blauw en geel 
Var Glad! (Wees geluk
kig!) en een klassiek 
theatermasker met de 
Engelse tekst Don't wor
ry, be happy. 

5 oktober 
Vier decennia worden 
geïllustreerd op het op 5 
oktober in Zweden te 
verschijnen boekje ter 
gelegenheid van de Dag 
van de Postzegel. Afge
beeld worden vier jonge 
mensen: de loopjongen 

Marcel Heusser bi| de machine voor etiketten en zelfklevende postze

gels 

Druk van de zelfklevende zegelinhouden Boven in beeld de rol met 
popierafval na het uitstansen van de boek|es 

Kwaliteitscontrole 

uit de jaren dertig, de 
jongen met het zeer ruim 
zittende pak [zoot suit] 
uit de jaren veertig, de 
motorrijder uit het daar
op volgende decennium 
en het hiphopmeisje en 
bloemenkind uit de jaren 
zestig. 

Zwitserland 
Boekje met zelfklevende 
wenszegels 
De Zwitserse post ver
klaarde herhaaldelijk 
verzoeken te hebben ont
vangen om tot uitgifte 
van zelfklevende postze
gels over te gaan. Ook 
bleken veel Zwitsers ge
charmeerd van het ge
bruik van postzegels 
voor bijzondere gelegen
heden. Met het op 10 
september uitgegeven 
zelfklevende wenszegel
boekje slaat de post dus 
twee vliegen in één klap. 
Het Zwitserse bedrijf 
Heusser AC Cümligen, 
bogend op al veertig 
jaar lang ervaring in 

zelfklevende etiketten en 
vignetten (waaronder de 
door menigeen verfoeide 
Autobahnvignetten), ver
vaardigde de boekjes. 

De boekjes bevatten 
tweemaal vier postzegels 
van 90 r. met afbeeldin
gen van ornamenten en 
bloemen op een soort ta
pijtondergrond. Volgens 
mededeling van de post 
zijn de zegels op een 
normale wijze in lauw
warm of koud water af te 
weken. De gom ver
dwijnt dan geheel. 

De vier zelfklevende wenszegels _ _ 
uit het nieuwe Zwitserse boekje 
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[9] DE NEDERLANDS-
INDISCHE PTT IN 1946 
Bladerend door onze 
collectie poststukken uit 
Nederlands Oost-lndië, 
werd mijn aandacht ge
trokken door een aantal 
exemplaren uit een roeri
ge periode in onze voor
malige kolonie nu vijftig 
jaar geleden. 
1946 was toen voor de 
Indische PTT een cruciaal 
jaar. Op 15 augustus 
1945 capituleerde Japan 
en twee dagen later 
werd door Sukarno de 
onafhankelijke Republik 
Indonesia uitgeroepen. 
Nederlands-Indië ver
keerde politiek, militair 
en maatschappelijk ge
zien in een grote chaos. 
Maar ondanks de 
schaarste aan vakkundig 
personeel en materieel 
was de PTT in de loop 
van 1946 in staat om be
stuur, handel en publiek 
vrijwel weer normaal 
van dienst te zijn 
De PTT-dienst was gedu
rende de oorlogsjaren 
door de Japanse bezetter 
alleen gaande gehouden 
tot nut van diens eigen 
behoeften en was verder 
aan tal van beperkingen 
onderworpen geweest. 
Het bedrijf vertoonde te
kenen van ernstig verval. 
Dat gold overigens voor 
het gehele economische 
en maatschappelijke le
ven in Nederlands-Indië 
na de Japanse capitula
tie. De Europese samen
leving was uitgeschakeld 
en geïnterneerd geweest. 
Gedurende de bezetting 
hadden de krijgsgevange
nen en geïnterneerden 

31 december 1945 Brief van Batavia naar kamp Tiimahi, zonder 
frankering, voorzien van het noodstempel dot in gebruik geweest is 
van 26 december 1945 tot februari 1946 Bii de veldpost van april 
tot|uni 1946 ICollecfie Het Nederlandse FTf Museum, 
Den Haag) 

nauwelijks gelegenheid 
gehad om brieven te ver
zenden. Tussen de kam
pen onderling en naar 
buiten had zich wel een 
clandestien berichtenver
keer ontwikkeld, dat ech
ter in verband met de gro
te risico's die daaraan 
verbonden waren, be
scheiden van omvang 
was gebleven. Deze pri
mitieve koeriersdienst 
stond aan de basis van de 
dienst die na augustus 
1945 - in samenwerking 
met het Rode Kruis - de 
vraag naar een beter be
richtenverkeer probeerde 
te beantwoorden. Velen 
bleven voor hun eigen 
veiligheid in de kampen, 
maar snakten naar een te
ken van leven van familie 
en bekenden. De corres
pondentie bestond bij ge
brek aan hulpmiddelen 
zoals enveloppen meestal 
uit dichtgevouwen papier
tjes met vage adressen. 
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GEVLEUGELDE POST OP 9 EN 10 NOVEMBER 
Op 9 en 10 november is het bijzonder de moeite 
waard om een bezoek aan het PTT Museum te bren
gen. Met een in de volgende aflevering van deze 
rubriek af te drukken bon heeft u voor slechts f 2.-
(normaal f 5.-) toegang tot het museum, waar de 
tentoonstelling Gevleugelde post van De Vliegende 
Hollander wor6\ gehouden. Bovendien dingt u mee 
naar een aantal te verloten pri zen, waaronder een 
CD-speler. Overigens hebben bezitters van een Mu
seumjaarkaart of een Cultureel Jongerenpaspoort 
gratis toegang. Behalve de jubileumtentoonstelling 
Gevleugelde post kunt u de wereldberoemde Blau
we Mauritius in een nieuwe opstelling bekijken en 
een nieuwe thematische tentoonstelling over Vogels 
op postzegels. 
Telefoonkaarteniiefhebbers komen ruimschoots aan 

over dit verzamelgebied. De jeugdigen onder ons 
zullen zich verder zeker vermaken aan de compu
ters met Internet en een filatelistische reis door Euro
pa. Welkom! 

Er onstond een kosteloos 
postverkeer, dat in de
cember 1945 te Ban
dung onder leiding 
kwam te staan van een 
ex-geïnterneerde post
man. Het was een gere
gelde postdienst tussen 
de belangrijkste plaatsen 
en kampcentra op Java, 
met eigen koeriers. 
Van de Indische PTT 
werd aanvankelijk wei
nig gebruik gemaakt om
dat men niet over de op 
dat moment in omloop 
zijnde postzegels be-
scnikte of omdat men 
geen geld had om ze te 
kunnen kopen. Naast 
deze briefpost functio
neerde een pakketpost
verzending van de RAP-
Wl [Rehabilitation Allied 
Prisoners of War and In
ternees) te Batavia. Deze 
verzending omvatte voor
namelijk levensmiddelen 
en kleding ten behoeve 
van de ex-krijgsgevange
nen en geïnterneerden in 
Zuidoost-Azië. 
Geleidelijk werd het be
richtenverkeer door de 
PTT weer in normale ba
nen geleid met de hulp 
van intussen opgeroepen 
postambtenaren en het 
Staatsbedrijf der PTT in 
Nederland. Dat viel in 
het begin niet mee, aan
gezien veel postkantoren 
en technische installaties 
verwoest waren en ge
plunderd. Het grote 
noofdpostkantoor te Ba
tavia was begin 1946 
nog in handen van de 
Republik Indonesia en er 
moest worden uitgewe
ken naar het gebouw 
Rijswijk 8, een voormalig 
kledingmagazijn van de 
firma Savelkoul Op de 
postvestigingen moest 

men bij gebrek aan goe
de dagtekeningstempels 
gebruikmaken van pro
visorische of ter plekke 
vervaardigde noodstem-
pels. Het ontbreken van 
voldoende harde valuta 
resulteerde in een geste 
naar de ex-POW's (Pri
soners ofV^ar): zij kon
den naar Nederland on
gefrankeerd brieven ver
zenden, waarvan het 
port door de geadres
seerde zonder verhoging 
kon worden voldaan. 
Grote problemen veroor
zaakten de tienduizen
den brieven, briefkaarten 
en Rode-Kruisformulie-
ren uit het buitenland, 
voorzien van adressen 
van voor 1940. De gehe
le Europese en Indo-Eu
ropese bevolking van In-
dië was van woonplaats 
veranderd. Veel van 
deze poststukken bereik
ten hun bestemming pas 
na veel omzwervingen of 
moesten als onbestelbaar 
worden beschouwd. 
Behalve de ontwikkeling 
van het binnenlands 
luchtverkeer door middel 
van leger- en marine
vliegtuigen, was de door 
de Nedierlandse regering 
ingestelde geregelde 
lucnttransportdienst tus
sen Nederland en Neder-

jaar ook de telefoonver
binding met Nederland 
weer tot stand en werd 
de binnenlandse postwis-
seldienst weer openge
steld voor het publiek. 
Het door de Indische PTT 
behaalde resultaat is des 
te opmerkelijker als men 
de toestand ter plaatse in 
aanmerking neemt. Zo 
was er de ßers/op-perio-
de (van oktober 1945 tot 
medio 46) met moorden
de en plunderende Pemu-
da's. Of de schermutse
lingen met de republikei
nen en de onveiligheid in 
de nacht buiten de ste
den. En de wisseling van 
de wacht van het SEAC 
[South East Asia Com
mand] met het Neder
lands-Indische leger, dat 
in november 1946 al was 
gegroeid naar ruim 
90.000 man (het aantal 
veldpoststukken steeg 
naar twee miljoen stuks 
per maand). De Indische-
PTT leverde, vooral ge
zien de beperkte midde
len, een prestatie die zelfs 
nu, met de huidige techni
sche mogelijkheden, niet 
te verbeteren zal zijn. 

Een selectie uit de veld
post-collectie van het PTT 
Museum uit deze roerige 
periode is getoond tij-
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16 november 1946 Een briefkaart uit het republikeinse bolwerk 
D|okiakarta Deze kaart geeft een goed beeld van de postale chaos 
Een Japanse kaart uit de bezetting met Republikeinse en Nederland 
se postzegels (Collectie Het Nederlandse PTT Museum, 
Den Haag) 

lands-lndië een maatre
gel van groot belang. Het 
eerste vliegtuig landde op 
16 november 1945 met 
952 kilo post aan boord 
te Batavia. Het binnen
landse luchtpostverkeer, 
dat in de jaren 1939 en 
1940 zeventigduizend 
kilo post vervoerde, had 
de miljoen kilogram eind 
1946 al ruimschoots 
overschreden. 
Na het herstel van de te
legraafverbindingen 
kwam in de loop van het 

dens de tentoonstelling 
Postmerken 96, die van 5 
tot en met 8 september in 
Amsterdam werd gehou
den. Als u deze interes
sante expositie hebt ge
mist krijgt u een tweede 
kans' de bewuste selectie 
is nog tot januari 1997 in 
het PTT Museum te zien. 
R. Lagerwe/ 

De heer R Lagerwey is mede 
werker van de afdeling Post bi| 
het Nederlandse PTT Museum 
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grote sortering  kwaliteit  lage prijzen  ̂  

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

Nederland en overzeese gebiedsdelen 
België 
WestDuitsland/Berli)n 
D.DR 
Denemarken/Faroer/Groenland 
Engeland/Ierland 
Finland 
Frankrijk 
Hongarije 
Indonesië 
Israel 
Kanaaleilanden 
Luxemburg 
Monaco 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Rep Suriname 
Vaticaan 
Verenigd Europa 
VN New York/Genève/Wenen 
Zwitserland 
Auto's/fietsen/motoren 
Bekende personen 
Bloemen 

lorme sortering motief. 
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* Dieren 
* Diverse motieven 
* Gezondheidszorg 
* Honden/katten 
* Kerstmis/Pasen 
* Klederdrachten/unifo 
* Muziek/dans 
* Paarden 
* Paddestoelen 
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* Postzegel op postzegel ^ 
* Religie/Rode Kruis Q) 
* Ruimtevaart/telecommunicatie Y 
* Schepen 
* Schilderijen/kunst 
* Scouting 
* Sport 
* Tremen 
* UPU 
* Vissen/schelpen/zeed 
* Vlaggen/heraldiek 
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s * Vliegtuigen/ballonnen/zeppelms «, 
* Vlinders/vogels 
* Voetbal 
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PHILATHENS L t d . 
P.O.Box 79, Teddington Middx. TWII9QREngland 

Tel.: 01819776217, Fax: 01812550257 

SCANDINAVIË 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROERGROEN

LANDIJSLANDFINLAND en ALAND postfris en gebruikt. 

Postbus 23 
6950 AA Dieren 

Tel. 0313421889 (geen winkel) 
Faxnr. 0313413295 
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PZH RON HERSCHEIT 

E L STUNTVERKOOP 
Nederland en Overzee 
bijna alles vanaf 
331/3% cataloguswaarde 

Jaargangen compleet met blokken zonder luchtpost 
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portfris full t ab 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

ƒ 40 
ƒ 11 
ƒ 13 
ƒ 2 
ƒ110 

,00 

ƒ 
ƒ 7! 
ƒ 60 -
ƒ 20,-
ƒ 30,-
ƒ 25,-
ƒ 22,-

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

ƒ 8,! 
ƒ 7,! 
ƒ 16,-
ƒ 23,-
ƒ 34,-
ƒ 26,-

25,-
7 ; 
9 ■ 

12,-

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 16 ,— 
ƒ " 
ƒ 
ƒ 19 — 

LP 1953/56 - ƒ 190,-
LP1960/61 - ƒ 45,-
LP1963 - ƒ 12,-
LP1968 - ƒ 4 -

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

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

ƒ 21 50 
ƒ 35 — 
ƒ 54 — 
ƒ 42,50 
ƒ 62,50 
ƒ 7 0 , -
ƒ 62,50 
ƒ 57 50 
ƒ 90 — 
ƒ 70,— 
ƒ 67 50 

75 
- ƒ 65,-
- ƒ 70,-

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

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

met fabrieksgarantie 

P o s t z e g e l h a n d e l T o l h u i z e n hd N V P H 
Folkingestr 35, 9711 JT Groningen, Tel. 050-3131577, Giro 837103. 

VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling Groot of klein, 
het maakt niets uit 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engros-posten betreft Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse 

Vanzelfsprekend staan wij garant voor een geheel 
vrijblijvende deskundige taxatie, kosteloos 

Betaling geschiedt natuurlijk ä contant (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS ) 595 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam) 
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NIEUWE UITGIFTEN 
België 
Onze zuiderburen blij
ven flink aan de weg tim
meren met nieuwe brief
kaart-uitgiften. Allereerst 
verscheen op 6 juni 
1996 een briefkaart 
(16 f.) ter gelegenheid 
van de verjaardag van 
koning Albert II. In het 
zegelbeeld een nieuw 
portret van de vorst. De 
kaart is vervaardigd van 
lichtgeel karton met licht
blauwe opdruk en een 
oranje postcode-regel. 
Omdat op de kaart geen 
tekst voorkomt - afge
zien van de landsnaam 
België-Belgique in het 
zegelbeela - kon vol
staan worden met één 
versie. 

'De man die sneller 
schiet dan zijn schaduw', 
stripheld Lucky Luke, 
werd op 10 juni geëerd 
met een briefkaart (ko
ning Albert, nieuwe beel
tenis, 16 f.). Lichtgeel 
papier met bruinrode 
opdruk; links onder de 
arzenderlijnen een af
beelding van Lucky Luke 
die met kogelgaten het 
getal '50 ' gevormd heeft. 
De jaartallen 1 946-
1996 laten zien dat de 
creatie van tekenaar 
Morris inmiddels een re
spectabele leeftijd bereikt 
heeft. Het is trouwens de 
tweede keer dat de revol-
verheld op een Belgische 
postwaarde verschijnt: 
de eerste keer was op de 
Jeugdfilatelie-postzegel 
uit 1990. 

Denemarken 
Geïllustreerde briefkaart 
'Zeilboot' (3.75 kr.) met 
in het zegelbeeld een 
kleine houten roei/zeil
boot die vroeger ge
bruikt werd door vissers 
in het Limfjorden-gebied. 
Op de keerzijde van de 
kaart is de zegel ver
groot weergegeven, te
gen een achtergrondfoto 
van soortgelijke schepen. 
Verschenen op 14 juni 
1996. 

Duitsland 
Briefkaart' 100 jaar 
Olympische Spelen'. Het 
zegelbeeld is gelijk aan 
dot van een postzegel uit 
de reeks 'Voor de Sport 
1996'; turner Carl 
Schuhman (80-H40 p). 
De kaart is aan de linker
zijde bedrukt met vier 
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sportfoto's, de Olympi
sche ringen en een jubi
leumtekst. Daaronder 
wordt de aandacht ge
vestigd op de 11 e Inter
nationale Postzegelbeurs 
in Essen, die gehouden 
werd van 13 tot en met 
15 juni 1996. 

In de reeks geïllustreerde 
briefkaarten met een ze
gel-indruk van 80 pfen
nig zijn de volgende 
kaarten uitgegeven: 
Nr. ]2-58500 03/96 
'Münchberg-Oberfran-
ken/Bayern' 
Nr. 13-108500 03/96 
'Bad Wiessee am Te-
gernsee... zum Abheben' 
Nr. 14-58500 03/96 
'Bingen am Rhein bietet 
Urlaubsspass' 
Nr. 15- 108500 03/96 
'Saulgau-Kurort zwi
schen Donau und Boden
see' 
Nr. 16-58500 03/96 

'Internationale Briefmar
kentage'96 / 19-21 
April 1996 in München', 
alsmede het embleem 
van de manifestatie. 

Frankrijk 
Grote sport-evenementen 
werpen hun schaduw 
vaak ver vooruit. Dat 
geldt ook voor het we
reldkampioenschap voet
bal, waarvan de eind
ronden in 1998 in Frank
rijk gespeeld zullen wor-

1 
m lÉyl 

'Höhr-Grenzhausen' 
Nr. 17-58500 03/96 
'Hachenburg' 
Nr. 18-58500 03/96 
'22. Juni 1996 - Pasto
ralbesuch Papst Joannes 
Paul II in Paderborn' 

Verder een bijzonder uit
gifte op 11 april 1996 
van een briefkaart ter 
gelegenheid van de zes
tigste Dag van de Postze
gel. Links onder de af-
zenderlijnen een histori
sche postkoets op een 
gestileerd stadsgezicht 
van München en de tek
sten ' 1936-1996 60 jaar 
Dag van de Postzegel' en 

den. De Franse PTT wijd-
de eind vorig jaar al een 
envelop aan France 98 
en heelt daar nu weer 
een aantal postwaarde-
stukken aan toegevoegd 
onder het motto 'Op weg 
naar de zestiende we
reldbeker voetbal!'. 
- Vier geïllustreerde 
briefkaarten met als ze
gelbeeld een getekend 
spelmoment, riet logo 
van France 98 en de 
naam van een van de 
steden waar de eindron
den zich zullen afspelen: 
Lens, Saint-Etienne. 
Montpellier en Toulouse. 
Hieronder staat 'Port Be

taald' in het Frans, En
gels en Spaans. Naast 
riet zegelbeeld zijn twee 
fosforstrepen aange
bracht. De briefkaarten 
kunnen over de gehele 
wereld verstuurcTwor-
den; binnen Frankrijk 
worden ze behandeld als 
Lettre, daarbuiten vallen 
ze in de klasse 
Prioritaire. De keerzijde 
van elke kaart is gevuld 
met een weergave van 
de tekening die ontwer
per Briat maakte voor het 
desbetreffende zegel
beeld. De set van vier 
briefkaarten wordt ver
kocht voor 20 f. Uitgifte
datum 3 juni 1996. 
- Vier enveloppen met 
dezelfde zegelbeelden, 
waarbij de gebruikte te
kening afgedrukt is aan 
de linkerzijde van de en
velop en eveneens op er
bij behorende corres-
pondentiekaart Ook 
deze enveloppen (voor 
zendingen tot en met 20 
gram) worden binnen 
Frankrijk behandeld als 
Lettre en daarbuiten als 
Prioritaire. Op de keer
zijde vindt men het 

juli 1996 met in het ze
gelbeeld de helikopter 
EC 135 Eurocopter. Het 
luchtpostblad heeft een 
formaat van 100x85 mm 
(gesloten) en is voorzien 
van een rood-wit-blauwe 
luchtpost-omranding. 
Aan de bovenzijde staat 
de tekst Par Avion, daar
onder Aérogramme en 
vier adresregels. 

Groot-Brittannië 
Luchtpostblad Olympi
sche Spelen {Olympic 
Aerograrrime). Prijs 
45 p., uitgiftedatum 18 
juni 1996. 
Het tweede Scottish Aér
ogramme van dit jaar 
werd op 2 juli 1996 uit
gegeven ter gelegenheid 
van het vijftigjarig be
staan van het Edinburgh 
International Festival. 
Prijs 45 p. 

Oostenrijk 
In de reeks 'Bescherm 
bedreigde dieren en 
planten' is weer een bin
nenland-briefkaart 
(5.50 öS) verschenen, 
ditmaal gewijd aan de 
kievit. De gebruikelijke 

5-

Deeldmerk van La Poste 
als sponsor van het voet
baltoernooi. De sluitklep 
is voorzien van een zelf
klevende strook, Setprijs 
24 f.; uitgiftedatum 3 
juni 1996. 
in het kader van 
France 98 zijn tot nu toe 
vijf postzegels versche
nen en elk van die vijf 
ontwerpen is ook ge
bruikt voor een post-
waardestuk. Er staan 
voor 1997 en 1998 nog 
zeven andere zegels op 
het programma; of van 
die ontwerpen ook post-
waardestukken zullen 
verschijnen, is ons nog 
niet bekend. 

Een nieuw luchtpostblad 
met een nominale waar
de van 5 f. verscheen in 

uitvoering: zegelbeeld in 
vierkleurendruk, verdere 
bedrukking in groene 
inkt op wit papier. Als 
bijzonderheid biĵ  deze 
kaart valt de jubileum
tekst te melden die aan 
de linkerzijde haaks op 
de leesrichting staat: '/5 

. op 

|aar Bond van Oosten
rijkse Filatelistenvereni 
gingen'. 

Portugal 
Envelop buitenland 
(95 e.) ter gelegenheid 
van het tweehonderdja
rig bestaan van de Na
tionale bibliotheek. Ver
schenen op 29 februari 
1996. 

Slovenië 
Luchtpostblad zonder 
waarde-aanduiding. 
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Vier vliegtuigen in het 
zegelbeeld: de Demoisel
le uit 1909, de Howard 
DGA6 uit 1934, de 
Concorde uit 1969 en 
een papieren vliegtuigje. 
Daarnaast de tekst 'Port 
betaald voor alle landen' 
in het Sloveens en het 
Frans. De tekst 'lucht
postblad' is in die beide 
talen wit uitgespaard in 
een blauw blok linksbo
ven. In de linkerbeneden
hoek van het postblad 
staat een valk afgebeeld 
{Faico naumannl] Vijf 
adresregels en op het af
zenderdeel vijf afzender
lijnen. Uitgegeven op 10 
maart 1996. 

Tsjechië 
Briefkaart(3k.)'11e In
ternationale Postzegel
beurs met Telefoonkaar
ten Essen 1315 Juni 
1996'. Illustratie: visser. 
Briefkaart (3 k., meisje 
met roos en duif) 'Inter
nationale Postzegelda
gen München 96, 1921 
april 1996'. Illustratie: 
ruiter met posthoorn. 

Ook aan de Tsjechische 
Republiek gingen de 
Olympische Spelen niet 
ongemerkt voorbij. Er 
werd een envelop uitge
geven (10 k. blauw
groen, twee kanoërs en 
de Olympische ringen, 
met daaronder de tekst 
'XXVIe Olympische Spe
len in Atlanta'). De enve
lop is vervaardigd van 
stevig wit papier.' op de 
linkerzijde is in donker
blauw het logo afgedrukt 
van Olymphilex 96, 
de postzegeltentoonstel
ling die van 18 juli tot en 
met 3 augustus in Atlan
ta werd gehouden. 

Vaticaan 
Een serie van vier brief
kaarten ter gelegenheid 
van China 96, de negen
de Aziatische internatio
nale filatelistische ten
toonstelling, die van 18 
tot en met 24 mei gehou
den werd in Peking. Het 
zegelbeeld (850 1.) en il
lustraties op de keerzijde 
van de kaarten zijn ont
leend aan een Chinees 
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OLYMPHILEX '96 
jUiy 18 AUGUST 3 

HRYXXVI OLVMPiADYVATLANTË 

Jac Spijkerman 
Postbus 1065 
NL6801 BB Arnhem 
Nederland 

ATLANTAUSA 

manuscript dat bewaard 
wordt in de Vaticaanse 
bibliotheek: 'Lentefeest 
aan de rivier' bij de stad 
Kaifeng. Uitgiftedatum 7 
mei 1996. 

Verenigde Staten 
Nog meer sport: behalve 
de Olympische Spelen 
werden deze zomer in 
Atlanta ook de Paralym
pics gehouden, van 15 
tot en met 25 augustus. 
Voor dit sportevenement, 
waaraan meer dan 
3.500 gehandicapte at
leten deelnamen, werd 
een envelop (32 c.) uit
gegeven met naast de 
waardeaanduiding het 
logo van de Paralympics 
en de tekst / 996 Atlanta 
Paralympic Games. 
Kringlooppapier, for
maat nummer 10: 
241 x l 04.7 mm. De en
velop kost 38 c. en 
kwam uit op 2 mei 
1996. 

19% 1TI ANT\ 
P\RAi\Mi'ic GAMES 

Twee briefkaarten voor 
jubilerende universitei
ten. 250 jaar Princeton 
University word\ op 20 
september herdacht met 
een kaart (20 c.) met in 
het zegelbeeld de 
Alexander Hall, een be
faamd gebouw op de 
campus van Princeton 
(New Jersey). 
Een nog oudere onder
wijsinstelling is Sf. John's 

Colleqe in Annapolis, 
Maryland, dat maar 
liefst driehonderd jaar 
bestaat. Op het zegel
beeld van de betreffende 
briefkaart (20 c.) is de 
McDowell Hall te zien. 
Verschenen op 1 juni 
1996. 
Beide briefkaarten heb
ben een oplage van 20 
miljoen en zijn gedrukt 
op Kringlooppapier; het 
formaat is 139.7x88.9 
mm. 
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Dot voor Amerikaanse 
postwaardestukken 
kringlooppapier wordt 
gebruikt, is niet bijzon
der. Moor met de op 20 
april verschenen 'milieu'
envelop is nog wat an
ders aan de hand: twin
tig procent van de 
grondstoffen voor dit 
kringlooppapier is aan
geleverd door de Ameri
kaanse posterijen zelf, in 
de vorm van Undelivered 
bulk business mail, ofwel 
onbestelbaar reclame
drukwerk. Hiermee ho
pen de posterijen te laten 
zien dat zij oog hebben 
voor het milieu. In de 

rechterbovenhoek van de 
envelop is een idyllisch 
landschap afgebeeld, 
met daarnaast een gele 
zon en USA 32. Eronder 
staat de leuze Save our 
environment ('Spaar ons 
milieu'). 
Voor grootverbruikers 
van dit soort voorgefran
keerde enveloppen 
wordt een extra service 
geboden: men kan ze la
ten bedrukken met eigen 
naam en adres. 

Zv/itserland 
Geïllustreerde briefkaart 
70 r. ter gelegenheid 
van de filatelistische ma
nifestatie in V/interthur 
(29 augustus tot en met 1 
september). Voor het ze
gelbeeld werd een af
beelding gekozen van 
het Staatgarten Theater 
in Winterthur. In de lin
kerbovenhoek staat de 
tekst 'Geïllustreerde 
briefkaart' in het Duits, 
Frans en Italiaans, daar
onder Internationales 
SammlerFestival Winter
thur. Vijf adresregels. De 
briefkaart is vervaardigd 
van wit karton; op de 
keerzijde is een negen
tiendeeeuwse prent af
gedrukt op een crème
kleurige ondergrond. 
Uitgegeven op 29 au
gustus 1996, verkoop
prijs 1 f. 

Levering van alle MOTIEFNIEUWTJES in abonnement, 
U weet wel... 'OP MAAT GESNEDEN'. 

Wi) hopen u te zien op 
5 oktober  Int Postz. Beurs, Twekkelerweg 327, Hengelo 
1012 oktober  FILAEDE, Zalencentrum, Galvanistraat 13, Ede 
26 oktober  Nat. Verz. Beurs, De Fuik, Zuids. 54, Kortenhoef 
Postzegelhandel P. NIEUWELINK 
W. Beckmanstraat 142, Postbus 349, 3760 AH Soest, Tel.: 0356013706 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdheden. 

Korenstraat 104  7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)521 54 26  Giro 1945222 
Onze winkel is dagel i jks geopend van 9.0017.30 uur, 
maandags van 13.3017.30 uur, donderdags koopavond. 
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Australië 
Op 6 juni 1996 versche
nen Fromooutomaat
stroken op nieuw 'Festi
val'papier voor alle stro
kenautomaten (2000
Sydney, 2601 Canberra, 
3000Melbourne, 4000
Brisbane, 5000Adelai
de, 6000Perth, 7000
Hobarth en 8000Dar
win) en vele A, B en C
genummerde automaten. 
De filatelistische dienst 
leverde als tariefserie 
0.45, 0.70 en 1.20$. 

WwW 

Ter gelegenheid van de 
Olympische Spelen ver
schenen op 8 juni 1996 
speciale Fromoauto
maatstroken Olym
pics 96. 

Op 2 en 3 maart 1996 
verschenen ter gelegen
heid van de postzegel
tentoonstelling 
Europhila 96 in Brussel 
speciale Fromaauto
maatstroken. 

ßöaOPHILA'$o 

laoo 
BËLGJQUE 

BELGIË 

~ Denemarken 
Z Op 1 juli 1996 werden 
" de posttorieven voor bui

^ tenlandse post verhoogd, 
'Z de binnenlandse tarieven 
;^ bleven ongewijzigd: A

ïï post 3 .75 I r en Bpost 
^ 3.50 kr De nieuwe AS
< serie bestaat uit de 
ï waarden 3.50, 3.75, 
■" 4.00, 5.25 kr. 

Frankrijk 
Vanaf 18 maart 1996 
golden nieuwe posttorie

ven, waardoor de /./sa

strokenautomaten de vol

gende automaatstroken 
leverden: blanco 2.70, 
blanco 3.00, Lettre 4.50, 
blanco 13.00, Ji1 
13.00,J+1 19.00 en J(2 
19.00 f. De /./soautoma
ten werden eind maart 
van een andere pro
grammering, voorzien 
waardoor de volgende 
bedrukkingen voorkwa
men: E 2.70, blanco 
3.00, Lettre 4.50, C 
13.00,J(l D13.00,Ji l 
R 19.00 en JH2 N 
19.00 f. 

J+1 R 
: . ,  " ' ^ 

*19.00* 
ï 

Griekenland 
Op de internationale 
postzegeltentoonstelling 
van olympische postze
gels en poststukken, die 
van 25 maart tot en met 
6 april 1996 in Athene 
werd gehouden gaf de 
Griekse PTT een speciale 
Fromaautomaatstrook 
'100 jaar Olympische 
Spelen' uit. De filatelisti
sche dienst leverde deze 
strokenserie uit in de 
waarden 80, 120, 150, 
350 en 400 d. 
Er werden twee fraaie 
speciale stempels ver
strekt op 25 en 26 maart 
1996. 

m 4 O Oj m 
Hongkong 
De Framauitgifte ter ge
legenheid van het jaar 
van het zwijn (1 995) ver
scheen na de tariefver
hoging in de tweede ta
riefserie: 1.10, 1.50, 
2.10 en 2.60HK$ voor 
de automaten 01 en 02. 
Op 28 februari 1996 
verschenen de Frama
automaatstroken ter ge
legenheid van het Chi

nees jaar van de rat. De 
filatelistische dienst lever
de van de beide automa
ten 01 en 02 de stroken
waarden O 10, 1.20, 
1.50,2.10,2.30,2.60 
en 5.00 HK$. 

Indonesië 
Ter gelegenheid van de 
Internationale Jeugdwe
reldtentoonstelling die 
van 22 tot en met 28 
maart 1996 in Bandung 
werd gehouden, werd 
een speciale Almexau
tomaatstrook uitgegeven. 
De AlmexAS toont een 
vliegtuig met de aandui
ding N 250 IPTN. Op de 
tentoonstelling waren de 
/A/mexautomaten 0002 
en 0003 geplaatst; vanaf 
25 maart was het spe
ciale papier ook in de 
eewone A/mexautomaat 

001 van Bandung ge
plaatst. 

Tijdens de Air Show in 
Jakarta van 22 tot en 
met 30 juni 1996, een 
grote internationale 
lucht en ruimtevaartex
positie, waren twee A/m
exstrokenautomaten 
(0002 en 0003) ge
plaatst. De automaten 
waren voorzien van een 
papierrol met vier ver
schillende vliegtuigtypen, 
die achter elkaar op de 
rol gedrukt zijn. De af
beeldingen laten vliegtui
gen zien van Indonesisch 
fabrikaat. Van 26 juni tot 
en met 4 juli 1996 werd 
in Cibubur de padvin
dersbijeenkomst Jam

bouré Nasional gehou
den. Op deze jamboree 
was A/mexautomaat 
0001 geplaatst. De 
luchtshow en de jambo
ree werden geopend 
door president Suharto. 

Israël 
Op 25 januari 1996 
werden de tariefwaar
den van de KliJssendorf
strokenautomaten ver
hoogd tot 1.05, 1.60 en 
1.90. Dit tarief was 
slechts korte tijd verkrijg

baar, omdat op aanwij
zing van de postdirectie 
op 1 februari 1996 de 
K/üssenc/orfautomaten 
buiten werking werden 
gesteld. Dit vierde tarief 
is bekend van de auto
maten 004Yafo, 015
Akko, 023Nazareth, 
026Yafo en 028Akko. 

De Israëlische PTT over
weegt om in de toekomst 
op Fromostrokenauto
maten van de nieuwe ge
neratie over te stappen. 

Nederland 
Op 21 mei 1996 begon 
de Nederlandse PTT met 
een proef met Frama
strokenautomaten. In te
genstelling tot de vaste 
waarden die de Klüs
sendorfstrokenautomaat 
levert, zijn uit de Frama
strokenautomaten alle 
waarden van f 0.05 tot 
en met f 99.50 verkrijg
baar. PTTPost heeft vijf 
Fromaautomaten ge
plaatst in vestigingen 
speciaal voor de 
(klein)zakeiijke markt: 
Industrieterrein Lage 
Vleide, Atoomweg 90 te 
Utrecht; 
Nijverheidsweg Noord 
27 /29 te Amersfoort; 
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T. van Berkhoutstraat 7 
te Baarn; 
Lange Nieuwstraat 1 91 
te Schiedam.' 
Groothandelscentrum, 
Osloweg 107A te Gro
ningen. 

Nieuwzeeland 
Na drieëneenhalf jaar is 
er eindelijk weer een 
nieuwe strokenuitgifte in 

Nieuwzeeland versche
nen. Op 21 februari 
1996 kwam de Maori
uitgifte uit naar een ont
werp van de Design 
Works Communication, 
gedrukt door Joh. En
schedé. De filatelistische 
dienst leverde als tarief
serie 1.00, 1.50 en 
1.80NZ$. 

Spanje 
Van 4 tot en met 12 mei 
1 996 werd in Sevilla de 
tentoonstelling 
Espamer 96 gehouden. 
Er werd een speciale au
tomaatstrook uitgegeven 
in twee uitvoeringen: 
a. type*19Ptsuit/C/üs
senaor/■automaat; 
b. t ype"19Ptsu i t lBM
ABAS. 

BOEKEN 
PLAIUK 
De nieuwe Special ized 
Cata logue of Cana
d ian Stamps van Uni
trade maakt indruk door 
zijn omvang, inhoud en 
de kwaliteit van de illu
straties. Niet alleen de 
(lucht)postzegels, boek
jes, dienstzegels, Wildli
fezegels, postwaarde
stukken, antwoordcou
pons en souvenirproduk
ten van Canada Post 
worden behandeld, 
maar ook de colonial is

sues van Brits Columbia, 
Vancouver Island, Nieuw 
Brunswick, Nova Scotia 

en Prins Edwardeiland 
komen aan bod. Verder 
worden de emissie van 
New Foundland (zegels 
en postwaardestukken) 
behandeld. 
Zelfs poststempels (zoals 
de four ring en two ring
numeral cancels en de 
squared circle postmarks 
worden niet vergeten. 
De illustraties hetben 
een royaal formaat. De 
spiraalbinding is heel 
handig bij het gebruik. 

Specialized Catalogue of Cana
dian Stamps, 548 pp , gei1l 
(kleur), formaat 155x230mm 
Uitgegeven door Unitrade, Tor 
onto Te bestellen bii P W Mem
hordt in Den Haag door over
making van f 48 50 (inci ) op 
girorekening 1253414 
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1 Vertrekstempel 7A/<AO-FORMOSA, / 939 (exacte datum onleesbaar) Verzonden 
door de /st Engineer van het SS Tjtleboet van de Java-China-Japan li|n Brief verzon
den per scheepspost naar Saigon, stempel Par Avion c/e [Singapore] a [Soeraboja] ef 
de — Geopend door de censuur te Singapore Geen aankomststempel 

2 Vertrekstempel rol/reclamestempel CHERIBON, 20 10 39 / O - / ! op zakelijke brief 
naar Hongkong 35 cent luchtrecht en gevlogen met K N I L M naar Saigon Op ach
terzijde SAICON-CENTRAL COCHINCHINE, 16 45 25 10 39, gecensureerd 
Air France naar Hongkong 

AIR-TRANSiï HONGKONG 
De veründingvan en naarNMands-
Inaëin de Tweede WereMoorbg 

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog Is van grote invloed geweest op de toen bestaande 

luditpostverbindingen. De auteur van de nu volgende bijdrage belicht het belang van de air-transit Hongkong 

voor het luchtverkeer van en naar het toenmalige Nederlands-Indië. Hij toont daarbij een aantal stukken die 

deze interessante periode uit de luchtpostgeschiedenis in beeld brengen. 

INLEIDING 
Het is steeds het streven van 
het Nederlands-Indische 
gouvernement geweest om 
bij de opbouw van het 
K.N.I.L.M.-luchtnet rekening 
te houden met doorverbin
dingen op internationale 
luchtlijnen. Op plannen van 
de PanAm voor Trans-Pacific 
luchtroutes naar Manilla 
(F.A.M.-14) en Sydney 
(F.A.M.-19) werd snel gere
ageerd. Na verschillende 
proefvluchten op Manilla en 
ondanks de weigering van 
het Amerikaanse State Depart
ment voor regelmatig postver
voer, werd op 8 februari 
1936, dat wil zeggen vijf 
maanden voor het tot stand 
komen van de F.A.M.-14 ver
binding op Manilla, de regel

matige luchtlijn Batavia-Soe-
rabaja-Balik Papan geopend. 
In hetzelfde jaar werd een 
proefs'lucht gehouden op 
Tarakan. 

GEDWARSBOOMD 
De plannen voor een geregel
de luchtverbinding op Sydney 
werden door de Australische 
regering gedwarsboomd. 
Deze K.N.I.L.M.-verbinding 
mocht niet worden gereali
seerd vóórdat de Qantas op 
Singapore vloog. Doordat de 
Samoan Clipper van de PanAm 
op 11 januari 1938 bij Pago-
Pago verongelukte (waarbij 
de gehele bemanning - onder 
wie de meest ervaren gezag
voerder Edwin C. Musick -
omkwam), werd de F.A.M.-19 
luchtroute voorlopig niet uit

gevoerd. De druk was daar
mee voor de K.N.I.L.M. van 
de ketel, zodat haar geregelde 
verbinding op Sydney pas op 
3 juli 1938 tot stand kwam, 
één dag na de eerste vlucht 
van Qantas op Singapore. 
Postvervoer uit Australië was 
alleen aan deze maatschappij 
voorbehouden. Vanzelfspre
kend gold dit ook voor ver
voer binnen Australië (de zo
genoemde cabotage). 
F.A.M.-19 begon pas op 12 
juli 1940, waarbij overigens 
Auckland (Nieuw-Zeeland) 
het e indpunt werd, omdat 
de Australische regering 
geen landingsrechten voor 
Sydney verstrekte - en dat 
midden in de oorlog. F.A.M.-
19 werd een twee-wekelijkse 
dienst. 

CHINA 
Wegens de belangrijke han
delsbelangen in China evalu
eerde het Nederlands-Indi
sche gouvernement constant 
de ontwikkeling van het 
luchtverkeer aldaar. Aanslui
ting op buitenlandse lijnen 
naar Canton leek de beste 
mogelijkheid voor verbindin
gen met de belangrijke ha
vensteden aan China's oost
kust. De Japanse aanval op dit 
gebied, met als consequentie 
het vliegverbod voor alle bui
tenlands luchtverkeer, maak
te ook een einde aan deze 
plannen. Uiteindelijk werd 
volstaan met een geregelde 
luchtlijn (wekelijks) op het 
traject Batavia-Palembang-
Singapore-Saigon. Van hier
uit konden o.a. schepen van 

599 



'.■f 

8i l . i t . 

/v. ^ 
6'. y. x/ 

3. Vertrekstempel BATAVIA HARMONIEPLEIN, 20.1.40 op aangetekende brief naar 
New York van Hotel des Indes. Per K.N.I.L M. naar SAIGON 
COCHINCHINE/9 X 24.1.40 (op achterzijde]; tevens HONGKONG 
REGISTERED/25 JA 40 en HONOLULU HAWAII REGISTERED/FEB /, alsmede aan
komststempel New York (2 maart). Het stuk is de Hongkongcensuur niet gepasseerd, 
tuchtrecht viermaal 90 cent. 

I L'C i n P D S T 
\H AVtON 

onward aiTtransn!±33ion. 

Measra. DENVER SQUIPMENT üüMPANi, 

D E N V E R .  Colorado (U.ij.A. 

HOOFDADMINISTRATIE 
DER MUNBOUW MAATSCHAPPIJ 

REDJANG  LEBONG 
MOEARA AMAN. 

'^^;»*>—3 

4. Vertrekstempel MOEARA AMAN, 25.3.40 I2N. Commerciële brief naar Denver 
(Verenigde Staten), bestemd voor K N.I.L.M vervoer naar Saigon en OAT, maar te 
laag gefrankeerd: 70 cent in plaats van 90 cent luchtrecht. Postale aantekening By KLM 
to Europe and onward air transmission. Transatlantisch postvervoer door PanAm van 
Lissabon. Het op de achterzijde geplaatste stempel DENVER COLO TERMINAL AN
NEX, APR 178AM / 940wijst op AmsterdamLissabon K.L.M.postvervoer. Stempel 
PASSED FOR TRANSMISSION 20 van de censuur te Singapore. 

de JavaChinaJapan lijn voor 
verder postvervoer zorgdra
gen. Het is wel zeker dat men 
zich toen nog niet realiseerde 
welke belangrijke rol deze 
omweg voor het luchtpostver
keer met de Verenigde Staten 
in het eerste oorlogsjaar zou 
spelen. 

DE K.N.I.LM. BATAVIASAIGON 
VERBINDING 
O p 30 augustus 1938 was de 
opening van de K.N.I.L.M. 
BataviaSaigon verbinding 
een feit. Door aloude ban
den met de Franse lucht
vaartmaatschappij Air Fran
ce kon deze luchtlijn zonder 
veel omslag worden geo
pend, waardoor tijd werd ge
wonnen op het postverkeer 
met China: Singapore kon 
hierdoor namelijk als transit
station voor de luchtzeepost 
route worden opgeheven. 
Toen Air France op 5 oktober 
1938 een geregelde lijn op 
Hongkong kreeg vanuit Sai
gon, kon de zeepostroute van 
bovenbedoeld postverkeer 
verder worden ingekort. Ook 
hier weer blijkt de felle con
currentie in het luchtpostver
voer. De autoriteiten in Hong
kong gaven geen toestem
ming voor luchtpostvervoer 
uit Hongkong aan Air France, 
waardoor de K.N.I.L.M. te Sai
gon verstoken bleef van post
aanbod voor NederlandsIn
dië. Deze situatie duurde tot 
10 maart 1939, maar er zijn 
geen aanwijzingen dat tot 3 
juli 1940 (de datum waarop 
de laatste geregelde Air Fran
ce verbinding met Hongkong 
plaats had) post uit de Ver
enigde Staten voor Neder
landsIndië met de K.N.I.L.M. 
is meegegeven. De post werd 
te Hongkong overgedragen 
aan Imperial Airways (van 

april 1940 B.O.A.C.) om ver
voerd te worden via de lucht
route HongkongBangkok
Singapore. 

AIRTRANSIT HONGKONG IN DE 
TWEEDE WERELDOORLOG 
Op sommige stukken van Chi
nese luchtpost uit deze perio
de is in rode inkt aangegeven 
Broute, waarbij bedoeld is, dat 
het goedkope luchtrecht werd 
betaald voor postvervoer door 
Air France, B.O.A.C. of K.L.M. 
naar Europa; dit in tegenstel
ling tot de Aroute via Hong
kong en PanAm's TransPacific 
& TransAtlantic vervoer. Ge
makshalve wordt in dit artikel 
hiervan gebruik gemaakt. 
Voor de oorlog maakten de 
NederlandsIndische posterij
en geen gebruik van de Aroute 
naar de Verenigde Staten. 
Hiervoor was het tarief te 
hoog (90 cent per 5 gram 
luchtrecht), terwijl een snelle
re overkomst niet werd ge
waarborgd. De verbinding van 
de K.L.M. (driemaal per 
week) met haar snelle DC3's 
naar Amsterdam en de daar
door gewaarborgde directe 
aansluiting op de pakketsche
pen, garandeerde een transit
tijd voor elke Amerikaanse be
stemming van maximaal twee 
weken. Een en ander ging te
gen het tarief van 30 cent per 
5 gram aan luchtrecht. Deze 
route werd in 1939 nog ver
sneld door de mogelijke aan
sluiting op twee transatlanti
sche PanAmverbindingen en 
één Imperial Airwaysverbin
ding. Het luchtrecht hiervoor 
werd 55 cent per 5 gram. Hier
tegen over stond de F.A.M.14 
verbinding uit Hongkong met 
een frequentie van ca. tien da
gen, eind februari 1939 terug
gebracht tot eenmaal per 
week. De gemiddelde duur 

TRANSPACIFIC 
AIRROUTE 

VIA HONGKONG 
AND 0*,'y.'A.:D 

AIRTRANSHISSION. 

The ^omri of ünöarwrlters o 
99 John ■■trset, 

H E « Y O R K . 

U.S.A. 

5. Vertrekstempel SOfRASAJA, 204.40.18 op zakelijke brief naar New York. Op 
ochterzijde doorgongsstempel VICTORIA HONGKONG, 6.30 24AP40 en HONOLU
LU HAWAII, MAY 5 6PM 1940. Geen doorgongsstempel te Saigon en HONGKONG 
PASSED CENSOR. K.N.I.L.M.Air France vervoer. Het rode routestempel is van de fir
ma Froser, Eaton & Co. Gebruikt luchtrecht viermaal 90 cent. Vertraagde tronsittijd 
van ca. 18 ä 19 dagen. Het Hawaiistempel op een nietaangetekende brief is onge
bruikelijk. 

'mm 

i. t '^J,c*^/ ^kéjf'fo 

6. Vertrekstempel DES MOINES IOWA, MAY 23 5 30PM 1940 op zakelijke brief naar 
Batavia. Luchtrecht 70 cent per Vi Oz. Geopend door de Hongkongcensor en Batavia. 
Op de achterzijde VICTORIA HONG KONG, 3 PM 4JU 40, cfesondanks transittijd co. 
twee weken 

van de vluchten naar San 
Francisco was eveneens tien 
dagen, terwijl onherroepelijk 
vertraging zou ontstaan bij 
de aansluiting op de weke
lijkse verbinding van de 
K.N.I.L.M.Air France op 
Hongkong. 

VERTRAGING 
Onmiddellijk na het uitbre
ken van de Tweede Wereloor
log kwam verandering in de 
bestaande situatie. De belang
rijke Air Terminal van Pan
Am's F.A.M.18 verhuisde om 
neutraliteitsredenen van 

http://8il.it


7 Vertrekstempel OTTAWA ONT" 20JUN /ó 4 0 op brief naar Batavia Gecensureerd 
m Canada EXAMINED BY/CENSOR Cl 64 shoo\i PASSED HONGKONG en geo 
pend m Batavia O 8 0 C A N $ luchtrechten 10 cent I R (/nternahona/Rate) Het op de 
achterzi|de geplaatste doorgangsstempel VICTORIA HONGKONG 4PM 27JU 40 
wi|st op ongeveer twee weken transit ti|d ook voor Canada 

10 Vertrekstempel ARUBA ORANJESTAD 29 6 40 opT PS brief |T P S = Trans Pao 
fic Service) naar Semarang tuchtrecht 100 cent per 5 gram Geopend door de Hong 
kong censor (strook op acnterzi|de) en Batavia tiet doorgangsstempel op de achterzii 
de (VICTORIA HONG KONG 4 30 16JY40) wi|st op ongeveer drie weken transit ti|cl 
K L M vervoer Curasao Barcelona (Venezuela) verder PanAm tot Miami OAT Son 
Francisco 

^ t^^^f^i^ 

L.'Ut^ 

8 Vertrekstempel SOE/?AßAJA 2 2 5 40 2 op brief naar Argentinië vervoerd via Sing 
apore Saigon Hongkong vanaf Batavia [CENSUUR GEPASSEERD] Geopend door 
hfongkong censor (PASSED HONG KONG CENSOR op witte strook ) Betaald lucht 
recht 140 cent per 5 gram Stempels op de achterziide VICTORIA 
HONGKONG/1OAM 30MY40 rolstempel BUENOSA/RES JUN / ? ! 0 / / /P40en 
COMMODORO RIVADAVIA 26JUN40 16 dat op treinvervoer wiist Argentiins pos 
taal stempel RECABAR IA CUBIERTA Y ENVIARIA EXP AL INTERIOR 3» TURNO en het 
doorgehaalde PER LUCHTPOSTw\\zen eveneens hierop 

11 Brief conform afbeelding 10 met het vertrekstempel 20 7 4 0 Niet geopend door 
de Hongkong censor Het doorgangsstempel VICTORIA HONG KONG 4 30 
6AUG 40 wi|st ook in dit geval op drie weken transit ti|d De brieven 10 en 11 zi|n 
vervoerd via de B O A C Hongkong Bangkok Singapore route, die op 15 |uli her 
opend werd 

'ER LUCHTMAIL; 
, PAR A V I O N ; ^ ^ ■gix. ci^c 

BKtftviHCcnlM:^ | 

^  ^ ^ ^ " / ^ ^ ^ ^ < : ^ 

' ^ 

L S I S T E R E D 

fA^ h H 

12 Brief met vertrekstempel SfRWC/OAERfO/eOUVARORURO 24 OCT (P39 naar 
Bandoeng Gefrankeerd met 48 75 B (waarvan 17 95 B op deachterzi|de) Geopend 
door de censuur van Hongkong en Batavia Geen Hongkong doorgangsstempel dus 
waarschi|nli|k per scheepspost naar Batavia vervoerd 

9 Vertrekstempel BATAVIA CENTRUM 21 6 40 8 op aangetekende brief naar New 
York City Frankering van 105 cent wi|st op ti[deli|k uitvallen van de Indo Chinese li|n 
Vervoer per schip naar Hongkong slechts weinig vertraging De op de achterzijde ge 
plaatste doorgangsstempels H O N O t U t U HAWAII REGISTERED JUL 4 en NEW YORK 
N Y (STA J j JUL 8 1940 wi|zen op het missen van de connectie op de PanAm Clipper 
te Hongkong 

Marseille naar Lissabon, waar
door onmiddellijk vertraging 
ontstond in de connectie Bo
vendien werd NederlandsIn
dische post op haar route 
door de Britse censuur opge
houden, waardoor de met de 
regelmaat van een klok uitge

voerde vluchten van zes dagen 
naar Amsterdam, verander
den in gemiddeld negen da
gen  en dan alleen nog maar 
tot Napels, twee keer per 
week Hoewel soms nog ge
bruik werd gemaakt van de B
route, laten het PTTjaarover

zicht van de laatste vier maan
den van 1939 en dat over de 
eerste zes maanden van 1940 
een sterke stijging zien van 
het aanbod van (meest zakelij
ke) post voor de K.N I L M 
Air France verbinding Saigon
Hongkong Deze bedragen re
spectievelijk ca 240 en 850 ki
logram, in 1940 met een stij
ging van maar liefst 130 pro
cent Op 2 april 1940 werd 
vanuit Amsterdam nog een 
K.L M luchtpost verbinding 
op Lissabon geopend, maar 
hieruit ontstond niet veel 
winst in transit (ruim drie we

ken) naar de Verenigde Sta
ten Door de Blitzkrieg kwam 
hieraan een einde en toen Ita
lië op 10 juni aan de oorlog 
ging deelnemen en de K.L M 
terminal van Napels naar Lyd
da verhuisde was het met het 
snelle postvervoer naar de 
Verenigde Staten via de Brou 
te gedaan Via de daarna geo
pende Horseshoeroute van de 
B O A C naar Durban en de 
lange zeereis naar de Verenig
de Staten was de transittijd 
opgelopen tot enkele maan
den Ook in IndoChina gmg 
het mis, en kwam er eind juni 
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NED.-IND. RCX)DE KR 
TJlKiNI 65 BATAVIA.CEKT^ 

V 

Bar Transpacific c.irroute via Hsagsoug 
to U.S.A. and by P.ji.A. to Europe. 
§jß A U B U R E A U I N T E R N A T I O N A L - ^ d ^ 

D E L A C R O I X R O U G E 

PALAIS DU CONSEIL GENERAL 

« S ^ 
GENEVE (SUISSE). 

13. Brief van het Nederlandsch-lndische Roode Kruis, verfrekstempel SOERABAJA, 
8 11.40-14 naar Geneve, via Hongkong. Niet gecensureerd in Hongkong. Zeer waar
schijnlijk vervoerd via Rangoon, gezien net hoge luchtrecht. Per C.N.A.C. naar Hong
kong en O.A.T. Lissabon PanAm. 

o 
X — \y 

^ . ^ . ^ . 

14 Vertrekstempel VICTORIA HONG KONG, 11 AM 23 JU 41 op een brief naar Soe-
raboia Geopend door de censuur von Hongkong en Batavia Hongkong poststempel 
VIA RANGOON in violet. Het aankomststempel [7.7.41.12] geeft een transit-tijd von 
twee weken van de combinatie C N.A.C.-K.LM.-K.N.I.L.M. Luchtrecht 1.50 HK$ per 
1/2 Oz. 

ERDMANN * SIELCKEN "^T ^^ ' 'n* a v a i l a b l e s t eamer t o Vnr,py'^'>r 
ara3 by " i m p e r i a l Airways S e r v l e e " ^ ^ " ~ 
Java — UKIAMO MOAO SHAMOHAl 

VIA A l « n A I L - P A l 

M e s s r s . Erdraar.n k S l e l c k e n 

S O E R A B A J A 

J a v a 

Ke tne r i ands Has t I n d i e s 

EREB 
15 Vertrekstempel SHANGHAI, 8.3.40/19 op aangetekende luchtpostbrief naar Soe-
rabojo, via Hongkong Vervoer van bezet China naar Hongkong per scheepspost 
(Hongkong-verbod voor Japanse vliegtuigen} Hongkong Joorgangsstempel (op ach
terzijde) 12 3.40, Aankomststempel SOERABAJA, 18.3.40 9. Totale franl<ering 
ó .50Chin$ j l . 2 5 C h i n $ op achterzijde). Transit-tijd tien dagen. International Rate en 
aontekenrecht: 0.50+0.50=) .00 Chin$, luchtrecht 5.50 Chin$. 

17. Vertrekstempel SHANGHAI, 20.1 / . 4 / - ! ó op zakelijke brief (aangetekend) van de 
Nederlondsche Hondel-Maatscnappij N.V. agentschap Shanghai (voorzijde). Geo
pend door de censor te Hongkong, tevens doorgongsstempel 25 NO 41. Gefrankeerd 
met 24.90 Chin$. Geopend door de censuur teBatavia en aankomststempel 
16.12.41 12. Voor een brief van 45 tot 50 gram, aangetekend en met International 
Rate, moest worden betaald 1 Ox $ 2 25 -f $ 1 . 0 0 -i- $ Z 2 0 = $ 25.70. Er werd $ 0.80 
te weinig gefrankeerd. Luchtpostvervoer C.t^.A.C. tot Rangoon B.O.A.C. tot Singapo
re (censuur gepasseerd) en Iv.N.I.L.M. naar Batavia. Afgebeeld is de achterzijde van 
deze brief. 

1940 een einde aan de samen
werking tussen Air France en 
K.N.I.L.M. Na de laatste gere
gelde Air France-vlucht naar 

Hongkong op 3 juli 1940, 
werd de A-route opgeheven. 
Hiervoor in de plaats kwam 
B.O.A.C.'s Bangkok-Hong-

16 Vertrekstempel BATAVIA CENTRUM, 26 11 41 15 op dienstbnef naar Shanghai 
PASSED CENSOR van Singapore en NIET DOOR CENSUUR GEOPEND 12 van Bata
via. Het hoge luchtrechttanef wijst op luchtpostvervoer via Rangoon naar Hongkong, 
en verder per schip. Hier is het kennelijk fout gegaan op de achterzijde een aankomst
stempel van SHANGHAI (Chinese karakters) van 5 en o januari 1942; geen aankomst
stempel Hongkong. 

kong route, voor de mailaan-
sluitingen op de Verenigde 
Staten en Europa. De route, 
die over Hanoi liep, was ech
ter kwetsbaar geworden. Al op 
15 oktober trok de Indo-Chi
nese Vichy-regering onder 
druk van Japan de landings
rechten van de B.O.A.C. in. 
Op 21 juli 1940 had de Japan
se Dai Nippon Koku Kaisha 
haar luchüijn Hanoi-Canton-
Formosa geopend, nadat 
Bangkok al in februari 1939 
was opgenomen in haar lucht-
lijnennet. 
De China National Air Corpo
ration (C.N.A.C.) zorgde op 
25 oktober 1940 voor een te
genzet, door de proefvlucht 
Hongkong-Chungking-Kun-
ming-Lashio-Rangoon in een 
geregelde verbinding om te 
zetten die tot 4 december 
1941 bleef gehandhaafd. Het 
tarief voor de Verenigde Sta
ten was 100 cent per 5 gram, 
maar er zijn slechts enkele 
Nederlands-Indische brieven 
over deze route vervoerd. De 
posterijen van Nederlands-In-
dië hadden toen al de verbin
dingen met de Verenigde Sta
ten en Europa georganiseerd 
door middel van chartervluch
ten op Manilla en de tweewe
kelijkse Trans-Tasman Qantas 
Empire Airways verbinding 

met Auckland en O.A.T. Pan
Am op haar F.A.M.-19 lucht-
lijn naar San Francisco . Het 
luchtrecht van beide routes 
(de verkorte F.A.M.-14) en de 
F.A.M.-19 bedroeg 85 cent per 
5 gram voor Europa en 
65 cent per 5 gram voor de 
Verenigde Staten. 
F.J. van Beveren, Heeze 

Bronnen : 
Jam overzichten 1939/1940 van de 
PTT in Nederlands-Indië 
Dr. D.G. Crewe, Bristol; Hong
kong-specialist 
China Postage Rates doo r Sieh en 
Blackburn 



NVPH - met drie prijskolommen en rolzegels 

NVPH 1997 spec cat Nederland/Geb kleur-nu met drie 
prijskolommen t/m 1939, brievenwaardering t/m nr 83 en 
vermelding rolzegels 27,50 

Yvert 1997 Frankrijk in kleur 38,50 
Monaco/Andorra/Ver Europa/UNO kleur 24,00 
Franse Gebieden tot onafhankelijkheid kleur 67,50 

Ceres (trans) semi-spec cat Frankrijk kleur 457 bIz 47,50 
Michel 1996/7 cat Duitsland kleur 720 biz 36,50 

cat Europa Oost 1765 biz 69,00 
cat Europa West 3222 bIz 85,00 

Michel catalogus postwaardestukken West Europa 1996/97 750 bIz. 117,50 

cat Ver Europa/UNO 360 bIz 27,00 
cat Skandinavie 504 bIz 46,50 

Gibbons spec cat British Commonvi/eaIth 1996/71500 bIz 190,00 
simplified cat British Commonwealth 1996/7 80,00 
wereldcatalogus in drie delen 1996/7 3200 biz 270,00 

Barefoot (eng ) cat fiscale zegels British Commonwealth 1996 85,00 
Newman (eng ) spec cat zegels/stempels Lundy 1996 39,50 
Siddiqi (eng ) zakcatalogus Pakistan 1996116 biz 27,00 
Zumstein semi-spec cat Zwitserland/Liecht 1996/7 kleur 37,50 
België Bond spec cat Belgie/Gebieden 1996/7 kleur610 biz 42,50 

Zonnebloem 1997 cat Nederland spec verzamelgebieden kleur 19,90 
catalogus Israel 24 90 
catalogus Ver Europa deel II (t/m 1996) 14 90 
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POST 
COMBIMAIL: REACTIE OP 
EEN REACTIE 
Debijdrage van wijlen 
de heer W.F. Braunstahl 
in 'Philatelie' van mei jl. 
(een reactie op mijn arti
kelenreeks over Combi-
mailklasse 2, die in het 
voorjaar van 1 994 werd 
geplaatst) is uitermate te
leurstellend. FHet is duide
lijk dat de briefschrijver 
onvoldoende aandacht 
heeft besteed aan de 
kern van het artikel, te 
weten combi-materiaal, 
dat zijn bestaan te dan
ken heeft aan UPU-voor-
schriften en aanbevelin
gen, zoals overeengeko
men op diverse conven
ties. Bijzonderheden 
over de behandeling van 
correspondentie, waarbij 
sprake is van een ge
deeltelijk gevlogen post-
route (waartoe Combi-
mailklasse 2 behoort) 
zijn vastgelegd in de 
UPU-conventie te Londen 
op 28 juni 1929 en ge
ratificeerd door alle 
UPU-staten op 6 novem
ber 1929. Er is sprake 
van een eigen interpreta
tie van de regels door de 
diverse postadministra-
ties, iets waar ik nu niet 

Ook werd de vernieti
ging van de luchtpost-
stroken of andere lucht-
postaonduidingen op 
verschillende wijzen uit
gevoerd (stempels, c.q 
pen- of potloodvernieti-
gingen). 
Mijn opmerking over de 
ontbrekende informatie 
geldt alleen voor de ge
volgde handelwijze van 
diverse postadministra-
ties, n/et de noodzaak 
van uitvoering ervan, die 
immers werd vastgelegd 
tijdens het UPU-congres. 
FHet zijn deze verschillen 
die tot uiting komen op 

-= het combi-materiaal. Om 
^ er enkele te noemen, zijn 
" de volgende vragen rele-
" vant: 

1. Waarom treft men op 
Nederlandse stukken 
voornamelijk doorhalin
gen aan en werd het 
stempel (Amsterdam-
Centraal) uiterst zelden 
gebruikt? 
2. Waarom is slechts een 
klein gedeelte van de 
luchtpost op deze wijze 
behandeld? 
3. Wie was verantwoor
delijk voor het aanbren
gen van de luchtpost-
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strook-vernietigingen? 
Was er ook sprake van 
delegatie? 
4. Waarom volhardde 
men in het aanbrengen 
van de vernietiging, ook 
in die gevallen waarin 
verderluchtpostvervoer 
niet bestond? 

Miin studie en het over-
zicnt van Combimail 2, 
dat dankzij de goede sa
menwerking met de re
dactie van Philatelie' in 
kleurenreproductie tot 
stand kwam, is interna
tionaal geprezen omdat 
het de luchtpostgeschie
denis weer een stapje 
verder bracht. 
Het lijkt me raadzaam 
om in het vervolg eerst 
eens contact op te nemen 
met de schrijver van een 
artikel, voordat iemand 
zijn kritiek spuit. Een van 
de drie elementen van 
een goed artikel is de 
daarbij behorende com
municatie. 
F.J. v a n Beveren, 
FJeeze 

BEDANKBRIEF UIT 
PREMIA DE MAR, SPANJE 
Geachte lezer van 'Phila
telie'. Ik wil u laten weten 
dat ondergetekende, fila
telist in hart en nieren, 
Nederland heeft verla
ten. Ik ben namelijk met 
mijn vrouw in Spanje 
gaan wonen. Ik zeg de 
filatelie echter niet vaar
wel, want ik zal in Span
je op dezelfde voet ver
der gaan. Ik zal het al
leen wel wat drukker krij
gen want ik ben voorge
dragen als voorzitter van 
een grote vereniging in 
Barcelona. 
Wat mijn 'NedeHandse 
periode' betreft: ik ben 
ongeveer tien jaar voor
zitter geweest van De 
Postjager in Dordrecht 
en was mede-oprichter 
van een jeugdvereniging 
in Dordrecht. Ik ben lid 
van vele verenigingen en 
ook bestuurslid van de 
Ruimtevaart Filatelieclub 
Nederland. Als propa
gandist van de filatelie, 
en de astrofilatelie in het 
bijzonder, doe ik gere
geld - nationaal zowel 
als internationaal - mee 
aan tentoonstellingen. 
Het zal uit het voorgaan
de duidelijk zijn dat ik 
met heel veel mensen 
heb samengewerkt. Nu 
ik Nederland heb verla-

SPELREGELS ALLEEN ONDERTEKENDE BIJDRAGEN MET DE FILATELIE ALS ONDER
WERP WORDEN OPGENOMEN HOUD UW BIJDRAGE KORT SLUIT GEEN ORIGINELE 
STUKKEN OF ZEGELS BIJ, MAAR GOEDE (KLEUREN)KOPIEEN. ER IS VEEL AANBOD 
VOOR DEZE RUBRIEK; MET PLAATSING VAN UW BRIEF, REACTIE OF COMMENTAAR 
KAN DUS ENIGE TIJD GEMOEID ZIJN. 

ergens gelijk te halen, 
maar om te verduidelij
ken dat de thematische 
verzamelaar de Cavali-
ni's, overeenkomstig de 
FlP-reglementen en de 
autoriteit van de Michel-
catalogus, als postwaar-
destukken kan gebrui
ken. 
Ik heb er niets op tegen 
dat verzamelaars van 
andere disciplines daar 
een andere eigen me
ning' over hebben, maar 
toch zou ik graag geno
teerd zien dat het betoog 
van de samenstellers van 
'Wij lozen voor u' in 
strijd is met de themati
sche FlP-reglementen. Dit 
kan tot verwarring onder 
thematische verzame
laars leiden. 
Overigens wil ik de sa
menstellers toch danken 
voor de moeite die zij 
nemen om Themabelga 
aandachtig door te ne
men. 
Namens de redactionele 
werkgroep van Thema
belga, 
J.A.Desimpelaere, 
Menen-Rekkem (België) 

JP Dekkeren zi|n vrouw vertrokken naar Span|e 

ten wil ik alle vrienden 
die mij hebben geholpen 
om te worden wat ik nu 
ben hartelijk bedanken; 
ik doe dat mede namens 
mijn vrouw. 
Voor diegenen die con
tact willen houden: mijn 
adres is C. Maresme 
2.3.3, Premia de Mar, E-
08330 Barcelona (Span
je). Allen gegroet en ho
pelijk tot ziens! 
J.P. Dekker, 
Premia de Mar (Spanje) 

ONBEKENDE BLOKJES OP 
BRIEFKAART 
Als verzamelaar van 
postmechanisatie-stuk-
ken ben ik geïnteres
seerd in gegevens over 
de herkomst, de beteke
nis en andere details van 
de zwarte blokjes die op 
de hier afgebeelde 
prentbriefkaart te zien 
zijn. De blokjes zijn in 
dofzwarte inkt aange
bracht; ze meten onge
veer 1 bij 5 millimeter. 
Het PTT-museum in Den 
Haag beschikt over een 
prentbriefkaart met een 
identiek streepjespa
troon. 
Voor zover ik heb kun
nen nagaan is er geen 
verband met de zwarte 
streepjescode die in Rot
terdam tussen 1965 en 
1981 is gebruikt. 
W.G. van der Kooij, 
Leidschendam 

DE WAARHEID OMTRENT 
DE CAVALINI'S 
In april jl. heeft 'Philate
lie' het artikel De Waar
heid omtrent de Cavali-
ni's (verschenen in The
mabelga nummer 9, 
vierde trimester 1 995) in 
de rubriek 'Wij lazen 
voor u' op de korrel ge
nomen. 
Ik zou de samenstellers 
van deze rubriek attent 
willen maken op het feit 
dat Michel's Ganzsa
chen-Katalog Europa 
West de Cavalini's nog 
steeds onder de post-
waardestukken rang
schikt; dit is altijd zo ge
weest. 
Ten tweede zou het ook 
goed zijn als de samen
stellers de FlP-reglemen
ten voor thematische fila
telie eens aandachtig 
zouden doornemen. Zo 
staat er in artikel 3i van 
de GREV met betrekking 
tot fiscale zegels dat zij 
niet aanvaardbaar zijn 
in een thematische in
zending, behalve als ze 
postaafgebruikt worden. 
Het feit dat de inwoners 
van Sardinië verplicht 
waren zich dit gezegeld 
briefpapier voor hun 
postale correspondentie 
aan te schaffen, maakt 
dat deze documenten 
onder de toegelaten uit
zondering vallen. Het 
ging dus niet om een on
gegronde redenering om 
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DAT IS DE ISAAC SWEERS 
HELEMAAL NIET! 
Al weer enige tijd gele
den plaatste u in 'Philate
lie' een foto van een 
postzegel van Gibraltar 
die het Nederlandse 
schip Isaac Sweers laat 
zien.Ik kreeg deze zegel 
- die deel uitmaakt van 
een blokje van vier ze
gels - onlangs in han
den. Omdat het mij met
een opviel dat op de 
romp van het schip de 
letters IS vermeld waren 
en ik wist dat het bewus
te schip nooit met die let
ters op de romp gevaren 
heeft, ben ik de zegel 
eens wat nauwkeuriger 
gaan bekijken. Uiteinde
lijk ben ik tot de conclu
sie gekomen dat het af
gebeelde schip n/et de 
Isaac Sv/eers is. 
Het bewuste schip is in 
1939/1940 in Vlissin-
gen gebouwd en bij het 
uitbreken van de oorlog 
in mei 1940 onafge-
bouwd naar Engeland 
gesleept; daar is het ver
der afgebouwd. Als Ne
derland niet in de oorlog 
betrokken was geraakt 
zouden de letter IS inder
daad op de scheeps
wand hebben gestaan. 
Het schip is in Engeland 



Detail Isaac Sweers 
III en IV 

Geschut op wijlcl at von 
voorschip postzegel 

Brug ronde patrijs
(stuurhuis) poorten 

Most zogenaamde 
driepootmost 

Achterste direct ochter 
most achterste 

schoorsteen 

Admirolenklasse 
l e n l l 

gelijk aan 

rechthoekige 
romen 

enkele 
most 

verder achter 
achterste 
schoorsteen op 
een dekhuis 

Zegel van 
Gibraltar 

gelijk aan 
Admirolenklasse 

gelijk oon 
Admirolenklasse 

gelijk oon 
Admirolenklasse 

gelijk oon 
Admiralenkbsse 

op 29 mei 1941 in cJe 
vaart gekomen; het voer
de als naamsein C83, 
dezelfde aanduiding die 
ook op de romp van het 
schip v/erd aangebracht. 
De ontwerper van de 
postzegel van Gibraltar 
heeft afs basis voor zijn 
ontwerp waarschijnlijk 
een boek met afbeeldin
gen van marineschepen 
gebruikt (ik vermoed Ja
ne's Fighting Ships en 
daar een foto van een 
Nederlandse torpedo
bootjager gevonden. 
Jammer genoeg ging het 
daarbij waarscnijnli|K 
om een afbeelding van 
een torpedobootjaqer uit 
de zogenoemde Admiro
lenklasse, gebouwd in de 
jaren 19251928. Een 
deskundige op het ge
bied van deze schepen 
deelt mijn visie. 
In het vergelijkend tabel
letje kunt u zien waarop 
mijn veronderstelling is 
gebaseerd. 
H. Stroo, 
Vlissingen 

OUDEREN ALS 
VOORWERP VAN SPOT 
In het aprilnummer van 
'Philatelie' wordt de uit
gifte aangekondigd van 
de Ouderenpostzegels 
1996'. Deze zegels heb
ben als thema 'Maot
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schappelijke participatie 
van ouderen'. 
Persoonlijk heb ik als 
'oudere' geen behoefte 
aan dergelijke zegels, en 
zeker niet als ze ouderen 
tot voorwerp van spot 
maken. 
De zegels hebben een 
quasimodern ontwerp, 
waarin het woord Ne
derland nota bene in 
tweeën wordt gesplitst. 
De zegel van 70 cent re
presenteert het onder
werp 'zwemmen door 
ouderen': we zien twee 
vleesklompen boven wa
ter uitsteken. De zegel 
van 80 cent laat een 
vormloze massa zien met 
een zeehonden hoofd en 
een soort Jezuskindje 
waarin een zuigfles 
wordt gepropt. De om
schrijving zegt 'opa met 
baby op schoot'; ik denk 
niet dat opa er blij mee 
zal zijn op deze manier 
afgebeeld te worden. De 
zegel van 100 cent ten
slotte toont iets dat ik 
aanvankelijk niet herken
de, namelijk 'musiceren'. 
Ook hier twee onelegan
te figuren zonder vorm 
ooit een pianist gezien 
met vier vingers (of 
nauwkeuriger gezegd: 
drie vingers en een 
duim)? 
Als dit de manier is 
waarop jongeren tegen 
ouderen aankijken en als 
de PTT dit soort wanstal
tige Produkten accep
teert en uitbrengt, laat 
het dan maar! Deze ze
gels zijn een belediging 
voorouderen. 
Tom Vr i jdag , 
Glengarrirf (Ierland) 

ONBEKEND VLIEGTUIG

TYPE OP ZEGEl ( l ) 
Over het vliegtuig van 
het type De Havifland 
DH9 (zie 'Philatelie' van 
mei jl.) vind ik in De ge
schiedenis van de lucht
vaart, pagina 106 en 
107, onder meer het vol
gende: 'George Thomas 
Net in oktober 1916 de 
Aircraft Transport and 
Travel Ltd. registreren. In 

1919 opende hij met 
DH9's tussen Londen en 
Parijs een luchtpost
dienst, voornamelijk voor 
diegenen die betrokken 
waren bij de onderhan
delingen die tot het 
Verdrag van Versailles 
leidden.' 
P. Cox, Heerlen 

ONBEKEND VLIEGTUIG

TYPE OP ZEGEL (2) 
In 'Philatelie van mei jl. 
wordt een vraag gesteld 
over een vliegtuig dat op 
een zegel van Roemenië 
is afgebeeld. De Stanley 
Gibbonscatalogus Col
lect Aircraft on Stamps 
meldt als vliegtuigtype 
bij deze Roemeense ze
gel: 'De Hovillcnd 
DH9C'. Volgens Jane's 
Encyclopedia of Aviation 
heelt de DH9C ten op
zichte van de DH9 een 
All rear cabin. 
Andre Scheer, 
'sGravenhage 

ONBEKEND VLIEGTUIG

TYPE OP ZEGEL (3) 
Het op de Roemeense 
zegel afgebeelde toestel 
is ook een DH9A, maar 
een conversie  zie ook 
de eerste DH9A van de 
KLM (met glazen kap). 
Behalve de Rolls Royce
en Libertymotoren zijn 
ook andere inlijn moto
ren gebruikt. Het ge
bruikte motortype is Sid
deley Puma; vandaar de 
andere neus. 
R. Breuker, 
Lelystad 

MAAR LIEFST DRIE 
GOUDEN LEDEN 
Naar aanleiding van het 
bericht over de 'gouden 
leden' in Amsteoam en 
Baarn ('Philatelie' van 
april jl.) wil ik u graag 
het volgende meedelen. 
Op onze jaarvergade
ring van 20 februari ĵ l. 
konden wij zelfs c/r/ele
den huldigen vanwege 
het feit dat ze vijftig jaar 
lid waren van onze ver
eniging, de Vereniging 
van Postzegelverzame
laars Maassluis. Het gaat 
om de heren J.H.Hollaar 
uit Maassluis, J.Teygeler 
uitVlaardingen en F. 
Schrunder uit Spijkenis
se. Laatstgenoemde is 
vele jaren penningmees
ter van onze vereniging 
geweest. Onze 'gouden 
leden' werden door onze 
scheidende voorzitter, de 
heer M. van de Ree, op 
passende wijze toege
sproken; zij kregen een 

cadeau onder couvert 
uitgereikt. 
G . Dekker , 
De Lier 

REACTIE OP REACTIE 
GROOTRONDSTEMPELS 
De heer B. Kuyt reageert 
in het meinummer van 
'Philatelie' op de bijdra
ge van Gerrie Coerts in 
net januarinummer over 
de catalogus Grootrond
stempels Nederland; ge
noemde catalogus is van 
mijn hand. Daarbi'i trekt 
de heer Kuyt vergelijkin
gen tussen noteringen 
voor afstempelingen op 
losse zegels en voor af
stempelingen 'op stuk'; 
hij concludeert daaruit 
dat de prijzen voor af
stempelingen op losse 
zegels ten dele aanmer
kelijk gedaald zouden 
zijn en ten dele slechts 
marginaal gestegen. 
Deze conclusie is niet ge
heel terecht en behoeft 
de volgende nuancerin
gen: 
1. Handelaren en verza
melaars bleken in de 
praktijk de laatste jaren 
hun complete poststuk
ken vaak al te prijzen 
conform de prijslijsten 
van de NVPH, hoewel 
deze stelt gebaseerd te 
zijn op afstempelingen 
op losse zegels. Ik heb 
gemeend om dit in mijn 
nieuwe catalogus expli
ciet te moeten maken 
door de prijsstellingen te 
baseren op 'afstempelin
gen op een doorsnee 
gangbaar poststuk'. Het 
gaat dus eigenlijk om 
niet meer dan een for
malisering van een al 
langer bestaande prak
tijk. Tevens is mijn erva
ring, althans voorzover 
mijn waarneming strekt, 
dat de meerderheid van 
de grootrondstempelver
zameloors de afstempe
lingen verzamelt op 
complete poststukken 
hiertoe, dit in tegenstel
ing tot het kleinrond
stempel, min of meer ge
dwongen door de grote
re diameter van het 
stempel). Het leek mij 
dan ook voor de hand 
liggen om een prijslijst te 
baseren op de oenoefte 
van deze meerderheid, 
met alle respect voor de 
verzamelaars van af
stempelingen op losse 
zegels. 
2. De bespreking van de 
heer Coeils was geba
seerd op een nog niet 
geheel definitief manu
script, waarin inderdaad 
werd gerept van zekere 
percentages die gehan

teerd zouden kunnen 
worden voor afstempe
lingen op losse zegels en 
'briefstukjes'. Gesprek
ken met beoordelaars 
van het manuscript van 
de catalogus decfen mij 
echter besluiten om in de 
definitieve versie van de 
catalogus geen percen
tages meer te noemen. Ik 
noem in de redactie 
slechts enige algemene 
factoren die invloed heb
ben op de prijsstelling bij 
losse zegels en briefstuk
jes. Het gaat daarbij 
zoals de heer Kuyt zelf al 
aangeeft  onder meer 
om fiet type emissie, 
vroeg of iaat gebruik, de 
mate van gecentreerd
heid van de afstempeling 
en daarnaast bijvoor
beeld de mate waarin 
specifieke afstempelin
gen voorkomen op losse 
zegels ten opzichte van 
complete poststukken. Dit 
soort factoren maakt ie
der percentage per de
finitie discutabel, want te 
generiek. Van geval tot 
geval zal de waarde op 
grond van deze factoren 
moeten worden vastge
steld, en die kan afhan
kelijk van de omstandig
heden zowel lager als 
hoger uitpakken dan de 
waarde op een ('door
snee'!) compleet stuk. Ik 
heb in de redactie van 
de catalogus al aange
geven dat ik hier, mede 
door de reacties in de 
komende tijd, in een vol
gende versie uitgebrei
der op terug hoop te ko
men en mogelijk dan wèl 
betere 'handvatten' kan 
bieden voor genoemde 
groepen verzamelaars. 
In de tussentijd heb ik er 
alle vertrouwen in dat 
verzamelaars en hande
laren er in zullen slagen 
om, in onderling overleg, 
hun eigen normen en 
percentages te bepalen 
voor prijsstellingen van 
afstempelingen op losse 
zegels en briefstukjes. 
F. v a n den Hoven , 
Amersfoort 

DIDBOEKEMATRYTO 
CONTACT THEM? 2 
The May issue of 'Philo ^ 
telie' arrived in my mail ï^ 
box today. A pleasant ^ 
surprise, since it is usual ^ 
ly transported by surface 2 
mail. = 
I am therefore hopeful —— 
that my comment on COC 
Boekema's article about "UJ 
his 'kale envelop' (pages 
380/381) is not stale 
when it reaches you. 
Postal history is, as for as 



I am concerned, the most 
interesting, and the most 
challenging port of phi
lately. Where covers are 
handled by more than 
one postal administra
tion, country or linguistic 
entity, knowledge of the
se is desirable. A tho
rough study requires not 
juste nodding familiari
ty, but a high degree of 
competence in the langu
ages used on stamps and 
other adhesives, cancels, 
and on the letters them
selves. 
This presents a real pro
blem where it concerns 
the Japanese occupation 
period of the Nether
lands Indies. Ideally the 
serious student should be 
fluent in Japanese, Indo
nesian (Malay), and 
Dutch. I have never met, 
nor do I know of the 
existence of this ideal 
philatelist. Most are flu
ent in one, even two of 
the languages, but have 
little or no command of 
the third. Boekema ex
presses frustration with 
Malay, and I share that 
sentiment, although mine 
is directed toward Japa
nese, and to a lesser 
degree, Dutch, I am con
vinced that there are 
many individuals in Hol
land who know Indone
sian very well. Did Boe
kema try to contact 
them? Or were they all 
hiding? 
Here is the reason ror my 
letter. The Indonesian 
text Isinja tldak ada me-
langgar peratoeran 
sensoer was incorrectly 
translated. Yes, tidak 
ada means 'not present', 
or 'missing'. But tidak 
ada melanggar means 
'not in violation (of)'. The 
letter shows a rather ar
chaic use of ada. An In
donesian would nowa
days say tidak melang
gar, and just drop the 
ada. Thus, the Indone
sian text says: 'Contents 
not in violation of censor 
regulations', or 'Inhoud 

is niet in strijd met de 
censuurvoorschriften'. 
I hope this information 
will help Mr. Boekema, 
whom I admire for the 
many things he has done 
for 'Dai Nippon' phila
tely. 
M. Hardjasudarma, 
Shreveport (USA) 

Naschrift van Roelf Boe
kema, 's-Cravenhage: 
Dat een kale brief na 53 
jaar nog een taalstrijd 
zou ontketenen, had ik 
nooit vermoed en ook 
niet gehoopt. De heer 
Hara|asudarma beweert 
dat ik de Japanse cen-
suurlabel met de tekst Is
inja tidak ada melang
gar peratoeran sensoer. 
Ken EtuKakari, 4-11-03 
foutief heb vertaald. 
Overbodig te zeggen dat 
ik me grondig heb gedo
cumenteerd voor de 
plaatsing van dit artikel 
en ook daarna nog ad
vies heb gevraagcTaan 
en gekregen van relaties 
die vóór de oorlog in In-
dië werkten. 
Na publikatie bevestigde 
de heer Aoki - net als ik 
lid van verdienste van de 
vereniging 'Dai Nippon' 
- mijn stellige opvatting 
Letterlijk betekenen de 
woorden: Isinla (inhoud) 
tidak (niet) ada (aanwe
zig) melenggar (inbreuk 
maken, overtreden of 
schenden) perafuran 
(voorschrift; vroeger ge
schreven als peratoeran) 
sensoer (censuur) Ken 
Etu Kakari (in opdracht 
van de censuur). Ik ver
taal deze woordenreeks 
dan ook met 'Inhoud is 
afwezig omdat deze in 
strijd is met de censuur
voorschriften'. Laten we 
niet uit het oog verliezen 
dat het gaat om een tekst 
die meer dan drieënvijf-
tig jaar (meer dan een 
halve eeuw!) geleden is 
geschreven 
Geadresseerde, me
vrouw Jansen-Kroeze is 
wel heel zuinig op haar 
correspondentie ge-
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Afbeelding 1 

weest. In het werk van de 
familie Stich in Vancou
ver (Canada) vond ik 
deze briefkaart uit Birma 
{afbeelding 1). Alleen 
het woord brastagi is 
door dezelfde sensor ge
schreven. Meer inlichtin
gen geeft deze afbeel
ding niet. 
Elke taal verandert voort-
durend. Het woord ada 
is inderdaad nu vrijwel 
geheel uit het Maleis ver
dwenen; dat bevestigen 
ook miin deskundigen. 
Maar dat was niet net 
geval in 1 943. 
Ongewild komen de 
heer Hardjasudarma en 
ik nu in een generatie
conflict. Immers, ik ben 
nu 92 jaar en de heer 
Hardjusudarma zal tien
tallen jaren jonger zijn 
Ik zat er wel even beteu
terd bij, toen ik zijn brief 
las. Het is mij bekend dat 
er een grote spellingsver
andering in Indonesië is 
geweest. In de jaren ze
ventig hebben alle lan
den die Maleis als voer
taal hebben, getracht tij
dens een groot taalcon
gres in Jakarta de schrijf
wijze onder één noemer 
te brengen. Dit congres 
mag als het 'ijkpunt' van 
het Maleis in die jaren 
worden beschouwd. 
Mijn theorie gaat over 
de taal zoals die werd 
gebruikt in de jaren 
veertig van deze eeuw. 
Mijn vroegere medewer
ker de heer B. Hiegent-
lich heeft gelukkig een 
briefkaart ontdekt {af
beelding 2) die een eind 
aan deze taalstrijd kan 
maken. De kaart, die op 
26-09-05 in Bandoeng 
is afgestenpeld, is gericht 
aan Toean Tan Hioe Bo 
en verstuurd door Oeij 
Soen Gie. Op deze kaart 
is met potlood gekrab
beld Tia ada sia stb, de 
toen gebruikelijke tekst 
voor een onbestelbare 
kaart. 

De vertaling luidt tia ada 
(niet aanwezig) sia tsb 
(vergeefs genoemd). Tsb 
is een afkorting van ter-
seboet. Later werd op het 
postkantoor over dit pot-
loodschrift een tweerege-
lig stempel geplaatst met 
de tekst Tidak kenal kem-
bali sipengirim (niet be
kend, terug afzender). 
Door deze kaart blijkt 
zonneklaar dat de term 
tidak ada niet alleen in 
geschreven taal maar 
ook in spreektaal 'niet 
aanwezig' betekende! 
Als klop op de vuurpijl 
komt de heer Hiegentlich 
nu met een getypte kaart 
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Afbeelding 3 

[afbeelding 3) van een 
geïnterneerde dame 
naar iemand in het kamp 
Laki-Laki, met het op
schrift van de kamplei
ding in potlood en rood 
onderstreept Tida ada 

ditjikoepadateuh, het
geen ik vertaal met 'Niet 
aanwezig in Tjikoedapa-
teuh' (poststempel Ban
doeng 2 mei 1944). 
Roeff B o e k e m a 
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16 t / m 19 juli: 
Niimegen: stempel ter 
gelegenheid van '80e 
vierdaagse KNBLO 
1996 /16-19 ju l i / 
Nijmegen.' 

EERSTE 

6 augustus: 
's-Cravenhage: eerste-
dagstempel van de emis
sie 'Nederland-Water
land' (alleen op NVPH-
enveloppen). 

SPOOR EN 
% POST ^b 

2 3 augustus: 
Utrecht: gelegenheids-
stempel 'Spoor en Post/ 
Nederlands Spoorweg
museum/Utrecht 23-08-
1996. 

,^?iP^rt,4<^. 

't/i " ^ . T ' g ^ V 
•«50.8-1.9.96 , V 

3 0 augustus tot en 
met 1 september: 
Utrecht: geleqenheids-
stempel 'Ferpnilex/Jaar
beurs Utrecht/ Spoormo-
filex'. 



Europa's grootste 50+ Beurs & Festival 

Toegang tot Beurs én Festival! 
Individuele kaarten ä ƒ 15,- aan de kassa 

Dagtochten 
Opstappunten m het hele land. Unieke mogelijkheid 
om comfortabel en voordelig een bruisende dag uit 
te beleven Prijzen voor vervoer inclusief toegang' 
Individuele Dagtochten vanaf/ 30,- p.p 
Groeps Dagtochten (minimaal 45 personen) vanaf 
ƒ 20,- afhankelijk van vertrekregio 
Voor reservering dagtochten belt u Uit &, Thuislijn 
Beursvervoer. 06-8991194 (44 cent per minuut). 

Openingstijden 
Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 september van 
10 00-17 00 uur m de Jaarbeurs te Utrecht, op loop
afstand van het Centraal Station 

Voor alle informatie 
Comité Nationale 
Dag van de Ouderen 
Postbus 1999 
6801 BZ Arnhem 
Tel.: (026) 359 05 70 
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1996: Alweer voor de vierde keer 
Op 20, 21 en 22 september 1996 zal voor de 
vierde keer de 501 Beurs en Festival plaats

vinden in de Jaarbeurs te Utrecht. U vindt er 
een schat aan informatie in 300 stands rond 
thema's als wonen en interieur, vrije tijd en 
hobby, mode en beauty, reizen en vakantie, 
mobiliteit, educatie, zorg en welzijn, sport 
en fitness, voeding en koken, financiën, 
communicatie en technologie, persoonlijke 
verzorging en dienstverlening. 

Verrassende acties op de 501 Beurs 
• Internet voor Senioren (computers) 
• Gratis bellen naar familie in de hele wereld 
• Sportdemonstraties met Anton Geesink 
. Maak zelf radio met AVRO en NCRV 
• Modeshow; zelf meedoen als model 
• Beurswedstrijd: win een wintersport 
• Kunstatelier, houtbewerking, schilderen 

6 ptt telecom 

Vakantiedorp met tips uit alle windstreken 
Bridgemarkt met demonstraties en lessen 
Metamorfose: schoonheidsbehandeling 
501 Fitness: conditietest, trainingsadvies 
Gratis vlaai voor iedere bezoeker 
Spetterende opening met Erica Terpstra 
Volop actie bij 300 standhouders! 

Favoriete artiesten op het ^0+ Festival 
Doorlopend programma met vele artiesten, 
koren en bands: Gerard Joling, Corry 
Konings, Grant and Forsythe, Pia Beck, 
Anneke Grönloh, Eddie Christian!, Vocal 
Society koorzang. Harmonieorkest NS, 
Waalkant Kapel, Young Musicians, e.v.a. 

Met deze ideale mix van informatie en 
ontspanning zorgt het Comité Nationale 
Dag van de Ouderen weer voor een brui

sende Dag van de Ouderen 1996. 

Vier de Dag van de Ouderen! 
Het Comité Nationale Dag van de Ouderen 
geeft samen met maatschappelijke organi

saties vorm en inhoud aan de viering van de 
Dag van de Ouderen. Sinds 1993 organi

seert het Comité voor een snelgroeiende 
groep ouderen de jaarlijkse viering met de 
nationale manifestatie 50f Beurs & Festival. 
Om het nationale karakter te onderstrepen, 
en een verdere groei mogelijk te maken, is 
na drie jaar de 50H Beurs & Festival ver

huisd van Den Haag naar Utrecht. Het is 
daardoor beter bereikbaar, en is groter en 
nog feestelijker! Ook u bent ^ de „ 
van harte welkom om dit ■» ' «1 
evenement mee te bele * 
ven! "̂  ■ 

Augustus '96 Wijzigingen voorbehouden 
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1 Pakketpostkaart voor een zending met aangegeven waarde van Bleiburg/Pliberk 
naar Eberndorf/Doberlavas Beide plaatsen liggen in het door Joegoslaviscne troepen 
bezette gebied Het formulier en de plakker zi|n van de Oostenri|kse posteriien en, net 
als de poststempels, alleen Duitstalig Frankering met Joegoslavische kettingbrekers Af 
Stempelingen Èleiburg 24419 en Eberndorf 24 419 |op de achterkant) 

Vorig jaar was het driekwart eeuw geleden dat in het 

Oostenrijkse kroonland Kärnten (KorinthFé) een belangrijk 

referendum werd gehouden. Over de achtergrond van deze 

/éstimmung en over de füatelistisdie gevolgen ervan gaat de 

nu volgende iNJdrage. 

In oktober van het afgelopen 
jaar gaven de Oostenrijkse 
posterijen een bijzondere 
postzegel uit, gewijd aan 75 
Jahre Abstimmung Kärnten, of
wel 75 jaar referendum in Ka
rinthië. 
De term Abstimmung Kärnten is 
in de kring van de Oostenrijk
verzamelaars niet onbekend. 
De verzamelaar van modem 
Oostenrijk denkt hierbij aan 
de vrij kostbare herdenkings
zegels, die in 1950 verschenen 

(Michelnummers 952954). 
Wie wat verder teruggaat, 
denkt aan de serie frankeerze
gels met de opdruk Abstim
mung Kärnten, die in 1920 ver
scheen (Michelnummers 321
339). 
Minder bekend is echter het 
kader, waarin deze volksstem
ming en de uitgifte van de ge
noemde postzegels plaats
vond. Het wordt er ook niet 
gemakkelijker op als blijkt, dat 
de Yvertcatalogus laatstbe

doelde zegels niet vermeldt 
onder Oostenrijk, maar bij 
een afzonderlijke postadmini
straüe Cannthie. Bij diezelfde 
postadministratie worden ook 
Joegoslavische opdrukzegels 
vermeld, die de Michelcatalo
gus weer zonder meer onder 
Joegoslavië opvoert (Michel
nummers 139144). Dit artikel 
geeft een nadere plaatsbepa
ling van deze filatelistische 
verschijnselen. 

In oktober 1918, toen de Eer
ste Wereldoorlog ten einde 
liep, begon de Donaumonar
chie uiteen te vallen. Er ont
stond een aantal nieuwe sta
ten. Hiertoe behoorde in het 
zuiden de Staat van Slovenen, 
Kroaten en Serviërs {Drzava 
S.H.S.). Deze omvatte de Slo
venen, Kroaten en Serviërs, al
len voor zover gevestigd in de 
Donaumonarchie. Zij werd 

Hp.po<,fnt cekoont ui adu Liuitiani 
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2 Cheque van de postbank in L|ubl)ana naar Maria Elend/Podgor|e v Rozu ter uitbetaling van een militair pensioen Het geheel is 
Sloveens Uit het oorspronkeli|k tweetalige poststempel bi| de uitbetaling is evenwel de Duitse naam weggevi|ld en vervangen door 
een ster, zodat overbli|ft Podgoqe v Rozu / V20 

door de zegevierende geal
lieerden niet erkend als zelf
standige staat. De kroon 
moest worden aangeboden 
aan de koning van Servië, en 
zo ontstond al vrij spoedig het 
Koninkrijk van Serviërs, Kro
aten en Slovenen {Kraljeuma 
S.H.S.), dat ook de tot dan 
toe zelfstandige koninkrijken 
Montenegro en Servië omvat
te. Na een koninklijke staats
greep in 1929 werd de officiële 
naam van dit land Joegoslavië. 
Overigens werd deze naam in 
het gewone spraakgebruik al 
veel eerder gebruikt. Inmid
dels is ook Joegoslavië  u zult 
het ongetwijfeld weten  uit
eengevallen. 

Het ontstaan van nieuwe sta
ten maakte het bepalen van 
nieuwe landsgrenzen noodza
kelijk. Dit is op zich al een 
hachelijke zaak, maar het 
werd in dit geval door diverse 
factoren nog bijzonder be
moeilijkt. De bestuurlijke in
delingen binnen het oude rijk 
stonden vaak haaks op de emi
sche grenzen. Deze laatste wa
ren bovendien niet scherp af 
te bakenen, omdat er grote 
gebieden waren met een ge
mengde bevolking. Ook wa
ren de regionale bevolkings
cijfers niet altijd even be
trouwbaar. Al gedurende lan
ge tijd werd bij volkstellingen 
gemanipuleerd met de aantal
len inwoners per etnische 
groep. Zo schreef Mirko Petek 
dat in het kroonland Karin
thië het aantal Slovenen tus
sen 1880 en 1910 volgens de 
officiële cijfers met de helft 
was gedaald, terwijl het aantal 
Duitsers was verdubbeld. 
Hiervoor was geen verklaring 
van demografische aard te ge
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3 Prentbriefkaart van Rosenbach/Podrozica naar Volkermarkt/Velikovec, beide m 
Zone A Frankering met kettingbrekers Afstempeling met een nieuw stempel, dat alleen 
de Sloveense naam vermeldt Poc/rozico 4919 Het oorspronkelijke stempel van de 
Oostenri|kse post vermeldde alleen de Duitse naam 

lingen over een vredesverdrag 
tot resultaten leidden. Op 10 
september 1919 werd aldaar 
het vredesverdrag getekend. 
De grens in het voormalige 
kroonland Stiermarken werd 
getrokken ten zuiden van de 
lijn Eibiswald/ Ivnik, Spiel
feld/Spilje, Mureck/Cmurek 
en Radkersburg/Radgona. 
Het voormalige kroonland 
Karinthié moest het Kanaldal 
afstaan aan Italié en het dal 
van de Mezica/Miess, alsmede 
de gemeente Jezersko/See
land, aan Joegoslavië. De arti
kelen 49 en 50 van het verdrag 
bevatten voorts bepalingen 
over het resterende deel van 
Karinthië. Er zou een referen
dum worden gehouden, waar
bij onderscheid werd gemaakt 
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4 Filatelistisch geïnspireerde, met éen v overgefrankeerde lokale brief in Klagenfurt/Celovec, ti|dens de bezetting van de stad door 
Joegoslavische troepen Frankermg met kettingbrekers Poststempel Vopski Postni Urad Celovec / 0  7  / 9 (= Militair postkantoor 
Klagenfurt} De blauwe paraaf op de voorzi|de is van de Joegoslavische censuur 

De door Joegoslavische troe
pen bezette gebieden, zowel in 
Karinthië als in Stiermarken, 
vielen onder de postdirectie 
van Ljubljana. Voorzover de 
S.H.S.staat al beschikte over 
eigen officiële formulieren, 
zoals pakketpostkaarten, werd 
hiervan gebruik gemaakt. Wa
ren dergelijke formulieren 
nog niet beschikbaar, dan wer
den  net als in het overige ge
bied van genoemde postdirec
tie  de oude formulieren van 
de Oostenrijkse post gebruikt. 
Soms waren die uitsluitend 
Duitstalig, soms ook tweetalig: 
Duits en Sloveens, steeds in 
die volgorde. De frankeer en 
portzegels waren van de nieu
we staat. Het waren de in Lju
bljana uitgegeven 'kettingbre
kers'. Zij ontlenen hun naam 
aan de daarop afgebeelde 
slaaf, die zijn ketenen ver
breekt. 

De poststempels vormen een 
hoofdstuk apart. De meeste 
plaatsen in het onderhavige 
tweetalige gebied hadden zo
wel een Duitse als een Slo
veense naam; vaak is er geen 
enkel verband tussen beide 
namen. Aanvankelijk werden 
de oorspronkelijke Oosten
rijkse stempels gebruikt. Deze 
vermeldden vaak alleen de 
Duitse plaatsnaam, maar soms 
ook de Sloveense. Deze twee
talige stempels werden 'gena
tionaliseerd' door er de Duit
se benaming uit te verwijde
ren. Tenslotte kwamen er vrij 
spoedig nieuwe stempels, die 
alleen de Sloveense benaming 
vermeldden. 
Nadat het besluit tot het hou
den van een referendum was 

ven. Veeleer leek de oorzaak 
te liggen in de actieve en soms 
zelfs fanatieke germanise
ringspolitiek, waarmee be
paalde groeperingen tracht
ten de hegemonie van de etni
sche Duitsers, die in de Do
naumonarchie een minder
heid vormden, in stand te 
houden. 

De noordelijke grens van de 
nieuwe staat moest worden ge
trokken door de kroonlanden 
Karinthië en Stiermarken, die 
beide een gemengde bevol
king van Duitsers en Slovenen 
hadden. Uiteraard kon dit 
geen in pais en vree verlo
pend proces zijn. Er kwam 
zelfs gewapend geweld aan te 
pas. Dit begon in november 
1918 met de bezetting van de
len van het gebied door Slo
veense vrijwilligers, gevolgd 
door het geregelde leger van 
de nieuwe staat. De zich 
Deutschosterrach noemende 
overblijvende Oostenrijkse 
rompstaat had geen geregeld 
leger. Er werd echter verzet 
gepleegd door gewapende mi

lities, aanvankelijk met enig 
(zij het wisselend) succes. Ter
zijde moet hier nog opge
merkt worden dat de gekozen 
benaming Deutschosteneich 
geen recht deed aan de in dat 
land gevestigde nietDuitse 
minderheden. In het vredes
verdrag werd deze naam, zij 
het waarschijnlijk op andere 
gronden, verboden; het werd 
Republik Osterreich zonder etni
sche aanduiding. 

De omvang van de door de 
Joegoslavische troepen bezet
te gebieden was aan verande
ringen onderhevig. Ze werd 
vooral beïnvloed door de her
haaldelijk oplaaiende ge
vechtshandelingen. In Karin
thië werd zelfs onderscheid 
gemaakt tussen twee bezettin
gen. De eerste eindigde op 7 
mei 1919 en de tweede begon 
op 28 mei 1919. Deze laatste 
leidde tot de bezetting van de 
hoofdstad van Karinthië, Kla
genfurt/Celovec, door S.H.S.
troepen. Een stabilisatie trad 
pas op toen in Saint Germain 
(Frankrijk) de onderhande
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5 Briefkaart van het niet bezette Graz in Stiermarken naar Ledenitzen/Ledenice in de 
door Joegoslavische troepen bezette Zone A Joegoslavisch censuurstempel Cenzura 
Borovlje 1= Censuur Ferloch) 

tussen een Zone A, die het zui
delijk deel van het omstreden 
gebied omvatte, en een Zone 
B, die het gebied rond Klagen
furt/Celovec bestreek. 
Als een meerderheid van de be
volking in Zone A zich zou uit
spreken voor aansluiting bij de 
Republiek Oostenrijk, zou ook 
Zone B  zonder referendum 
tot deze staat gaan behoren. 

gevallen, ontbrandde in Zone 
A een heftige verkiezings
strijd, met intensieve propa
gandaactiviteiten van velerlei 
aard, zelfs inclusief het optre
den van 'knuppelbenden'. 
Aan Duitse zijde speelde hier
bij de nog steeds bestaande 
Kamtner Heimatdienst een gro
te rol. Ter bestrijding van de 
kosten liet deze op eigen ini



6 Enige exemplaren van de door de Kärntner Heimatdiensf uitgegeven zegels, die niet 
voor postale doeleinden mochten worden gebruikt 
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7 Enige Oostenri|kse toeslagzegels uit de serie van negentien waarden De hogere / tn ige Uostenri|kse toei 
waarden zi|n niet getand 
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8 Propogondakoart, gefrankeerd met de Oostenrijkse opdrukzegel Het met-postale 
nevenstempel is van de Kärntner Heimatdienst, die zich naast de posteri|en belastte met 
de verkoop van postzegels 
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10 Prentbnefkaart van Unterbergen/Podgora m Zone A naar L|ubl|ana, gefrankeerd 
met een Joegoslavische toeslagzegel Het poststempel is nieuw en bevat alleen de Slo
veense naam Podgora W-10-20 Het oorspronkeli|ke Oostenrijkse stempel vermeldde 
alleen de Duitse naam 

9 De serie Joegoslavische toeslag ^ 
verkregen door de bestaande krantenze
gels te voorzien van de gestileerde op
druk van de frankeerwaarde en de afkor
ting KGCA 1920 De zegels zi|n met ge
tand 

tiatief en voor eigen rekening 
'post/egels' drukken. Deze 
werden echter door het be
voegde geallieerde gezag niet 
geaccepteerd; ze konden 
daarom niet voor postale doel
einden worden gebruikt. 
Toch werd na de eerste druk 
in Klagenfurt/Celovec, die 
duizend series van 22 waarden 
omvatte, nog eens illegaal een 
tweede oplage van vierdui
zend series vervaardigd'; dat 
gebeurde in Innsbruck, op an
der papier en met een afwij
kende gom. Vervolgens lukte 
het toch nog om tot een goed
gekeurde uitgifte van toeslag
zegels te komen. De lopende 
serie van negentien gewone 
frankeerzegels werd met de 
opdruk Kärnten Abstimmung in 
andere kleuren herdrukt op 
anders gekleurd papier (Mi-
chel-nummers 321-339). De 
prijs bedroeg het drievoudige 
van de frankeerwaarde. De 
postzegels waren geldig van 16 
september tot 10 oktober 
1920 en wel in geheel Oosten
rijk, met uitzondering van de 
door Joegoslavische of Itali
aanse troepen bezette gebie
den. Met de toeslag werd 
maar liefst 75 procent van de 
propagandakosten gedekt. 

In navolging van Oostenrijk 
gaf ook Joegoslavië propagan
distische toeslagzegels uit. De 
al in omloop zijnde kranten-
zegels werden hiertoe voor
zien van een gestileerde rode 
opdruk. Deze bestond behal
ve uit de waarde-aanduiding 
en de afkorting KGCA (van 
Koroska Glasovalna Cona A (Ka-
rinthisch kiesdistrict A) uit het 
jaartal 1920. De prijs bedroeg 
ook hier het drievoudige van 
de frankeerwaarde. 
De /egels verschenen erg laat. 
In de literatuur wordt zowel 
28 september 1920 als 10 ok
tober 1920 genoemd als uitgif-
tedag. Laatstgenoemde da
tum was de dag van de volks
stemming. In Joegoslavië ble
ven de zegels daarna geldig 
tot 31 oktober 1920, in Zone A 
tot het vertrek van de Joego
slavische troepen enige dagen 
daarvoor. De restvoorraad 
werd aan een handelaar ver

kocht. Gevolg van een en an
der was dat er vrijwel geen 
sprake was van regulier pos
taal gebruik van deze postze
gels; de zegels werden in grote 
aantallen voorzien van welwil-
lendheidsafstempelingen, die 
bij sommige postkantoren in 
Zone A ook nog achteraf ge
schiedden. 

De volksstemming resulteerde 
in 22.025 stemmen voor aan
sluiting bij Oostenrijk en 
15.278 stemmen voor aanslui
ting bij Joegoslavië. Het regle
ment van het referendum 
hield in dat ook gemeenten 
waar de meerderheid van de 
bewoners voor aansluiting bij 
Joegoslavië was - en er waren 
gemeenten waar meer dan ne
gentig procent van de bevol
king die wens uitsprak - zich 
moesten neerleggen bij de uit
slag in zijn totaliteit. 
De grens die na de volksstem
ming ontstond is ook heden 
ten dage nog de grens tussen 
Oostenrijk en de in 1991 ver
zelfstandigde Republiek Slo
venië. 

Na het vertrek van de Joego
slavische troepen werden in 
Karinthië in het algemeen 
geen tweetalige stempels 
meer gebruikt. Ook in de ge
meenten waarin dit vóór 1920 
wel het geval was, werden in 
de poststempels uitsluitend de 
Duitse benamingen gebruikt. 
Een uitzondering vormde 
het postkantoor in Egg bei 
Hermagor/Brod pri Smohor-
ju, dat nog tot eind 1924 een 
tweetalig stempel hanteerde. 

De volksstemming werd (en 
wordt) op gezette tijden her
dacht met de uitgifte van Oos
tenrijkse gelegenheidszegels 
en gelegenheidsstempels (zo
als de Michel-nummers 1082 
en 1343). Het duurde echter 
tot 1994, dus meer dan zeven
tig jaar, alvorens er weer een 
Sloveense tekst verscheen in 
een Karinthisch poststempel. 
In het kader van het 'jaar van 
de minderheden' waren twee 
tweetalige gelegenheidsstem
pels in gebruik: respectievelijk 
in Klagenfurt/ Celovec en in 
Keutschach/ Hodise. 

In de Tweede \Vereldoorlog 
werden de oorspronkelijk tot 
de kroonlanden Karinthië en 
Stiermarken behorende ge
bieden bij Duitsland ingelijfd. 
Het germaniseringsproces, 
waarvan al eerder sprake was, 
laaide toen in alle felheid 
weer op. Het ging zelfs ge
paard met massale deportaties 
van Slovenen. Ook uit het ge
bied van de voormalige Zone 
A, het gebied dus dat in 1920 
bij Oostenrijk bleef, werden 
ruim negenhonderd Slovenen 
ter versnelling van de germa-
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11 Voorbedrukte seriebnef, gericht aan de handelaar die de gehele restvoorrood 
Joegoslavische propagandazegels opkocht De afstempeling ïeiezna Kapto 7 X 20{ 
Eisenkoppel) geschiedde vernioedeli|k achteraf 

1 2 Binnenlandse prentbnefkaart met het tweetalige poststempel Egg bei 
Hermogor/Brodpn Smohoqu 5 1 22 dat to te ind 1924 werd gebruikt Opmerkelijk is 
dat dit |uist hier geschiedde, terwi|l deze plaats, die buiten de zones A en B lag, mm 
mer door Joegoslavische troepen werd bezet 

nisermg van dat gebied, gede
porteerd naar kampen m Mid
denDuitsland, respectievelijk 
naar het Duits/Poolse grens
gebied De Kamtner Heimat
dienst, die een grote rol speel
de bij de verkiezingspropa
ganda in 1920, was ook be
trokken bij deze deportaties 
Ter afsluiting nog een opmer
king van uitgesproken filatehs
tische aard Zoals hiervoor al 

werd vermeld waren de Oos
tenrijkse, respectievelijk Joego
slavische propagandistische 
opdrukzegels bestemd voor 
het reguliere postverkeer. Ze 
waren ook geldig op het gehe
le grondgebied van het land 
van uitgifte, voorzover dit met 
door buitenlandse troepen was 
bezet (onder andere Zone A) 
Dit leidt tot de conclusie, dat 
de wijze van vermelding van 
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13 Brief van een tiidens de Tweede Wereldoorlog uit Karinthie gedeporteerde Sloveen 
naar Altendorf bei Eberndorf/Staro ves pri Dobeni vesi. met met postaal nevenstempel 
van het kamp in Frauenaurach bi| Erlangen in Duitsland De opdruk Feldpostbrief li ten 
onrechte Vermoedeli|k was geen ander Driefpapier beschikbaar 

Noot: 
' zie in d e Michelcatalogus o n d e r 
Lokalausgaben Kärnten 

14 Een van de twee in 1994 in het kader 
van het |aar van de minderheden na ze
ventig jaar m Kannthie weer gebezigde 
tweetalige (gelegenheids)stempels met 
Duitse en Sloveense tekst 

deze postzegels in de Michel
catalogus correct is en dat er 
geen aanleiding is voor de wij
ze van vermelding in de Yvert
catalogus Wert suggereert ten 
onrechte dat het hier gaat om 
postzegels die door een bijzon
dere autonteit werden uitgege
ven ten behoeve van een ge
bied met een bij/ondere status. 
Franc Drenovec 

Literatuur: 
Spomini door Mirko Petek, 'Rodna 
Grudd ' , 10 /1995 , Ljubljana 
Die Geschichte des Deutschtums m der 
ehemaligen Untersteiermark d o o r 
prof dr O t h m a r Pickl, 'Lot u n d 
Waage ' , 1990, Graz( ' ) 
Die Post im Kamtner Abwehrkampf 
d o o r Paul Posch, 'Die Briefmarke ' , 
10 /1995 , Wien 
Die Zensur tn Österreich nach dem er 
sten Weltkrieg d o o r Norbe r t Rainer, 
1994, Wien 
Slovenië 1941 1945 door Franc Dre
novec, Neder landsch Maandblad 
voor Philatelie, 1/1992, Den Haag 
Filatelisticni Zbomik, afleveringen 
11/1985 en 'VI /1994 , Ljubljana 
Handbuch Kärnten, edities 1982 en 
1992, Klagenfurt 
Narodu m drzavi sovrazni/Volks und 
Staatsfeindlich, Celovec/Klagentur t , 
1992 
Boj za Manbor 1918 1919, 1988, Ma
n b o r 
Slovenska kronika XX stotetja, 1995, 
Ljubljana 

Verzamel Je een motiet 
dan kom Je naar Haarlem! 

Want in Haar l em zit postzegelwinkel PostBeeld m e t een e n o r m e 
\ o o r r a a d postzegels o p motie l gesor tee rd In ons un ieke 
kijksysteem kun t U alle zegels o p uw g e m a k bekijken Alles is 
duidelijk geprijsd 
Kunt U niet naar Haar l em k o m e n , vraag d a n een gratis prijslijst van 
uw verzamelgebied aan Van vrijwel elk l and en van zo 'n 200 
motieven h e b b e n wij prijslijsten beschikbaar O p onze prijslijsten 
h a n t e r e n WIJ Michel nrs Openings t i jden m a l S / I 8 u , di t / m vr 
9 S0/18U, za 9 / 1 7 u , d o koopavond 
Kloosterstraat 19/21 
(winkelcentr Cronje) 
2021 y j Haar l em 
Tel 02S5272136 

PostBeeld 
Fax 023527275? De leukste postzegelwmkel 

Een beurs om niet te missen! 
Zaterdag 21 september en zondag 22 september 1996 

34" CAPELSE POSTZEGELBEURS 
Met Expositie: 

"Kunst "de andere hobby van postzegelveizameUus 
Capelle aan den IJssel, in deTrefterp, Marsdiep 1 

* Vele handelaren met voor elk wat wils 
* Geheel vernieuwde "Dubbeltjeshoek" 
* Toegang gratis 
* Nu heel makkelijk te bereiken Eindpunt metro 'de Terp' 
* Ook gratis ruime overdekte parkeergelegenheid 
Openingstijden beide dagen van 10 00  17 00 uur 
Alle tafels tot eind 1996 verhuurd. 
Voor Inlichtingen Filatelistenvereniging IJssel & Lekstreek 
Tel 0 1 8 0  3 1 7 8 9 7 (Hr WT Rath) 

ill 
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FILATELISTISCHE 
Opgaven voor deze rubriek in 

f§\ het novembernummer 1996 
moeten uiterlijk op 1 oktober 

^ a.s. in het bezit zijn van de 
^ redactie van 'Phi latel ie' , 

Klipper 2 , 1 2 7 6 BP Huizen. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg w o r « samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de aan 
haar opgegeven data en t i jd
stippen doorgang vinden. 
OOK zijn niet alle evenemen
ten gratis toegankelijk. Wi j 
adviseren u bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
verwijderde evenementen 
eerst even met de organisa
toren te bellen. 

FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 

• Noq t / m 5 januari: 
Utrecht. Spoor & Post, tentoon
stelling van post- en vrachtzegels 
uit de collectie van het Nederlands 
Spoorwegmuseum. Maliebaansta
tion. Openingstijden: di-za van 10 
tot 17 uur, zo van 13 tot 17 uur. 
Toegangsprijs museum: f 11 .-
(kinderen van 4-12 jaar: f 7.-). 
• 14 en 15 september: 
Brussel (België). Brussels 96, 
gecombineerde tentoonstelling en 
beurs, georganiseerd door Paos-
kesen Philatelists, Tervuren. She
raton Airport Hotel nabij luchtha
ven Zoventem. Openingstijden: 
heidedagen 10-18 uur. Inlichtin
gen: L.K. Jensen, Brusselse Steen
weg 78,3080 Tervuren (België). 
• 1 8 t / m 22 september: 
Londen (GB). Autumn Stampex 
1996, tentoonstelling georgani
seerd door de Philatelic Traders' 
Society. Business Design Centre, 
52 Upper Street, Islington, London 
NI . Inlichtingen: 107 Charterhou
se Street, London ECl M 6PT (GB). 
• 26 t / m 29 september: 
Dinslaken (Duitsland). Dinsla
ken 96, tentoonstelling (Rong 3) 
met internationale deelneming 
t.g.v. het vijftigjarig bestaan van 
de Dinslakener Briefmarken-

-° Sammler Verein. Aula van de 
ï Ernst-Barlach-Gesomtschule, 
~ Scharnhorststrasse. Inlichtingen: 
Z Oststrasse 35, D-46539 Dinslaken 
- (D). 
^ • 27, 28 en 29 september: 
Z Osnabrück (Duitsland). 
;^ Motiva 96, thematische tentoon-
ïï stelling met internationale deelne-
2 ming [Rang 2) georganiseerd door 
2 het l'erioncf Philatelistischer Ar-
X beitsgemeinschafte. Stadthalle Os-

- — nabrück, Schlosswall 1 -9. Jeugd-
t4 fl klasse, Open klasse. Openingstij-
ö l t den:op27en28/9van 10tot 18 

uur en op 29/9 van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: K.-H. Riedger, Erlen-
weg29A,D-29214BadRothenfel-
de. Aanmelding sluit 31 mei a.s. 

(Ortwin Kern, Postfach 800427, 
D-65904 Fronkfurt/Main). 
• 4 , 5 en 6 oktober: 
Appingedam. Eemsmond 96, 
postzegeltentoonstelling (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. 
Co. 300 kaders. Jeugdklasse. In
lichtingen: A.H. Klijnstra-Roelfse-
ma,Gr.Edzardstraat51,9902HR 
Appingedam, ©0596-622496. 
• 1 0 , 1 1 en 12 oktober: 
Ede. Fila-Ede 96, postzegelten
toonstelling in categorie 3 ter ge
legenheid van de Dag van de Post
zegel 1996, het vijftigjarig be
staan van De Globe afdeling Ede 
en het 25-jarig bestaan van de 
jeugdafdeling. Ca. 300 kaders, 
Klüssendorf-automoat. Thema: De 
flora en fauna van de Veluwe. Za
lencentrum Nimoc, Golvanistroot 
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-bonk, 
gironummer bank 310031, t.n.v. 
H. Vruggink). Inlichtingen: J.C. 
Mok, Prins Bernhardlaon 8,6721 
DR Bennekom, ©0318-416160. 
• 1 2 en 13 oktober: 
Alkmaar. Pozeta 96, propagan-
dotentoonstelling met wecfstrijdko-
rokter (categorie 3) ter gelegen
heid van het 60-jarig bestaan van 
de NVPV afdeling Alkmaar en het 
20-jarig bestaan van de de jeugd
afdeling 'De Kleine Postiljon'. Dag 
van de Postzegel De Hoornse 
Vaart, Hertog Aolbrechtweg 4. Co. 
300 kaders. Inlichtingen: R.A. Pij
ning, p/a Postbus 321,1800 AH 
Alkmaar, ©072-5112270. 
Amsterdam. Wedstrijdtentoon
stelling in categorie 2, georgani
seerd door Organisatie Dog van de 
Postzegel Amsterdam t.g.v. Dag 
van de Postzegel Gebouw Euretco, 
Delflandlaan 4 (ingang Schiplui-
denloon). Openingstijden: beide 
dogen van 10-17 uur. NVPH-hon-
deforen aanwezig. Inlichtingen en 
aanmeldingen: H.J. Nijmeijer, 
Postbus 6726,1005 ES Amster
dam, ©020-6120432 (nol 9 u.). 
Meerssen. Limphilex XXVII, ten
toonstelling (categorie 3) georga
niseerd ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegehn het 21 -
jarig bestaan van 't Fakteurke 
Mergelland. Co. 300 kaders. Stella 
Moris College, Veeweg 2. Opening
stijden: op 12/10 van 12 tot 18 
uu renop l3 /10van l0 to t l 7 
uur. Inl.: 't Fakteurke, Postbus 31, 
6343 ZG Klimmen, t.a.v. de heer 
J.H.L. van den Bosch, ©043-
4592037, fox 043-4592800, 
Email: vdbohand@pi.net. 
Rotterdam. Tentoonstelling (pro
paganda) georganiseerd door net 
'Comité Dog van de Postzegel Rot

terdam' ter gelegenheid van de 
viering van de Dag van de Postze-
ge/. Voormalig EKP van PTT Post 
(noost Centraal Station). Co 200 
kaders. Enveloppen: zie Bondspa
gina's van juli/augustus jl. Gratis 
catalogus, gratis speciale attentie. 
Inlichtingen: H.J. Polhuijs, Vincent 
vanGoghstraatl9,2941GWLek-
kerkerk, ©0180-661550. 
• 12 oktober-1 november: 
Meerssen. Unesco 50 jaar, fila-
telistische tentoonstelling georga
niseerd ter gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan van de Unesco. 
Geulgalerie, Stella Moris College, 
Veeweg 2. Openingstijden: op 
12/10 van 12 tot 18 uur, op 
13 /10van l0 to t l7uurende 
overige dogen op schooltijden. In
lichtingen: 't Fakteurke, Postbus 
31,6343 ZG Klimmen, t.o.v. de 
heer J.H.L. van den Bosch, ©043-
4592037, fox 043-4592800, 
Email: vdbohand@pi.net. 
• 26 en 27 oktober: 
Tienen (België). Thuinae 96, 
provinciale competitieve postze
geltentoonstelling Brabant, geor
ganiseerd door de Tiense Postze-
gelcluh 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. Voncleef, Albertvest 
36, B-3300 Tienen (België). 
• 9 en 10 november: 
's-Gravenhage. Gevleugelde 
post, propopandatentoonstelling 
ter gelegenheid van het zestigjarig 
bestaan van de Nederlondse Ver
eniging van Aero-Philotelisten 'De 
Vliegende Hollander'. Co. 150 ka
ders. PTT Museum, Zeestraat 82. 
Openingstijden: beide dogen van 
12 tot 17 uur. Inlichtingen: J.D.H. 
vanAs,Dintel22,2991RCBaren-
drecht, ©0180-614430. 
• 2 7 , 2 8 en 29 december: 
Noordwijk. Northgopost 96, ten
toonstelling (categorie 3) ter gele
genheid van het 50-jarig bestaan 
van de Vereniging van Postzegel
verzamelaars Noordwijk en het 
20-jarig bestaan van de Ruimte
vaart Filatelie Club Nederland. 
Northgo-sporthol, J. van Hoorn-
stroot 4. Ca. 300 kaders. Ope
ningstijden: op 27/12 van 18 tot 
22, op 28/12 van 10 tot 22 en op 
29/12 van 10 tot 17 uur. Inl.: A. 
Brederode,Sondauwhofl8,2203 
EK Noordwijk, ©071-3649516. 

1997 

• 22 t / m 26 januari: 
Londen (GB). Stampex, nationa
le tentoonstelling georganiseerd 
door het British Philatelic Centre. 
Business Design Centre, 52 Upper 
Street, Islington, London NI . In
formatie: 107 Charterhouse 
Street, London ECl M6Pr. 

• 2 4 , 2 5 en 26 januari: 
Nieuw-Loosdrecht. Negende Fi-
lateliebeurs en 84ste Filatelisten-
dag. Handelaren- en informatie-
beurs speciale verzomelgebieden, 
georganiseerd door de Stichting 
Filoteliebeurs in samenwerking 
met de NBFV. Pandahallen. Ope-

ien: op 24/1 van 13 tot 
18 uur, op 25/1 van 10 tot 17 uur 
enop26/ l van 10 tot 16.30 uur. 
Inlichtingen: Rigterskamp 8,1261 
TN Blaricum, ©035-5314399. 
• 12 t / m 16 februari: 
Hongkong (Hongkong). 
Hang Kong 91, elfde Aziatische 
wereldpostzegeltentoonstellinq. 
Hong Kong Convention and Exni-
bition Centre, Won Choi. Ca. 1.200 
kaders. Openingstijden onbekend. 
Informatie: The Secretory General, 
Room 201, Post Office Headquar
ters, General Post Office, 2 Con-
nought Place, Hong Kong. 
• 1 4 , 1 5 en 16 februari: 
Goirle. Tipbilex 97, tentoonstel
ling (categorie 3) georganiseerd 
door de Vereniging van Postzegel
verzamelaars Tilburg in samen
werking met Oost-Europa Filatelie. 
Jan van Besouwhuis. Ca 250 ka
ders. Openingstijden: onbekend. 
Aanmeldingsformulieren en inlich
tingen: W. Tukker, Postbus 10418, 
5000 JK Tilburg, ©013-5356360. 
Aanmelding sluit 1 oktober 1996. 
• 2 8 , 2 9 en 30 maart: 
Aalsmeer. Jub-Postaal 97, ten
toonstelling (categorie 3) ter gele
genheid van het 50-jarig bestaan 
van de Postzegelvereniging Aals
meer. Verenigde Bloemenveiling 
Aalsmeer, Legmeerdijk 313. Ruim 
300 kaders; handelaren aanwe
zig. Openingstijden: op 28/3 van 
10 tot 22 uur, op 29/3 van 9 tot 
19 uur en op 30/3 van 10 tot 17 
uur. Inlichtingen en aanmeldingen 
(éénkoderinzendingen mogelijk): 
G.H. Hoving, Postbus 249,1430 
AE Aalsmeer, ©0297-322034. 
's-Gravenhage. Perfilex 97, in
ternationale propagondotentoon-
stelling ter gelegenheid van het 
10-jorig bestaan van de Perfin 
Club Nederland PTT-Museum, 
Zeestraat 82. Veiling. Openingstij
den: 28/3 van 12-17 uur, 29/3 
van 10-17 uur en 30/3 van 12-16 
uur. Inlichtingen: D. Scheper, Ho-
geland 1,2264 JX Leidscnendam, 
©070-3279626. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 1 2 september: 
Nijmegen. Wijkcentrum Duken-
burg(zaal3),Meiihorst7039, 
19.30-22. ©024-6413608. 
• 14 september: 
Doetincnem. Wildebeest, Rozen-
goardseweg 91,10.30-18.30. 
©026-3332635. 
Dronten. De Meerpaal, 13.30-
16.30. ©0321-314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel-

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

weg 399a, 13-17. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstroot 4,10-16. 
©023-5613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verloan20,12-16.®010-
5915346. 
Welberg (Steenbergen). De 
Voert, Kop. Kockstroat 54, aan
vang 10 uur. ©0167-567469. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,10-16. ©0521-
512592. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzen-
dorfloon, 10-16. ©072-5337739. 
• 15 september: 
Den Helder. Motel, Morsdiep-
straot 2a, 10-16.30. ©0223-
615409. 
• 19 september: 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutlaan 2,19-22. ©0341-
254615. 
• 2 1 september: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat70,10-16.©02977-
25158. 
Apeldoorn. Nieland, Soerense-
weg 73,10-15. ©055-3558060. 
Assen. De Open Hof, Sleutel
bloemstraat 1,10-16.30. ©050-
4092874. 
Dieren. NFV Skandinavië. Theot-
horne, Callunoplein 77,10-16. 
©0313-415000. 
Echt. Zaal Willie, Houtstraat 7, 
13-17. ©0475-486144. 
Groningen. Nederlandse Vereni
ging voor Thematische Filatelie. 
Martinihal, Leonard Springerlaan 
2,10-16. ©0341-563540. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. 
Mijdrecht. Dr J. van der Hoor-
laon 6,11-15. ©0297-289322. 
Waddinxveen. Ontmoetings-
kerk. Groensvoorde 3,13.30-17. 
©0182-396440. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16. 
©038-4771726 (no 18 uur). 
• 22 september: 
Amsterdam. Artis Partycentrum, 
Plantage Middenlaan 41 o, 10-16. 
©0512-531175. 
Berkel-Enschot. De Druiventros, 
Bosscheweg 11,10-13. ©013-
5332058. 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bikkerstraat 46,10-16. 
©020-6907434. 
Echt. St. Joris, Cypresstroot 58,9-
13. ©0475-483630. 
Kaalheide-Kerkrade. De Jreëts, 
Koolheidersteenweg 105,14-17. 
©045-5415088. 

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


• 23 september: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temaker de Bruïneweg 279, 
19.30-22. ©026-3340331. 
• 27 september: 
Osnobrück (Duitsland). Stadt-
halle Osnabrück, Schlosswall 1-9, 
10-17. 
• 28 september: 
Bodhoevedorp. Het Dorpshuis, 
Snelliuslaan3,10-16.®023-
5617279. 
Bodegraven. Parochiehuis, 
Doortocht 11,10-17. ©0172-
613475. 
Brielle. Zolencentrum, Lange-
straat76,13.30-16.30. ©0181-
415640. 
Culemborg. Geologie- en mijn-
bouwfilatelisten. De Open Hor, 
Beethovenloon 2-4,10-17. 
©0299-425078. 
Deventer. Wijkgebouw, Van Vlo-
tenloon 85,10-16. ©0570-
592074. 
Dordrecht. De Schuur, Nijhof-
flaan 57,10-17. 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 
53,13-17. ©0264-456195. 
's-Grovenzonde. De Brug, Ko
ningin Julionoweg 91, 10-16. 
©0174-412117. 
Groningen. Martinihal, 10-17. 
©050-5712929. 
Hilversum./7/a/e//s/eni'eren/(;/n£i 
Duitsland. De Koepel, Kapittelweg 
399a, 13-16. ©035-6837715. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. 
Noordwijk. De Kuip, Zeestraat 
1,10-17. ©0252-212080. 
Osnabrück (Dultsland). Stodt-
holle Osnabrück, Schlosswall 1 -9, 
10-17. 
Roermond. Ontmoetingscen
trum, Minderbroederssingel 15F 
(naast Nederlonds-Hervormde 
Kerk), 13-16. ©0475-591608. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig-
straat 3,10.30-15.30. ©0316-
529241. 
Zwolle. UV Jubal, Jufferenwol 
24,10-16.30. ©038-4216493. 
• 29 september: 
Dinslaken (Duitsland). Ernst-
Borloch-Gesomtschule, Scharn-
horststrasse. Inlichtingen: Oststros-
se 35, D-46539 Dinslaken (Duits
land). 
Haarlem. Hotel Haarlem-Zuid, 
Toekanweg 2,10-16. ©0512-
531175. 
Lichtenvoorde. 't Zwaantje, Zie-
wentseweg 1,10-17. ©0544-
375707. 
Osnabrück (Duitsland). Stodt-
holle Osnabrück, Schlosswall 1 -9, 
10-17. 
Raalte. Zwokenberg, School-
straatll,10-16.©0572-
353226. 

Schagen. De Rode Leeuw, Markt, 
10-16. ©0224-214489. 
• 5 oktober: 
Almere-Stod. Sporthal Steden-
wijk, Kampenweg 7, 10-16. 
©036-5360219. 
Alphen aan den Rijn. Nabij, 
Lauraplein/hoek Van Lennep-
straot, 10-17, 
Arnhem. Postiljon Hotel, Europa
weg 25,10-16. ©0512-531175. 
Beverwijk. De Nieuwe Slof, 
Kerkstraat 146,10-16. ©0251-
237108. 
Gouda. Goudse Woorden, Cals-
laon 100,13.30-17. ©0182-
396440. 
Hengelo (Ov.). De Waarbeek, 
TwekWerweg 327,10-17. 
©074-2919591. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. 
Leeuwarden. Boekemo, Helicon
weg, 10-16.30. ©058-2664846. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivoldistroot 4, 
10-16. ©0252-411406. 
Nunspeet. Het Dorpshuls, Dr. 
Schutloon 2,13.30-17. ©0341-
254615. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhofl, tijden onbekend. 
©0297-562862. 
Veenendool. Christelijke Scho
lengemeenschap, Boompjesgoed 
14,9-16. ©0318-471055. 
• 6 oktober: 
Heerhugowoord. De Swan, Mid
denweg 178,13-16.30. ©072-
5714371. 
Hengelo (Ov.). De Waarbeek, 
Twekkelera/eg 327,10-17. 
©074-2919591. 
's-Hertogenbosch. Het Wapen 
van Rosmalen, Graofseboon 52, 
10-16. ©0512-531175. 
Venlo. 't Anker, Straelseweg 83, 
10-13. ©077-3731188. 
• 10 oktober: 
Nijmegen. Wijkcentrum Duken-
burg(zaal3),Meiihorst7039, 
19.30-22. ©024-6413608. 
• 1 2 oktober: 
Apeldoorn. Nielond, Soerense-
weg 73,10-15. ©055-3558060. 
Doetinchem. Wildebeest, Rozen-
gaardseweg 91,10.30-18.30. 
©026-3332635. 
Drenten. De Meerpaal, 13.30-
16.30. ©0321-314305. 
Enschede. Vrieler, Brinkstraat 
301,10-16. ©053-4359638. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstroot 4,10-16. 
©023-5613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verloon 20,12-16. ©010-
5915346. 
Rijssen. Parkgebouw, Oosterhof-
weg, 10-17. ©0548-515676. 

Sassenheim. Wosbeek, Van Al-
kemodeloon 12,10-17. ©0252-
215972. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,10-16. ©0521-
512592. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzen-
dorfloon, 10-16. ©072-5337739. 
• 1 3 oktober: 
Essen (Duitsland). Soalbou Es
sen (Grosser Saal), Huyssenollee 
53,10-17. Inlichtingen: Rolf 
Schneider, Huttropstrasse 54, D-
45138 Essen (Essen). 
Nijmegen. Sterrebos, Kasteellaan 
4-6,10-17. ©024-6414855. 
Rotterdam. Engels (Groothan
delsgebouw), Stationsplein 45,10-
16. ©0512-531175. 
Sint-Niklaas (België. Poststuk
ken. Stadszalen, Leopold ll-laon, 
9-17. Inlichtingen: R. Ingels, Ho-
genokkerstroat 134,8-9100 Sint-
Nikloos (België). 
• 17 oktober: 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutloon 2,19-22. ©0341-
254615. 
• 1 9 oktober: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclo-
menstraat70,10-16.©02977-
25158. 
Echt. Zool Willie, Houtstraat 7, 
13-17. ©0475-486144. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. 
Mijdrecht. Dr J. van der Hoar-
laon 6,11-15. ©0297-289322. 
Papendrecht. Cultura, Muilwijck-
stroat 2,10-16. ©078-6411289. 
Noordwijk. De Kuip, Zeestraat 
1,10-17. ©0252-212080. 
Waddinxveen. Ontmoetings-
kerk. Groensvoorde 3,13.30-17. 
©0182-396440. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16. 
©038-4771726 (na 18 uur). 
• 20 oktober: 
Amsterdam. Artis Partycentrum, 
Plantage Middenlaan 41 o, 10-16. 
©0512-531175. 
Berkel-Enschot. De Druiventros, 
Bosscheweg 11,10-13. ©013-
5332058. 
Eindhoven. VTA Henriette Roe-
lants. Keldermansstraat 43a, 10-
16. ©040-2416358. 
Helmond. TGV Ontmoetingscen
trum, Azolealoon 40,9-12.30. 
©0493-319063. 
• 26 oktober: 
Abcoude. Zool Angstelborch, 
12.30-16. ©0297-241370. 
Amsterdam. Woestduincentrum, 
Woestduinstraatl6-24,XX-XX. 
©020-6795077. 
Brielle. Zalencentrum, Longe-
straat76,13.30-16.30. ©0181-
415640. 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 
53,13-17. ©0264-456195. 

Kotwijk. Zwanenburg, Zwanen
burgstraat 62,10-16. ©071-
4024717. 
Kortenhoef. De Fuik, Zuidsingel 
54,10-17. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig-
stroot 3,10.30-15,30. ©0316-
529241. 
Zwolle. CJV Jubol, Jufferenwol 
24,10-16.30. ©038-4216493. 
• 27 oktober: 
Bilthoven. Branden Brandweer 
op postzegels. Brandweerkazerne, 
Leyenseweg40,11-16.©030-
2200332. 
Boxmeer. Van Diepen, Spoor-
straat74,10-16.®0485-
571842. 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bikkerstraat 46,10-16. 
©020-6907434. 
Echt.Willie, Houtstraat 7,10-16. 
©0475-481275. 
's-Grovenhoge. Nederlands 
Congresgebouw, Churchillplein 10, 
10-16. ©0512-531175. 
Koolheide-Kerkrade. De Jreëts, 
Koalheidersteenweg 105,14-17. 
©045-5415088. 
Leiden. Vijfhovenhuis, Hofloan 
169,11-16. ©071-5215942. 
• 28 oktober: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temoker de Bruïneweg 279, 
19.30-22. ©026-3340331. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 15 september: 
Silver Spring (Verenigde Sta
ten). Oekraïne. Zobijaka Auc
tions, P.O. Box 3711, Silver 
Spring, MD 20918 (Verenigde Sta
ten). 
• 19 september: 
Londen (GB). Gemenebest. Phil
lips, 101 New Bond Street, London 
WIYOAS(GB). 
• 8 oktober: 
Londen (GB). Groot-Brittannië 
en postgeschiedenis. Christie's, 8 
King Street, St. James's, London 
SW1Y6QT(GB). 
• 9 t / m 12 oktober: 
Hamburg (Duitsland). HBO-
Auktionen, Postfach 103007,0-
20020 Homburg (Duitsland). 
• 10 oktober: 
Londen (GB). O.a. postzegel
doosjes. Phillips, 101 New Bond 
Street, London WIYOAS(GB). 
• 11 en 12 oktober: 
Malmö (Zweden). Postiljonen 
AB, P.O. Box 4118,5-20312 
Malmö (Zweden). 
• 17 oktober: 
Londen (GB). Gehele wereld 
Phillips, 101 New Bond Street, 
London WIYOAS(GB). 
• 24 oktober: 
Londen (GB). Groot-Brittannië ge

specialiseerd Phillips, 101 New 
Bond Street, London WIYOAS(GB). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

• 1 oktober: 
Ontdekkingsreizen (Petrus Plonci-
us, Willem Barentsz, Cornells de 
Houtman en Mahu en De Cordes); 
woorden 70,80,80 en 100 cent. 
• 6 november: 
Kinderpostzegels; thema, waarden 
en toeslag onoekend. Velletje: on
bekend. 
• november/december: 
Kortingzegek, nadere gegevens 
ontbrelcen. 

Nederlandse Antillen 

• 25 september: 
Paarden; woorden 35,90,150 en 
175 cent. 
• 30 oktober: 
Kinderzegels; waarden 35-1-15, 
65-1-25,90-H35 en 175-f75 cent. 
• 2 december: 
Decemberzegels; zegels van 30 en 
115 cent. 

Aruba 

• 27 september: 
Beroemde Arubaanse vrouwen; 
waarden 80,90 en 100 cent. 
• 24 oktober: 
Kinderzegels; woorden 80,90 en 
100 cent. 

Suriname 

• 2 oktober: 
America UPAEP (klederdrachtenj; 
twee zegels (prijs f 4.50). 
Permanente zegels (type vogel); 
twee zegels (waarden onbekend). 
• 1 november: 
Kerstzegels; vier zegels (woorden 
onbekend) en een souvenirvelletje 
(prijs f 3,-), 
• 4 december: 
Honderdvijftig jaarAlbina, twee 
zegels (prijs f 5.-). 

België 

• 7 oktober: 
Jeugdfilatelie;]bl 
150 jaar Armonaque de Mons; 
16f. 
• 28 oktober: 
Muziek en literatuur; vier zegels 
van 16 f. 
• 18 november: 
So//(/or/te;7;16-r4f. 
Kerstmis en Nieuwjaar; blokje met 
negen zegels van 13 f. 
Europalia; één zegel van 16 f. 
(Turkije). 

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

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

W E S T ^ E U R O P A P O S T F R I ! ^ 
WU VERZORGEN AL IW MANCO'S TEGEN REDELUKE PRUZEN. VRURLIJVEND 

PRIJSOPGAAF. ZEER UITGERREID NEDERLAND + O.G. EN V E R . E U R O P A . 

POSTZEGELHAIVDEL A L E X A I ^ D E R C V . 
VREDEM. DE VRIESS ÏRAAT 96 - 3067 ZL ROTTERDAM 

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



UNIEK in NEDERLAND 
5 samenwerkende N.V.P.H. winkeliers verspreid over het land 

BIEDEN U AAN 
van 15 september t/m 15 oktober 1996 

Nederland 
Zomerzegels 

Cat. nr. 
274/277 
283/286 
296/299 
305/309 
318/322 
350/355 
392/396 
490/494 
500/503 
513/517 
550/555 

Jaar 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1947 
1948 
1949 
1950 

Onze prijs 

postfris 
160.00 
110.00 
60.00 
60.00 
65 00 
45.00 

7 50 
11 50 
11.50 
25.00 
75.00 

ongebruikt 
52 50 
30 00 
20.00 
20.00 
20 00 
22.50 

4.00 
6 50 
6.50 

15.00 
45.00 

gebruikt 
15.00 
10.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.50 
2.50 
4 50 
4 00 
7 50 

40 00 
Bestellingen per postbank is mogelijk met vermelding van sene Nr 

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

GRAVENSTRAAT 30 
1012 NM AMSTERDAM 

TEL 020 6231319 
POSTBANK 3121427 

G KEISER & ZOON 
PASSAGE 25 

2511 AR DEN HAAG 
TEL 0703462339 
POSTBANK 4262 

LEIDSE POSTZH 
VROUWENSTEEG 3 

2312 DX LEIDEN 
TEL 071 5123233 

POSTBANK 4083049 

JAN RIET 
MINREBROEDERSTRAAT 4 

3512 GT UTRECHT 
TEL 030 2316838 
POSTBANK 371645 

W MEURS 
NIEUWSTRAAT 5 

6701 DE WAGENINGEN 
TEL 0317414318 
POSTBANK 966389 

^^=====:S~iJ"®t het 

Nr. 
Nr. 
Nr. 

m 
max 

FL.48,~ 
FL. 11,^ 

Nr. Nr.7891 , ' " " " « — ' « e  > a „ . , 

I f i I 

Nr. 87U ^!^^^' '■"W 

Lev cond 
voor harxjel portvnj 
boven de FL 300  excl BTW 
indien er geen postzegelhandel 
in de nabijheid is toezending aan 
particulieren portvrij boven de FL 100 



VAN LOKVEN POSTZECELVEILINGEN 
presenteert op 

4 EN 5 OKTOBER 1 996 
haar 35e VEILING met een aanbod van STEMPELMATERIAAL NEDERLAND in uitgelezen kwaliteit. 

Naast een zitting NEDERLAND & O.CD., met vele topnummers en series, een afdeling Buitenland met 
zeer belangrijk ENGELAND, FRANKRIJK en SKANDINAVIE. Enkele voorbeelden: 

De zaterdagmiddag-zittmg bevat als vanzelfsprekend vele interessante partijen en verzamelingen 
Nederland, Europa en Overzee. De rijk geïllustreerde catalogus voor deze belangrijke veiling wordt u, 

mocht u nog met in ons adressenbestand zijn opgenomen na ontvangst van hfl.1 5,- op giro 46 00 298, 
gaarne toegezonden. 

Van |okvetA>f^ 
postzegelveilingen vof 

Buitenhaven 5 
52 ] 1 TP 's-Hertogenbosch 
Tel. 073 - 6 1 2 20 33 
Fax 073 - 613 67 39 

Hem Zealand Stamps 
De postzegels van Nieuw-Zeeland weerspiegelen het landschap, de 
mensen, de cultuur en de verwezenlijkingen van dit kleine land. Met 
hun originele designs, interessante thema's en onderwerpen en dankzij 
een voortreffelijke productiekwaliteit, voldoen de Nieuw-Zeelandse 
postzegels aan alle wensen. 

Elke vijf tot zes weken worden er nieuwe postzegels uitgebracht met 
bijhorende kleurvolle informatiefolders. Eerste dag-uitgaven, 
presentatiepaketten, souvenirbladen en speciale vormgevingen zijn 
eveneens het hele jaar beschikbaar 
Voor meer informatie omtrent Nieuw-Zeelands fascinerende 
postzegels, bezoek ons op internet. Desgewenst kan u zelfs onze 
filatelie-producten on-line bestellen. 

http://www.nzstamps.co.nz 
Contacteer onze 
vertegenwoordiger ter 
J A Visser 
Postbus 184 
Dordrecht 33 AD 
NEDERLAND 

plaatse: Of schrijf naar; 
Philatelic Bureau 
New Zealand Post 
Private Bag 3001 
Wanganui 
NIEUW-ZEEUND 

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 tZi 

http://www.nzstamps.co.nz


R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, LEIDEN 

ENSCHEDE IN ENGEIAND 
2. Depemxk 1990-1991 

In de eerste aflevering van dit artikel ~ verschenen in het juli/augustusnummer van 'Philatelie' -

werd de produktie van de 'Haarlemse' Machin-zegel van 8 p. beschreven. In het nu volgende 

tweede deel besteedt de auteur aandacht aan de Engelse activiteiten van Enschedé in de periode 

1990/1991. 

PROEFDRUKKEN UIT 1990 
EN 1991 
Zoals in de vorige aflevering 
van dit artikel al werd gezegd: 
het zou twaalf jaar duren voor
dat Joh. Enschedé voor de 
tweede maal Engelse zegels 
ging drukken. In 1990 en 
1991 werd echter al wel een 
begin gemaakt met een nieu
we samenwerking tussen Joh. 
Enschedé en het British Post 
Office. Per 2 oktober 1989 was 
het second class binnenlands 
brieftarief op 15 p. gebracht. 
Harrison and Sons drukte in 
verband hiermee een helder
blauwe zegel van die waarde. 

Nog geen jaar later, op 17 s e p 
tember 1990, werd het tarief 
verhoogd naar 17 p. en ver
scheen er een diepblauwe ze
gel van die waarde. 

ENSCHEDÉ'SISP.MACHIN 
HELDERBLAUW 
Bij Enschedé in Haarlem zijn 
modelvellen aanwezig van een 
helderblauwe zegel van 15 p., 
die voor akkoord werden gete
kend op 9 mei 1990; tot de on
dertekenaars behoorde onder 
meer A.R. Lane'. 

De zegels zijn gedrukt op de 
Goebel vijfkleuren rasterdiep-

De Machin-zegel van 15 p groen werd 
begin 1991 door Joh Enschedé gedrukt 

drukpers, en zijn voorzien van 
scheerperforaat 14:14 (15 tan
den horizontaal, 17 tanden 
verticaal). Het perforatiebeeld 
is d /2 /d /2^ . Het papier komt 
niet van Harrison, maar ver
moedelijk van Coated Papers 

Ltd. Het papierdoorzicht is III 
-40/60 en er zijn geen fosfor-
balken aangebracht. Voor de 
zegels is een traditioneel kruis-
raster (rastermaat 125) ge
bruikt; de drukrichting is 
B(oven). De velindeling is zo
als gebruikelijk bij de Machin-
zegels - zie verderop onder de 
zegel van 18 p. De totale nomi
nale waarde van een vel (Total 
Sheet Value) bedraagt £ 30. 
Later in 1990 werden bij Joh. 
Enschedé de eerste zegels in 
rasterdiepdruk vervaardigd 
met behulp van cilinders die 
niet werden geëtst, maar die 
met behulp van de Heil Helio 
Khschograph gegraveerd wer
den. Het is deze nieuwe tech
niek - slechts in België was 
men voor de postzegelfabrica-
ge al veel eerder op het 
procédé overgestapt, later ge
volgd door Japan en de Ver
enigde Staten - die het sinds
dien mogelijk maakte om alle 
zegels in het type-Machin die 
door Joh. Enschedé werden 
gedrukt te onderscheiden van 
de Engelse drukken. 

TubeCenWnafy 4Novemb« t8SO-19» Tube Cemenaiy 4Novefnbef 

L««aiaajM> nn' UMABOOU« Art) iMiaatcum (\rv i*«wc»o 

iMDcnaio»« Arp UMOCKKIUND f\rp gy XKVKI \ r \ LETTUUJ 

Hlft m 

Gedeelte van een vel van de bi| Enschedi 
blauw 

Irukte Machin-zegel van 15 p helder- Detail van een ongetond modelvel van de London Underground-zegeli, ze werden (zie 
rechtsonder) op 4 oktober 1990 voor akkoord getekend 



postzegels om de niet-brief-
post te detecteren. 

ENGELSE CINDERELLA'S UIT 
HAARLEM 
Weliswaar geen postzegels, 
maar wel door Joh. Enschedé 
gedrukt zijn zegels voor de 
Londense metro (London Un
derground) en de National Insu
rance NHS. 

London Underground 
Ter gelegenheid van het hon
derdjarig bestaan van de Un
derground werd een blokje 
voorbereid met als Inschrift 
Tube Centenary 4 november 
1890-1990 Underground Letter 
Service 95 p.; het bevat vier ze
gels met diverse modellen me
tro-treinstellen van oud naar 

Blokje en zegels werden ont
worpen door Davies Patten-
den en gedrukt door Joh. En
schedé en Zonen. Deze zegels 
waren op de jubileumdag ver
krijgbaar bij de London Under-

met een waarde van £ 5.25 en 
£ 5.35 (twee kleurencombina
ties) en S/F, alle drie al dan 
niet met een in zwart gedruk
te toevoeging Isk of Man of N. 
Ireland. 

De zegels zijn door Enschedé 
gedrukt in dubbelvellen van 
tienmaal 20 zegels op gelig pa
pier met liggende paarsbruine 
vezels en voorzien van Harri-
son-gom type D2a. Alle mo-
delvellen zijn gedateerd tus
sen 28 januari en 12 februari 
1992. Met het oog op mogelij
ke vervalsingen van deze Na
tional Insurance-zegels speel
den allerlei veiligheidsmaatre
gelen een grote rol. 

DE ZEGEL VAN 18 P. 
HELDERGROEN VAN JOH. 
ENSCHEDE UIT 1991 
In 1991 werd door het Britisch 
Post Office een langdurig, vijf 
jaar omvattend contract geslo
ten met Joh. Enschedé en Zo
nen voor de leverantie van 
langlopende frankeerzegels in 

CÖ 

Zegels met de waarde-aanduiding £ 5 25 (Man), respectievelijk S/F (Noord-lerland) 
van de National Insurance NHS, gedrukt bij Enschede 

Ongetand modelvel van de National Insurance NHS-zegel van £ 5 35, voor akkoord 
getekend op 28 |anuari 1992 

DEI 5 P. HELDERGROEN 
Op 5 maart 1991 werd een 
modelvel van de zegel van 
15 p. getekend door A.R. 
Lane met de vermelding Fully 
acceptable for operational petfor-
mance. 
Deze waarde in de kleur van 
de latere zegel van 18 p. in de 
kleur heldergroen was op dat 
moment voor wat betreft het 
tarief niet meer in gebruik. 
Nieuw bij deze zegel van 15 p. 
was alleen het drukprocédé: 
een gegraveerde cilinder. Het 
papier was van Coated Papers 
Ltd. Er zijn geen fosforbalken 
over de zegels aangebracht, 
slechts naast zegel 20 van het 
rechtervel vinden we een 

staande fosforbalk waarin be
halve de fosforescente sub
stantie ook transparant wit en 
de geel fluorescente substan
tie Cartax wordt aangetroffen. 
Cartax wordt doorgaans ge
bruikt als toevoeging aan de 
papiercoating. Het werd al 
eerder gebruikt bij frankeer
zegels van de Bondsrepubliek 
en het komt sinds 1987 ook 
voor bij zegels van Zwitser
land, Liechtenstein en 
Luxemburg. De stof licht 
egaal 'geel' op onder de ultra
violette lamp en licht niet na -
er is dus sprake van fluores
centie, niet van fosforescentie. 
Sinds eind 1994 is Cartax ook 
in gebruik bij de Belgische 

ground; ze dienden voor een 
soort particuliere post. In 
Haarlem is een ongeperfo
reerd modelvel van deze ze
gels aanwezig, dat voor ak
koord werd getekend op 4 ok
tober 1990. De zegels zijn ge
drukt in offset (velindeling: 
drie bij drie blokken). Op de 
verlranden treffen we paskrui-
zen en snijlijnen aan, de be
kende Brunner-balk links en 
de te verwachten krabbels (in 
dit geval JOS) boven blok 3. 
Op de rechtervelrand staat 
herhaalde malen de tekst Lon
don Underground Tube Centena
ry. 
De uiteindelijk uitgeven blok
ken hebben een tanding om 
de 4 zegels van het blokje zon
der dat de tanding in de blok-
rand doorloopt, tandingsmaat 
G = 12:14 16/25 tanden hori
zontaal/verticaal. 

National Insurance 
De zegels voor de National In
surance NHS mogen al even
min als echte postzegels wor
den beschouwd. Het gaat om 
zegels in een liggend formaat 

rasterdiepdruk. Het betrof 
een zogenoemd back-up con
tract voor grote aantallen ze
gels - zowel 1st class als 2nd 
class - van hoge kwaliteit, op 
korte termijn te leveren als de 
reguliere leverancier proble
men zou hebben met het leve
ren van postzegels en papier. 
Zoals al eerder in dit artikel is 
gememoreerd was drukkerij 
Harrison and Sons de enige 
van de Engelse postzegeldruk
kers die toen nog zegels in lo- -° 
ketvellen leverde. ^ 

Op 16 september 1991 werd ^ 
het second class binnenlands " 
brieftarief verhoogd van 17 p. ^ 
naar 18 p. Op 10 september ^ 
verscheen al een Harrison- "^ 
druk van de zegel van 18 p., ^ 
eerst in vellen van tienmaal 20 ^ 
zegels en één week later ook 2 
in verticale rollen van 500 ze- = 
gels. Wat de aanleiding ge-
weest moge zijn voor het druk- CA T 
ken van de Enschedé-oplage is ö 11 
niet bekend. Op 19 november 
1991 verscheen de zegel van 
18 p., gedrukt door Joh. En
schedé en Zonen. 
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De bij Enschedé gedrukte Machin-zegel van 18 p. heldergroen 

Technische bijzonderheden 
Het belangrijkste verschil met 
de Harrison-druk is het ge
bruik van gegraveerde cilin
ders, resulterend in een dui
delijk afwijkende rasterhoek: 
rond de dertig graden, in 
plaats van de gebruikelijke 
hoek van 45 graden. Het in 
Haarlem aanwezige modelvel 
van deze zegel is voor akkoord 
getekend op 15 oktober 1991. 
De velopmaak van de bij Joh. 
Enschedé gedrukte Machin-
zegels is met ingang van de 
proef met de zegel van 15 p. 
als volgt. 
Een drukvel bestaat uit een 
linker- en een rechtervel van 
tienmaal 20 zegels. Boven de 
zegels 5/6, respectievelijk on
der de zegels 195/196, staan 
zowel op het linker- als het 
rechtervel drie gekleurde wig
gen die naar de binnenkant 
van het vel wijzen. Eenzelfde 
soort wiggen treffen we ook 
aan naast de zegelrijen 10/11 
aan weerszijden van zowel lin
ker- als rechtervel. Verder zien 
we de tekst Total sheet value 
£ 36 op de linkervelrand, met 
de basis naar rechts naast de 
rijen 5/7 en 15/17, en op de 
rechtervelrand met de basis 
naar links naast de rijen 5/7 
en 15/17 - een en ander zo
wel bij de linker- als de rech
tervellen. 
Links naast zegelrij 18 van zo
wel het linker- als het rechter
vel zien we een liggende 'H' , 
met daarin rechts van de 
staande streep een gekleurd 
cilindernummer. 

Onder de zegels 191-200 staan 
horizontale gekleurde balkjes 
per zegel. In de middenbaan 
tussen het linker- en het rech
tervel, ter hoogte van zegelrij 
2, zien we een schuine naar 
rechts oplopende register-
balk, met daaronder naast ze
gelrij 3 een horizontale regis-
terbalk. Links naast zegelrij 20 
(zowel linker- als rechtervel) 
met de basis naar rechts het 
woord Enschedé. Het cilinder-
nummer bij de zegel van 18 p. 
is ' 1 ' , en de Total sheet value zo-
als gezegd £ 36. De zegels zijn 
alle gedrukt op een vijfkleu-
ren Goebel-pers. De raster
maat (althans voor zover daar 
bij gegraveerde cilinders van 
kan worden gesproken) wordt 
in de Engelse literatuur opge
geven als 117 lijnen per centi
meter. In de Nederlandse no
tatie komt dat neer op 7 pun
ten per millimeter horizontaal 
en 10 punten per millimeter 
verticaal; de rasterhoek is zo
als gezegd circa 30 graden. De 
rastering van linker- en rech
tervel is gelijk, maar per ko
lom is die verschillend; bin
nen dezelfde kolom is de ras
tering identiek. Dit is een ver
schijnsel dat we bijvoorbeeld 
ook kennen van de Neder
landse emissie 'koningin Bea-
trix-inversie'. Wat wel opval
lend is, is dat langs de zijran-
den de rasterpunten niet 
recht boven elkaar staan, 
maar iets naar rechts hellen, 
waardoor de indruk van een 
verspringing wordt gewekt. 
Nog vreemder is het dat die 

verspringing bij alle latere 
waarden op dezelfde plek lijkt 
voor te komen! De drukrich-
ting is B(oven). Het scheer-
perfbraat vertoont aan de 
gomzijde papierrestjes die 
naar onderen omgebogen 
zijn. De perforatie is 14:14 (15 
tanden horizontaal, 17 tanden 
verticaal). Het perforatie
beeld is d / 2 / d / 2 (zowel lin
ker- als rechtervel). De perfo-
ratiegaten zijn nog gewoon 
rond. De fosforbalken zijn 4 
millimeter breed en lopen 
verticaal midden over de ze
gels heen en zijn in de boven-
en ondervelrand geheel door
lopend. Anders dan bij de 
Harrison-druk het geval is, is 
aan de fosforbalk een fluores-
cente stof toegevoegd die on-

Op 15 oktober 1991 werd Enschedé's 
helderqroene Machin-zegel van 18 p 
voor akkoord getekend 

der lange-golf ultraviolet licht 
een geelgroene glans geeft. 
De toegepaste fluorescente 
stof is de al eerder genoemde 
Cartax. 
Bij deze zegel van 18 p. is het 
CPL-papier voor het eerst bij 
Engelse zegels voor raster
diepdruk gebruikt! Het pa
pier is met opzet van een an
dere leverancier betrokken. 
Immers, bij een back-up situ
atie behoort rekening te wor
den gehouden met de moge
lijkheid dat de gebruikelijke 
leverancier (in dit geval Har
rison and Sons) zegels noch 
papier zal kunnen leveren. 
Het gebruikte papier bevat in 
de coating weinig witmakers, 
het papier zelf is nog duidelijk 
voorzien van witmakers. De 
synthetische gom is in Haar
lem aangebracht en is blauw
achtig met zwak zichtbare 
vlekken zoals de Nederlandse 
D2b. De gom is PVA, dus zon
der dextrine! Het papierdoor-
zicht is III-60/40. 

BUITENLANDSE ERVARINGEN 
De enige andere postzegel
drukkerij die op ruime erva
ring met zowel rasterdiepdruk 
als met Engelse papierleveran
ciers kan bogen was de Belgi
sche in Mechelen. Het eerste 
zogenoemde 'polyvalente' pa
pier werd in 1975 gekocht bij 
Inveresk. In de perioden 1983-
84 en 1986-87 werd de aanbe
stedingsrace voor het leveren 
van postzegelpapier gewon
nen door Slater. Het jaar daar
op mislukte dat omdat het pa
pier op de aspecten relative 
humidity, porosity and smooth
ness (relatieve vochtigheid, po-
reuziteit en gladheid) niet vol
deed. Het was hetzelfde crite
rium - de watervastheid - als 
dat waarop de proef van Joh. 
Enschedé in 1987 met de Ne
derlandse zegel van 55 cent in 
het type-Crouwel mislukte. 
Het proefpapier was afkom
stig van Coated Paper Ltd, waar
in Slater inmiddels was opge
gaan. 
Begin 1991 mocht CPL weer 
postzegelpapier aan IVIeche-
len gaan leveren. 
R.C. Bakhuizen van den 
Brink, 
Leiden 

Noten: 
': Dr A.R. Lane, hoofd van het Ma
terials Research and Quality Assurance 
Laboratory van het Post Office Re
search Centre 
^: de notatie voor het perforatie
beeld wordt beschreven 'met de 
klok mee', waarbij de eerste ver
melding betrekking heeft op de 
bovenrand van het vel. Zo houdt 
een notatie als l / d / l / O in dat de 
bovenrand met één gat is doorge-
perforeerd, dat de rechterrand ge
heel is doorgeperforeerd, dat de 
onderrand met één gat is doorge
perforeerd en dat de hnkervelrand 
niet is doorgeperforeerd 



1 s t e K L A S K I L O V \ f A A R veelal met 1996 uitgaven 
GROOTFORMAATZEGELS 
1 WEST-EUROPA prachtige mix met HWs 
2 SCANDINAVIË incl kleine landen 
3 FINLAND met boek|eszegels zeer nieuw 
4 ZWEDEN met boekleszegels en HWs 
5 NOORWEGEN veel HWs 
6 DENEMARKEN veel nieuw 
7 FAR OER zeldzaam mooi 
8 IJSLAND sctiitterend, enorme cat waarde 
9 IJSLAND PTT verzegeld 1995 of 1996 

10 ENGELAND zonder kersL met HWs 
11 IERLAND zeer mooie sortering 
12 KANAALEILANDEN reserveren 
13 BELGIË veel versctiillende zegels 
14 LUXEMBURG met HWs en groot assortiment 
15 FRANKRIJK pracfitig assortiment 
16 DUITSLAND met toeslag 
17 DUITSLAND zonder toeslag, veel nieuw 
18 NEDERLAND met toeslag 
19 ZWITSERLAND met toeslag en HWs 
20 OOSTENRIJK mooie sortering met HWs 
21 LIECHTENSTEIN pracfitige variatie met HW s 
22 MALTA moeili|kverkrijgbaar 
23 AUSTRALIË nieuw en met HWs 
25 USA kort geknipt en dus zeer veel zegels 
26 JAPAN werkelijk fantastisch assortiment 

100 GR 

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

250 GR 
ƒ 40 
ƒ 55 
ƒ 30 
ƒ 35 
ƒ 38 
ƒ 30 

-

-
-
-
-
-

ƒ — 
ƒ150-
ƒ325-
ƒ 22 
ƒ 48 
ƒ 48 
ƒ 40 
ƒ 80 
ƒ125 
f 35 
ƒ 24 
ƒ 22 
ƒ 48 
ƒ 85 
ƒ -
ƒ 45 
ƒ 35 
ƒ 32 
ƒ /O 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1KG 
ƒ150 
ƒ195 
ƒ110 
ƒ130 
ƒ150 
ƒ1lü 
ƒ -
f585 
ƒ -
ƒ 85 
ƒ185 
ƒ -
ƒ155 
ƒ310 
ƒ -
f135 
ƒ 95 
ƒ 75 
ƒ185 
ƒ325 
ƒ -
ƒ -
ƒ130 
ƒ125 

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ƒ275-

MISSIEWAAR (groot- en kleinformaat) 

Ml FINLAND met veel grootformaat 
M2 ZWEDEN zeer gevarieerd 
M3 DENEMARKEN met hoger Kr-waarden 
M4 NOORWEGEN nieuwen met veel HWs 
M5 ENGELAND met buitenland en HWs 
M6 IERLAND prachtig assortiment 
M7 DUITSLAND rechtstreeks van de missie 
M8 USA onuitgezocht op coilnummers 
M9 AUSTRALIË zeer nieuw, veel grootformaat 
MIO NEDERLAND met toeslag 
Mil OOSTENRIJK nieuw in hetassorhment 

500 GR 

ƒ35,-
ƒ35,-
ƒ35,-
ƒ35 -
ƒ20,-
ƒ 3 5 -
ƒ25,-
ƒ20,-
ƒ35,-
ƒ20-
ƒ30 -

1KG 

ƒ60,-
ƒ65,-
ƒ65,-
ƒ70,-
ƒ35,-
ƒ65,-
ƒ50,-
ƒ35,-
ƒ65,-
ƒ40,-
ƒ 6 0 -

5 KG 

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

M A A N D A A N B I E D I N G 
5 kg ENGELAND MISSIE met veel 1996-uitgaven, 
buitenland etc. 

Deze maand slechts ƒ 9 9 | — 

NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak Levering uitsluitend onder 
rembours of vooruitbetaling op gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. 
Prijzen incl. porto, excl. rembours - wijzigingen voorbetiouden. 
Bij aankoop van minimaal 3 soorten 5% korting bij aankoop boven 
ƒ 100,- en 10% boven ƒ 400,-. Deze regeling geldt niet voor 
aanbiedingen. Geen bestelling onder ƒ 75,-. 

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

P o s t z e g e l h a n d e l J . VAN HAARLEM 

Wij bieden u po.stfrisse zegels van de thema's voetbal/sport/ 

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

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

P o s t z e g e l h a n d e l ' W i e n ' 
Postbus 22517, 1100 DA AIVISTERDAM Z.O., Tel. 020-6 974 978 

^ _ FILATELIE "DE BOEIER" :é 
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 kwa l i te i t , 
post f r is of g e s t e m p e l d ( g e e n fdc 's ) . 

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

TELEFOON 19.00-22 30 EN IN HET WEEKEND 0180-619743 GEEN WINKEL 

Luk Vanduffel bvba 
12DE INTERNATIONALE POSTZEGELVEILING OP ZATERDAG 12 OKTOBER 1996 

OM 13 UUR IN HET SwiTEL HoTEL TE ANTWERPEN 

'^^ Uitgebreid assortiment België met o.a. alle top-

reeksen, zeldzaamheden, unieke stukken en 

verzamelingen. 

®° Ruim aanbod Nederland, vnl. postfris en ge

stempeld. Ook talrijke plaatfouten. 

'^^ Duitse Staten, Frankrijk, Oostenrijk, Luxemburg, 

Rusland, enz. zijn eveneens goed vertegenwoordigd. 

Postzegelhandel 

13= Talrijke interessante verzamelingen en restanten. 

Vraag gratis onze overzichtelijke 
catalogus met talrijke foto's 

Voor onze volgende veiling van januari 1997 
ontvangen wij graag uw inzendingen. 

i Onmiddellijke contante aankoop eveneens mogelijk. 

Openbare Veilingen 

Postzegelhandel Luk Vanduf fe l bvba 
St.-Katelijnevest 34 - B-2000 Antwerpen 

Q) 00 323 233 89 70 
Open van 9u30 tot 18 uur doorlopend - Zondag en maandag gesloten i 
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Voorzitter 
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TRADITIONEEL BEKERTOERNOOI WORDT IN 
NIEUW-LOOSDRECHT GEHOUDEN 
In het kader van de plan
nen om de filotelistische 
evenementen aantrekke
lijker te maken, is beslo
ten om het Traditioneel 
Bekertoernooi te houden 
tijdens De Filateliebeurs, 
die duurt van 24 tot en 
met 26 januari 1997 en 
wordt gehouden in de 
Pandanallen in Nieuw-
Loosdrecht. 
De 84e Filatelistendag, 
waarvan het Bekertoer
nooi de hoofdmoot is, 
wordt gehouden op 
z o n d a g 2 6 januar i 
1 9 9 7 . Een speciale 
briefkaart met een bij
zonder poststempel mar
keert deze dog. 
Inzet bij dit toernooi is 
een zilveren wisselbeker, 
beschikbaar gesteld 
door de Bond. De beker 
werd in 1996, tijdens de 
nationale postzegelten
toonstelling Alphilia 96 
in Alphen aan den Rijn, 
gewonnen door de heer 
C.J. van der Horst uit 
Den Haag, die zijn ge
hoor vergastte met een 
uiteenzetting over Het 

Postverkeer tussen Ne
derland en het buiten
land tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 
Het toernooi bestaat uit 
een aantal voordrachten, 
betrekking hebbende op 
de algemene filatelie, in 
de ruimste zin van het 
woord, die ongeveer 
twintig 20 minuten mo
gen duren en bij voor
keur worden verlucht met 
dia's. Voor het maken 
van dia's kan de hulp 
worden ingeroepen van 
het Audio-Visueel Cen
trum van de Bond (voor 
het adres: zie colofon op 
de Bondspagina). Van 
de voordracht worden 
drie sets dia's gemaakt, 
waarvan er één gratis 
aan de auteur ter be
schikking wordt gesteld. 

Jurering 
Een speciale jury, be
staande uit vijf leden, be
oordeelt de voordrachten 
en kent de beker toe. Een 
bronzen herinneringsme
daille is er voor die deel
nemers die ten minste 

325 punten hebben be
haald en de beker niet 
hebben gewonnen. 
Voor de volgende vijf 
elementen worden pun
ten toegekend. 

het filatelistisch be
lang van het onder
werp (maximaal 30); 
de mate van weten
schappelijkheid 
(maximaal 20); 
de filotelistische stu
die die men heeft 
verricht (maximaal 
20); 
de uitwerking van het 
onderwerp in de 
voordracht (maxi
maal 20); 
de presentatie van de 
voordracht (maxi
maal 10). 

De door de vijf juryleden 
aan elk der sprekers toe
gekende punten worden 
opgeteld. Degene die de 
hoogste score behaalt is 
winnaar. Hij of zii ont
vangt de wisselbeker, 
mits tenminste 350 pun
ten zijn toegekend. Als 

men die beker driemaal 
heeft gewonnen, wordt 
deze zijn of haar eigen
dom. 

Reiskosten vergoed 
Deelnemers kunnen in 
aanmerking komen voor 
een reiskostenvergoe
ding voor de afstand tus
sen nun woonplaats en 
Nieuw-Loosdrecht vice 

Aanmelding 
Opgaven voor deelname 
aan het Traditioneel Be
kertoernooi moeten - met 
vermelding van de titel 
van de voordracht - uiter
lijk op 15 november 
1 9 9 6 bij het Bondsbu
reau zijn ontvangen. Het 
adres is: Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht. 
Met de organisatie van 
De Filateliebeurs hoopt 
het Bondsbestuur, dat het 
weer een spannend toer
nooi wordt en dat een 
record aantal bezoekers 
van De Filateliebeurs 
daarvan getuige kan 
zijn. 

JUBILENDE VERENIGING ORGANISEERT 
POSTZEGELONTWERPWEDSTRIJD 

De twintigjarige Ruimte
vaart Filatelie Club Ne
derland zal samen met 
de vijftigjarige Veren;'-
ging van Postzegelverza
melaars Noordv/ijk van 
27 tot en met 29 decem
ber de tentoonstelling 
Northgopost 96 organi
seren. De gelegenheid is 
aangegrepen om voor 
de jeugd van de basis
scholen een Ruimtevaart-
postzegelontv/erpwed-
s/n'/d te organiseren. Dat 
gebeurt allereerst om de 
jeugd wat meer bij de 
postzegels te betrekken 
en bovendien om be
langstelling te kweken 
voor de ruimtevaartfila-
telie. 
Als prijzen voor de wed
strijd zijn door de orga
nisatie honderd insteek-
boeken gekocht, waarin 
een aantal ruimtevaart
postzegels gestoken zal 
worden. Ook het Noord-

wijk Space Expo heeft 
enkele prijzen ter be
schikking gesteld voor de 
jeugd 
Aan de jeugd op de 
scholen wordt gevraagd 
een postzegel te ontwer
pen die met het onder
werp 'ruimtevaart' te 
maken heeft. De teke
ning moet daarbij op 
een blad papier van A4-
formaat passen. De kin
deren mogen tekenen, 
kleuren, verven en/of 
plakken. Eerlijkheidshal
ve worden de tekeningen 
in een aantal leeftijds
groepen ingedeeld. 
Daarom moet op de ach
terzijde van het postze-
gelontwerp behalve 
naam en adres ook de 
leeftijd van de inzender 
worden vermeld. 
Ontwerpen kunnen wor
den opgestuurd of afge
geven bij het secretariaat 
van de Ruimtevaart Fila

telie Club Nederland, Lu
pine 30, 2211 MJ 
Noordwijkerhout. De in
zending sluit op 14 de
cember a.s. 
Een deskundige jury zal 
de inzendingen beoor
delen en de prijzen toe
kennen. De ingezonden 

postzegelontwerpen 
worden tentoongesteld 
tijdens Northgopost 96 
en daarna in net Noord-
wijk Space Expo, de per
manente ruimtevaartten
toonstelling aan de Kep-
lerlaan 3 in Noordwijk. 

'^'^^WlA ^ ' ^ p - j H I 



AANBIEDINGEN VAN DE 
SERVICE-AFDELING 
De volgende boeken, studies en overige publikoties 
zi|n bil de Service afdeling van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen verkrijgbaar 

N r Auteur en titel 
106* Arts Bnefpostwezen 's-Hertogenbosch 
109 Bakker Catalogus postagentstempels 

van Nederlandse schepen 
Benders Postal History Curasao 
Blom Postinrichtingen 1850 1906 
Bondsreeks deel 1 Stempelrubriek 
NMPh 1922-1939 
Bondsreeks deel 2 Stempelrubriek 
'De Philatelist' 1927-1939 
Bondsreeks deel 3 Franssen Post-
geschiedenis V^eert 
Bondsreeks deel 4 Sleeuw - Neder 
londs-lndie, emissies 1870, '83 
en '92 (herziene druk) 
Bondsreeks deel 5 Steiner-Spork -
Nederland, portzegel 5 cent type-B 
van 1870 
Bondsreeks deel 6 Heuvel, van den -
Binnenlandse posttarieven naar afstand, 
1 september 1850 tot 1 lonuari 1871 
Bondsreeks deel 7 Heuvel, van den -
Emissie Juliana Regina 1969 1986 
Bondsreeks nummer 8 Siem - Moderne 
thematische filatelie 
Bondsreeks deel 9 Heuvel, van den -
Alfabetisch register op de circulaire 
aanschriivingen (enz ) van het Hoofd
bestuur der Posten |en 1870 1895 
Bordewi|k Zemshvo-zegels Rusland 
Bulterman Stempels Nederlands-Indie 
Bulterman Nederlands-Indie, Long-
stempels hulpkantoren en bestelhuizen 
1864-1913 (incl kantorenschema) 

11 2 Catalogus Belastingzegels Nederland 
014 'Club'Rotterdam 1 2 Filotelistische 

040 
009 
079 

080 

084 

085 

086 

088 

089 

105 

107 

052 
013 
082 

essays 
Contactgroep Frankriikverzomelaars 
Marianne, een bundel opstellen over 
de filatelie in Frankri|k 
Costa, Da Aantekenen en aangegeven 
waarde sinds 1 850 
Costa, Da Binnenlandseen internatio
nale posttarieven van Nederland 
1850 1990 
Dai Nippon, Vereniging Catalogus 
Republiek Indonesië 17-8-1945/ 
27-12-1949 
Dai Nippon, Vereniging Weense druk 
Delbeke De Post vanuit de Neder
landen 1813-1853 
Dieten, van Proevenboek 
Doorn, van Nederlandse Oorlogspost 
deel 2 
Doorn, van Postale problemen 
Enschede List of Dutch Perfins (4e ed ) 
Flier, van der Basisboek Filatelie 
Flier, van der Filatelie van A tot Z 
Goede, de Postkantoor in een 
Biltsche Herbergh 
Hommink Gescniedenis van de 
Pokomachme 
Horn Postzeqelboek|es Handboek 

095 Horn Nederlandse Stadsposten 
1865-1967 
Ickenroth Ri|kspost in Limburg 
Jeugd, Stichting ABC deel 1 
Jeugd, Stichting ABC deel 2 
Jeugd, Stichting Ongewenste uitgiften 
en maakwerk in de filatelie 
Jeugd, Stichting Woordenliist FN, DN 
en EN 
Jonkers Nieuwe Republiek 
Kooi|, van der Rotterdamse plaats-

060 

035 
074 

051 

103 
073 

065 
015 
066 
056 
078 
096 
101 

092 

026 

108 
002 
003 
004 

005 
097 
102 
naamcode 

Prijs 
33 50 
12 00 
99 00 
50 00 

31 00 

43 50 

57 50 

42 50 

30 00 

37 50 
30 00 
16 00 

28 50 
60 00 
84 00 

27 50 
47 50 

10 00 

25 00 

20 00 

29 50 

35 00 
35 00 

71 00 
141 00 

25 00 
16 00 
49 50 
16 00 
26 00 

32 50 

35 00 
20 00 

17 50 
36 00 
15 70 
13 20 

13 20 

15 70 
23 50 

31 00 

113 Korte, de Eenvoudige catalogus 
belastingszegels Nederland 10 00 

043 Korteweg 300 |aar Postmerken 
Nederland (herdruk) 67 50 

011 Loo, van de Vervalsingen deel 1 27 50 
01 2 Loo, van de Vervalsingen deel 2 27 50 
069 Maandblad 'Philatelie' Cumulatieve 

index 1922-1950 20 50 
070 Maandblad 'Philatelie' Cumulatieve 

index 1922-1980 42 50 
048 Maandblad 'Philatelie' Cumulatieve 

index 1950-1980 27 50 
090 Petersen Postale perikelen in Hilversum 

tot 1944 4 1 0 0 
054 Po & Po Postmerken '86 47 00 
029 Riddell Suriname 59 00 
027 Rooy/Hali, de Handboek Automaat-

boek|es 22 50 
100 Ri|swi|k Persbrieven 26 00 
098 Sandberg Enveloppen 23 50 
099 Sandberg PTT in bevri|d Zuid-

Nederland 39 00 
Stapel Spoorwegbriefkaarten 25 00 
Stockboeken 32 bladen 40 00 
Storm van Leeuwen Poststempelcata
logus Nederlands-Indie 1864-1942 142 00 
Tandingmeter O 7^ 
TSchroots Luchtvaart- en luchtpost
encyclopedie 72 50 
USA-Filatelie Lexicon tot begin 1990 31 50 
Vellinga Poststempels van Nederland 
(herdruk) 52 50 
Verhoeven Catalogus Perfins N O G 48 00 
Videoband TV-cursus 'De wereld 
op een postzegel' 25 00 
Voorafstempeling Nederland deel 
I t /m IV in ringband 105 50 

087a Voorafstempeling Nederland deel III 25 00 
087b Voorafstempeling Nederland deel IV 29 00 
058 Vries, de Postale etiketten 40 00 

Wart, van der Machinestempels 6e 
druk tot |uli 1991 30 00 
Wart, van der Reclame- en gelegen 
heidsstempels Nederland. 6e druk 1986 17 00 
Weeber-Kortekaas en Bakhuizen 
van den Brink Rondom Beatrix 1 2 40 

068 
022 
111 

021 
076 

075 
030 

093 
081 

087 

018 

047 

094 

Bestellingen van boeken e d worden uitgevoerd na 
overschrijving van het verschuldigde bedrag op giro
nummer 2015960 ten name van de Service-afdeling 
van de NBFV, Postbus 4034, 3502 HA Utrecht 
Buitenlandse bestellers moeten rekening houden met 
extra porto en (Postjbankkostenl 

Insignes: 
19 Speld/broche* 
32 sleutelhanger (duif) 
33 Speld (duif) 
34 Hanger/ketting (duif) 

4 50 
6 00 
6 75 

17 00 
* een model als speld uitgevoerd een model als broche uitgevoerd 

M a t e r i a l e n : 
Transparante hoezen van polypropeleen, O 1 3 mm 
dik (pri|zen per honderd stuks) 
91a hxb 310x275 mm 
91b hxb 300x270 mm 
91c hxb 250x270 mm 
91 d hxb 300x213 mm 
91e* hxb 293x420 mm 
* per 20 stuks 

50 00 
50 00 
50 00 
45 00 
42 50 

pri|zen incl porto 

OVERNAME TAKEN VOORZITTER DOOR 
INTERIM-VOORZITTER BALKESTEIN 

Gelet op het gestelde m 
de brief van de voorzit
ter (zie het |uli/augustus-
nummer, pagina 515), 
heeft het Bondsbestuur 
de Ere-voorzitter, de 

heerJG Balkestein, ge
vraagd om voorshands 
als interim voorzitter te 
willen optreden De heer 
Balkestein heeft hierin 
toegestemd 

OUDE NUMMERS 
THILATELIE' 

Oude nummers en volle
dige [oargongen van het 
maandblad 'Philatelie' 
kunnen worden besteld 
bi| de Ser/ice-afdeling 
van de Bond De volgen
de pri|zen per |aarqang 
worden gehanteerd 

1964-heden 
1950 1963 

f 5 00 
f 10 00 

Exemplaren van 'Philate
lie' uit de jaargangen 
vóór 1950 kosten drie 
gulden per stuk, losse 
exemplaren van 1950 
tot en met 1963 twee 
gulden per stuk en losse 
nummers van 1964 en 
later een gulden per stuk 
Exemplaren vanaf 1960 
en vroeger zi|n weer 
ruim voorradig, van de 
oudere nummers is de 
voorraad zeer beperkt 
Belangstellenden wordt 
aangeraden een li|st|e 
met verlangde nummers 
op te sturen 

Jubileumnummers 
1972 f 6 00 
1982 f 6 00 

De genoemde pri|zen 
zi|n in alle gevallen 
exclusief portal 

Bestellingen kunnen uit
sluitend telefonisch of 
schriftelijk worden ge
daan Informatie wordt 
verstrekt door de heer 
H H van Megen, Rig-
terskamp8, 1261 TN 
Blaricum, telefoon 035-
5314399 

VOORZITTERS
VERGADERING 

Zoals gebruikelijk wordt 
de Voorzittersvergade 
ring van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-
Verenigingen (NBFV) 
ook het komend |aar ge
houden in de maand 
[onuari 
Voor 1997 is de datum 
van deze belangrijke 
vergadering vastgesteld 
op z a t e r d a g 18 ja
nuar i 1 9 9 7 
Plaats van samenkomt is 
Het Veerhuis te Nieuwe
gein Zuid 
De agenda voor de 
voorzittersvergadering 
zal u tijdig worden toe
gezonden 
Reserveer de datum 18 
januari 1997 alvast in 
uw agenda I 



AANVULLING BONDSBIBLIOTHEEK 
Duitsland 

n R 180 Stemhagen, W 
Feldpost und Militana in Schleswig-Holstein*, 100 biz , ill Uitg 1995 
ArGe S H Hamburg u Lübeck (Did ) Losbladig 

11 R 93A Heber, Manfred G 
Handbuch der Lagerpost um 1945* Uitg Heber Maspalomas, 1995 
Voortzetting van deel 1 (versehenen in 1 983) Honderden bIz Veelal 
documentatie met vele officiële gegevens Losbladig 

11 R181 Helbig, Joachim 
Die Postverhaltnisse Thurn und Taxis - Oesterreich 290 bIz , kr t , ta
bellen Documentair werk Uitg Ashheim, 1994 (Did ) Quellen zur 
Postgeschichte des 1 9 Jahrhunderts, Band 1 

11 R182 Sem, Peter 
ßo/ern Ortsfempe// 849 7875 Handbuch der Entwertungen 1 Aufl 
Uitg 1993, Sem (Did ) 312 bIz , veel ill Catalogus 

11R183 Hohn, Robert 
Feldpost vor dem II Weltkrieg 1936 1939 Postgeschichte-Handbuch 
Uita 1995, Poststempelgilde Soest (Did ) 132 bfz , veel ill Zeer goed 
gedocumenteerde studie 

11 Rl 84 Walch, Hans J und Strobel, Wolfgang 
SA/SS Briefe sind Nachkriegsproduktionen Uitg 1995, Walch 
(Did) III , bibl Behandelt laatste zegels Derde Ri|k en zgn brieven 
40 bfz 

11 R185 SchantI Thomas 
P/af/enfe/i/er/Cota/og Deutsches Reich 1872-1945 Band 1 Uitg 
1994 222 biz , gerieel in kleur, met duidelijke afbeeldingen en prij
zen 

11 R186 Feuser, Peter 
Die Nummerstempel der Altdeutschen Staaten Uitg 1992, Feuser Ver
lag 208 bIz , lil Nummerstempels van alle Oudduitse staten en pri| 
zen 

11 Rl 87 Steinmeyer, Friedrich und Evers, Heinz 
Deutsche Schiffspost nach 1945 1 22 biz Nieuwe oplage boek 1986 

11 R188 Fiedler W en vele anderen 
Deutsche Postgeschichte 1945-1948 Uitg ArGe Thüringen Sachsen, 
Weimar, 1 995 Briefmarken Salon Verzameling artikelen, 1 24 biz , 
i l l , doc 

11 Rl 89 Meschenmoser, Alfred 
Die franzosische Feldpost in Deutschland 1945-1955 Uitg Schwalm-
tal, 1994 Phil*Creativ 62 biz , ill Bibl 

11 R190 Wildschütz, Karsten 
Die klassischen deutschen Feldpoststempel Uitg 1995 DASV Rom-
menberg 1 82 bIz , ill Drie biz bibliografie aan het slot Studie geeft 
overzicht van wat er bekend is 

11 R191 Davis, PR and Davis, H C 
A Post Habsburq Index Uitg 1975, Hayes (U K ) Geeft een opsom 
ming van alle plaatsen (bekend met poststempels) van het voormalige 
Habsburgse Keizerri|k van Ts|echie tot Roemenie met de huidige naam 
van deze plaatsen Twee kaarten, ill Voor de plaatsaanduiding is ge
kozen de Hallwag Europa Auto Atlas 

11 R192 Findeiss, Heinz 
Stempel Katalog ehemalige deutsche Kolomen und Auslandspostam-
ter 14 Auflage, 1994 96 biz , geïllustreerd Metpri|zen 

11R193 Gabbini, Emanuele M 
Postgeschichte der Deutschen Besetzung Zoras 1943-1944 60 bIz , 
lil Uitg 1995 Arge Italien Met kaart Volledige studie Bibl 

* wordt met uitgeleend 

ROYAL PHILATELIC SOCIETY OF VICTORIA: 
NIEUWE BIBLIOTHEEKCATALOGUS 

The Royal Philatelic So 
ciety of Victoria, Ine te 
Melbourne (Australië) 
geeft een geheel ver
nieuwde bibliotheekcata
logus uit Verwacht werd 
dat die begin deze 
maand zou verschijnen 
Er IS zowel een luxe uit 
voering m een beperkte 
oplage (75 tot 150 stuks) 
als een standaarduitga 
ve 
Het boekwerk bevat ca 
450 pagina's en biedt 
een keur aan informatie, 
zeker voor diegenen die 
in dit verzamefgebied 

zi|n geïnteresseerd 
Men Kan op deze catalo
gus inschrijven dooreen 
(rax)bericht te zenden 
aan 

The Business Manager 
Publications 
Royal Philatelic Society 
of Victoria Library, Inc 
Box 2071 
GPO Melbourne 
Victoria 
Australië 

Het faxnummer van de 
bibliotheek IS 00-61-3-
94678212 

NIEUWS VAN DE INTERNATIONALE 
POSTZEGELEXPOSITIE MOSCOW 97 

Van de internationale 
expositie Moscow 97 is 
met alleen Bulletin num 
mer 2 verschenen, maar 
bovendien heeft de FIP-
coordinator voor deze 
wereldtentoonstelling, de 
heer Michael Adler 
(Duitsland), overleg ge
had met de organisato
ren inzake de te nemen 
veiligheidsmaatregelen 
De organisatie (die sa
menwerkt met de politie 
van Moskou), de veilig
heidsorganisatie en de 
FIP IS er veel aan gele
gen om het geheel vlek
keloos te laten verlopen 
In een uitvoerige brief 
aan alle commissarissen 
bericht de heer Adler, 
dat alles in het werk 
wordt gesteld om risico's 
te vermijden Zo worden 
commissarissen die met 
hun inzendingen arrive
ren, opgevangen en be
geleid door de organisa 
tie en de politie De op
slag van de inzendingen, 
het transport naar de 
tentoonstellingsruimte en 

de tentoonstelling zelf 
worden continu en af
doende bewaakt Na af 
loop wordt ten aanzien 
van transport en begelei 
ding van de inzendingen 
en commissarissen de
zelfde methode toege
past 
Bovendien is met de Rus
sische verzekeringsmaat
schappij Ingostrach over 
eengekomen, dat zij alle 
mogelijke risico's gedu 
rende reis en verblijf 
vice versa zal dekken, 
voor het geval de eigen 
verzekenngsmaatscnap-
pi| dat met zou doen 
Duidelijk IS dat aan het 
aspect veiligheid de 
grootst mogelijke aan 
dacht IS besteed 
Voor belangstellenden 
zijn nog aanmeldingsfor 
mulieren verkrijgbaar bij 
de secretaris van de 
NBFV, die als commissa
ris IS aangewezen Haast 
u, want de aanmeldings 
formulieren moeten me 
dio oktober 1 996 wor 
den verzonden 

POSTZEGELBEURS 
op zondag 22 september 1996 

van 10 tot 15 uur 
in het 

Gemeenschapshuis "De Vlieren" 
Dr. StruycJcenstraat 165 - Breda 

TOEGANG GRATIS 
Handelaren a a n w e z i g , a lsmede leden van de 

organiserende Postzegelvereniging Breda. 

RUIME PARKEERGELEGENHEID 

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

heten u van harte welkom op de 
DAG VAN DE POSTZEGEL 96 

IN EDE 
Donderdag 10 okt '96 van 19 00- 22 00 uur 

(met officiële opening) 
Vrijdag 11 okt '96 van 10 00-22 00 uur 
Zaterdag 12 okt '96 van 10 00-17 00 uur 

Toegang 
gratis 

ZALENCENTRUM NIMAC TE EDE 
GALVANISTRAAT13 



VERKRIJGBAAR VANAF 11 SEPTEMBER: 

De NVPH-winkelier voor een persoonlijke bediening: 

Snelle en accurate levering van albums, supplementen, postzegels, 
kilowaar en alle andere mogelijke accessoires! 

En niet vergeten: supersnelle levering van alle nieuwtjes van Nederland 
en alle overige landen. Vraagt u daar eens vrijblijvend naar! 



lAIULAZElU 
V C X M I U SAMENSTELLING: H. GABRIELS EN T.B. STEINER-SPORK 

POSTZEGEIPRODUKTIE 
DAALT 
Hoewel de meeste filate-
listische bladen in de zo
mer een nummer over
slaan, valt er desondanks 
wel het een en ander te 
melden. Zo bericht het 
Duitse Bondsblad Phila
telie dat er een interna
tionale organisatie van 
overheidspostzegeldruk-
kerijen bestaat die dit 
jaar in Duitsland verga
derde. De eenentwintig 
deelnemers spraken ui
teraard vooral over druk-
technische aangelegen
heden, maar ook over de 
toekomst van hun pro-
dukt. De moderne elek
tronische communicatie
technieken vormen een 
belangrijke concurrent 
voor de traditionele 
brief. De wereldproduk-
tie van postzegels blijkt 
in 1995 met ruim vijftien 
procent te zijn teruggelo
pen - en dat terwijTer 
landen zijn, zoals Noor
wegen, Korea en Tsje
chië, die juist tot veertig 
procent meer zegels 
drukten. 

De postzegeldrukkers 
blijven echter optimis
tisch en denken dat de 
huidige produktie is ge
stabiliseerd. Ze zijn er 
ook van overtuigd dat de 
postzegels, 'de cultuur
dragers en juwelen op 
papier', altijd een eigen 
plaats zullen houden. 

OE POORTEN GAAN OPEN 
De postzegeldrukkerijen, 
eens gesloten forten 

waar buitenstaanders 
werden geweerd, begrij
pen nu ook dat die ge
heimzinnigheid hun 
zaak geen goed doet. Zij 
zettenliun deuren tegen
woordig graag open 
voor de filatelistische 
pers. Zo stelde de Belgi
sche Zegelwerkplaats 
onze redacteur R.C.Bak
huizen van den Brink al 
weer enige tijd geleden 
in staat uitvoerig verslag 
te doen van de daar ge
bruikte technieken en 
ontwikkelingen, en in 
Duitsland heeft de Bun
desdruckerei in Berlijn 
redacteuren van Der 
Briefmarkenspiegel toe
gelaten. In het aug|ustus-
nummer van dat blad 
staat een uitvoerige re
portage van wat zich in 
de Duitse postzegeldruk
kerij achter de coulissen 
afspeelt. De drukkerij, 
die filialen heeft in Bonn 
en Neu-Isenburg, werd 
in 1879 door Von Step
han door een fusie van 
bestaande drukkerijen 
opgericht. Het bedrijf 
drukt onder andere 
bankbiljetten en andere 
waardepapieren en 
maakt ook postzegels 
voor andere landen. 

ZEGELS IN SAMENHANG 
Het julinummer van de 
Deutsche Briefmarken-
Zeitung had als thema 
'Postzegels in bijzondere 
samenhang', een onder
werp dat onze medewer
ker mr A. van der Flier 
enkele jaren geleden al 

uitvoerig behandelde. 
Het gaat om een verza-
melgebied dat voor de 
oorlog populair was, 
maar nadien wat in de 
vergetelheid is geraakt 
door de enorme overpro-
duktie van allerlei bijzon
dere velletjes en aan
hangsels. 
Het gaat misschien wat 
ver om, zoals de auteur 
van dit artikel. Peter Fi
scher, schrijft, al de eerste 
postzegels bij dit onder
werp in te lijven. Hij doelt 
op de eerste Britse emis
sies, waarvan de paartjes 
door de verschillende 
hoekletters een bijzonde
re samenhang tonen. 

Het gebied is erg geva
rieerd: reclamevignetten, 
keerdrukken, zegels van 
verschillende waarde sa
menhangend, blanco 
velden of randen of blan-
cotussenstroken met 
posttechnische aandui
dingen - te veel om op te 
noemen. 
Tot de oudste, veelvuldig 
voorkomende aanhan-
gels behoren de strookjes 
met de tekst Niet bestel
len op Zondag aan Bel
gische zegels, die van 
1893 tot aan de Eerste 
Wereldoorlog werden 
uitgegeven. 
De Belgen waren er net 
als de Duitsers vroeg bij 
om in hun postzegel-
boekjes zowel diverse 
waarden samen te druk
ken als lege velden voor 
reclame or propagan
dadoeleinden te benut-
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ten. Ook de Fransen de
den dat vanaf 1924 .In 
Engeland kwamen de sa
menhangende zegels al 
met een van de eerste 
postzegelboekjes in ge
bruik toen een leeg veld 
in een velletje van zes 
zegels van een groen 
kruis werd voorzien. La
ter namen zegelvelden 
met advertenties en ze
gels van verschillende 
waarden in samenhang 
een geweldige vlucht. 
Het is Israël dat met zijn 
tabs de velranden tot een 
complementair deel van 
de postzegel maakte. Ver
klarende teksten of aan
vullende afbeeldingen ma
ken de rand zegels met 
tabs waardevoller voor de 
verzamelaars dan de res
terende zegels van het vel. 
In Nederland werden de 
samenhangende zegels 
van 2V2 en 7' /2 cent uit 
de 'tralieserie' van 1940 
- gedrukt in rollen en be
stemd voor de postzegel
automaten - door de 
verzamelaars al spoedig 
in alle denkbare combi
naties opgenomen in hun 
collecties. Die zegels 
hadden, net als oe com
binaties uit de automaat

des Philatélistes van juli-
ougustus over de Belgi
sche post in Le Havre ge
durende de Eerste V/e-
reldoorlog. De Belgische 
regering was tussen 
1914-1919 in Le Havre 
gevestigd, net als het op
perbevel van de Belgi
sche troepen, dat aan de 
IJzer nog een kleine hoek 
van het Belgische grond
gebied tegen de Duitsers 
verdedigde. Een post
dienst werd uit nood ge
boren, maar in de loop 
van de vijf jaar van het 
bestaan was deze dienst 
niet vrij van filatelistisch 
maakwerk. Er is echter 
ook voldoende echt gelo
pen materiaal, zodat dit 
stukje Belgische postge-
schiedenis toch interes
sant is. 

j ische, uit nood geboren 
postdienst (boven en onder) 

^forjet^ 

boekjes, een duidelijk 
postaal doel. Dat kan 
niet worden gezegd van 
de ontelbare zegels die 
tegenwoordig in vellen of 
velletjes gedrukt, in bij
zondere, maar nutteloze 
samenhang worden uit
gegeven. Die dienen uit
sluitend om de filatelisten 
geld uit de zak te klop
pen, zoals de Duitse Bun
despost met het paartje 
uit 1978 ook heel duide
lijk maakt. 

BELGISCHE POST IN 
LE HAVRE 
Tenslotte vermeiden we 
nog een artikel uit het 
Franse blad Le Monde 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
In mei verscheen het 
Jaarverslag 1995 van 
het Nederlandse PTT Mu
seum, in een kaft met een 
schitterend batikpatroon. 
Behalve de gebruikelijke 
zakelijke inhoud van 
zo'n verslag zijn er ook 
dit jaar speciale artikelen 
over de posterijen in te 
vinden. 
Posthistorici zullen zich 
aangetrokken voelen tot 
het onderwerp met de ti
tel De rol van de auto tij
dens de spoorwegsfakin-
qen van 1903. Het arti
kel is niet alleen verras
send door de oplossing 
van de gerezen vervoers-



Het in een mooi 'batik-|as|e'ge
stoken jaarverslag van het PTT 
Museum besteed onder meer 
aandacht oon de rol van de 
auto ti|dens de spoorwegstakin
gen van 1903 

problemen, waarbij van 
particuliere auto's ge
bruik werd gemaakt, 
maar zeker ook door de 
politieke gevolgen van 
die staking: stakingsver
bod voor ambtenaren, 
openbare diensten en 
spoorwegpersoneel. 
Er zijn van dat vervoer 
'rijpassen' bewaard ge
bleven, maar of de ver
voerde post speciale ken
tekenen draagt vermeldt 
het artikel niet. Misschien 
kan speuren naar in april 
1903 op de bewuste tra
jecten vervoerde post
stukken daar een ant
woord op geven. 

In het meinummer van 
LVvA, het blad van de 
verzamelaars van aante-
kenstrookjes, krijaen de 
aantekensfempe/s aan
dacht. In Nederland ko
men ze nauwelijks voor. 
De aantekenautomaot 
die in 1910 en 1911 

dat eigenlijk een leuk 
eenvoudig verslag is van 
een (corresponderend?) 
lid uit Brazilië, die op 
reis door Europa ver
schillende postzegelten
toonstellingen heeft be
zocht. Zo'n verslag 
maakt duidelijk dat er in 
heel veel landen - ook 
het onze - verzamelin
gen te bewonderen vol
len en dat een bezoek 
daaraan zeker een om
weg waard is. Het is 
daarom jammer dat er in 
feite relatief weinig men
sen zijn die de moeite 
nemen buitenlandse ten
toonstellingen in hun 
reisprogramma op te ne
men. 
Opvallend vond de 
schrijver dot op gejureer
de tentoonstellingen de 
kwaliteit van de verza
melingen veel hoger is. 
Van de jeugdklasse zei 
hij dat daar duidelijk te 
zien is wie er hulp had
den gekregen en wie het 
echt zelf hadden ge
daan. 

Over Poqi/ebot-stempels 
en de regels die voor 
deze vorm van scheeps-
post gelden is een klein 
artikel te vinden in Bre-
post (Postzegelvereni
ging Breda) van mei. 
De Postzegelvereniging 
Zeeuws-Vlaanderen 
brengt in het juninummer 
(in verband met een an
dere benadering van dit
zelfde onderwerp) een 
aantal afbeeldingen van 
Paquebot- stu kken. 

Paquebot-siempel op Engelse postzegel van 1 p , het vertrekstempel 
\wdt Port-Said 6-VII W2-PM 

heeft proefgedraaid 
plaatste dergelijke stem
pels. Verder zijn ze voor
al bekend uit de Tweede 
Wereldoorlog, doordat 
de Duitse bezetter aan
getekende stukken die 
niet per Duitse dienstpost 
maar via de PTT werden 
verzonden, van speciale 
aantekenstempels heeft 
voorzien. 

In Eemvizier (Soest) van 
mei en juni is een 'com
mentaar' opgenomen. 

Over een gemiste kans 
licht De Postzegelvriend 
(blad voor langdurig 
zieke en gehandicapte 
verzamelaars) ons in het 
meinummer in. In het 
Prentenkabinet in Leiden 
is een tentoonstelling ge
houden over noodgeld, 
waar ook postzegelgeld 
toe behoort. En die ten
toonstelling was toen 
juist voorbijl Jammer dat 
niemand daar eerder 
aandacht voor heeft ge
vraagd. 

In Norsk Filotelisrisk 
Tidsskrift (Noorwegen) 
van mei wordt gemeld 
dat onlangs is ontdekt 
dat er twee typen be
staan van het jubileum-
postzegelboekje 350 
/oarPostuit 1995. Ver
zamelaars zoeken nu 
naar de vroegste ge-
bruiksdatum van het 
tweede type. 

staat te lezen dat er op 
dat eiland niet veel ver
zamelaars meer zijn Er 
zijn er nu nog een vijftig
tal en bovendien twee 
jeugdgroepjes. De terug
gang houdt verband met 
tiet vertrek van de Shell 
in de jaren zeventig. Bo
vendien blijken er heel 
veel mensen van het ei
land weg te trekken. 

If gi ^^^'\ 

iiijffr^tif-ti" . ' < '^fc-

Een rommelige, maar interessante brief 

Dat een wat rommelig 
ogende brief voor vreug
de kan zorgen verklaart 
een Skandinavië-verza-
melaar in Het Noorder
licht van mei. Een binnen 
Denemarken verzonden 
brief moest, wegens ver
huizing van de geadres
seerde naar Sleeswijk, 
naar Duitsland worden 
doorgestuurd. Daaruit 
volgden verwikkelingen 
in de portberekening met 
doorhalingen. Uiteinde
lijk kwam de brief toch 
aan, dus: ontvanger blij, 
verzamelaar blij met re
sultaat speurwerk en re
dacteur blij met stukje. 

De Postzak, het blad van 
de deze maand jubile
rende Nederlandse Ver
eniging van Poststukken
en Poststempelverzame
laars, is in mei met een 
extra goed gevuld num
mer verschenen. Te ver
melden vallen artikelen 
over tarieven van 1811-
1818, een vernuftige in 
tabellen vervatte porto-
lijst die de jaren van 
1807-1850 beslaat; 
nieuwe proeven ontdekt 
van postwaardestukken 
Nederlands-Indië; de 25 
cent Cura?:ao (uit 1 900) 
en het waarom van een 
rond Posterijen-stempel 
dat al in 1938, vóór de 
officiële verstrekking, in 
Hilversum werd gebruikt. 

In een verslagje in De 
Stokvispost (NVPV 
Deventer) van juni over 
een bezoek aan het Post-
museum op Curasao, 

Postzegelvereniging De 
Loupe uit Leusden belicht 
in het nummer van mei 
het begrip 'baorfranke-
ring'. Er heersen over dit 
begrip (een voorloper 

Het Belgische blad The-
maphilo publiceert in het 
juninummer een uit het 
Frans vertaald artikel 
over gedesinfecteerde 
post. Besproken worden 
de wijze van ontsmet
ting, de kentekenen die 
de Drieven dragen (niet 
altijd) en het identificeren 
van ontsmette brieven. 

Het kopstaande stadhuis 
van Dendermonde is, 
getuige de recent be
haalde hoge veilingprijs, 
Belgiës beroemdste ze
gel. Hoe de drukfout 
rieeft kunnen ontstaan 
wordt uitvoerig beschre
ven in het Belgische blad 
De Postzegel van juni. 

Met c/e pos^ geen pro
bleem is het opschrift 
boven een afbeelding in 
La Pfiilatélie Fran^aise 
van juni. Waar het om 
draait is dat scheld
kanonnades per brief
kaart bij de Franse post 
onmogelijk zijn. De post-
wet verbiedt het vervoer 
ervan en daar houdt de 
postdienst strikt de hand 
aan. Het stuk wordt met 
een toelichting aan de 
afzender geretourneerd. 

TM es enäcHt jusQ'^ '-Ä-M coa ^ «.'t-

bu en/'rqLioes c( tx.utres o- (o. nuMife 

ö* . r>s CL t o l 

'Vet varken, |e zit tot |e nek m de schulden, en |e sleept anderen mee 
in |e faillissement Jouw voor-de-gekhouderi| heeft nu lang genoeg 
geduurd Pas maar op l ' Zulke scheldkanonnades worden door de 
Franse PTT met besteld 

van frankering bij abon
nement, ingesteld in 
1927) nogal wat misver
standen. Voor de franke-
rinq, die in een beperkt 
aantal plaatsen mogelijk 
was, maakte de PTT ge
bruik van speciale ma
chinestempels. Deze ko
men voor in een reeks 
van waarden, in hetzij 
rode of violette kleur. 
Volgens de auteur zijn 
nog niet alle waarden 
van de diverse kantoren 
bekend. Het gebruik van 
de stempels is, naar uit 
het gegeven overzicht 
valt af te leiden, in 1978 
beëindigd. 

Een kaart van Nederland 
met daarop alle postco
dedistricten (genummerd 
met de eerste twee cij
fers) vormt onderdeel 
van het meinummer van 
Ultra-Violet, het blad 
van de Studiegroep Post-
mechanisatie. Hetneel 
bijzondere van deze lijst 
is, dat er als transparant 
een tweede blad over
heen ligt, waarop pre
cies passend de grenzen 
van de bestaande twaalf 
expeditieknooppunten 
(EKP's) zijn aangegeven. 
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NEDERLAND (uit onze prijslijst) 
l bo 65,— 
Ico 125,— 
Ido 100,— 
leo 100,— 
I fo 190,— 
l i o 42,50 
1|0 40 ,— 
11(0 45,— 
I lo 45,— 
Ino 55,— 
100 40,— 
Ipo 175,— 
Iqo 45,— 
I re 40,— 

2ao 1 3 0 . 

2bo 45,— 
2do 50,— 
2eo 50,— 
2go 35,— 
2ho 4 5 , 

2io 45,— 
2io 3 0 . 
210 100,— 
2nio 35,— 
2no 60,— 
2oo 75,— 
2po 3 0 , 

2qo 3 5 , 

3bo 200,— 
3co 1 5 0 , 

3do 140,— 

Alle ex 
goed ger 

4(x) 150,— 
40 20,— 
5(x) 150,— 
50 12,— 
6o 1 2 0 , 

9o 40,— 
l l l o 120,— 

140 100,— 
290 1 4 0 , 

46x 265,— 
46o 25,— 
47x 600,— 
47o 185,— 
48xC 1050,— 
48o 500,— 
80x 950,— 
800 850,— 
lOOx 375,— 
lOOo 40 ,— 
l O l x 925,— 
lO lo 875,— 

104XX 500,— 
104x 190,— 
1040 145,— 
105x 200,— 
1050 120,— 
136/8XX 285,— 
165XX 450.— 
346/9XX 600,— 
346/9X 310,— 
518/37X 625,— 
534/7XX1275,— 
534/7X 4 7 5 . 

r PTTJAARCOLLECTIES 1/3 Cat. 
1976 8 0 ,  1 1977 45,—1 1978 25,— 

EERSTE DAG ENVELOPPEN 
met adres 
4 275,— 
5 250,— 
6 170,— 
7 90,— 
8 85,— 
9 115,— 
10 90,— 
11 80,— 
12 12,50 
13 100.— 
14 60,— 
15 70.— 
16 85.— 
17 45.— 
18 4 0 . 

19 45.— 

20 3 0 ,  1 
21 5 0 .  I 
22 2 5 ,  ! 
23 5 0 . 

24 40,— 1 
25 6 5 ,  ■ 
26 30,— ! 
27 60,— 1 
28 35,— 1 
29 35,— ' 
30 20,— ! 
31 18,50 1 
32 15,— 1 
33 27,50 ' 
34 22,50 
35 5 ,  ! 

zonder adres 
24 1 0 5 , 

27 1 5 0 , 

30 4 5 , 

31 42,50 
32 35,— 
34 65,— 
35 12.50 
37 1 1 , — 
38 55.— 
39 25,— 
40 3 0 , 

43 6 0 . 

44 3 0 , 

45 2 7 . 

46 5 5 . 

:^__J^| 

48 6,— 
49 30,— 
50 19,50 
51 30,— 
52 30,— 
53 7,— 
55 17,50 
56 50,— 
57 12,50 
58 25,— 
59 1 0 , 

60 2 0 , 

61 1 9 , 

Uitg.adres 
25 1 2 0 , 

27 1 1 0 , 

29 65,— 

30 35,— 
31 32,60 
33 50 ,— 
34 42,50 
35 8,— 
36 4 0 , — 
37 8,— 
38 40 ,— 
39 17,50 
40 22,50 
41 3 0 , 

42 1 3 , 

43 42,50 
45 1 9 , 

47 5 0 , 

50 1 5 , 

r JAARGANGEN FDCS blanco 
1970(102/9) 35,— 
1971 (110/14) 35,— 
1972(115/22) 47,50 
1973(123/9) 27,50 

1974(130/6) 45.— 
1975(137/44a) 60.— 
1976(145/533) 50.— 
1977(154/623) 17.— 

1978(163/703) 16,50 
1979 171/793) 12,— 
1980 180/893 1 3 , 

1981 (190/973 1 2 , 

PTTMAPJES: Alle voorradige nummers tegen postprijs. 
Maximumkaarten: 30% Catalogusprijs. 

ANDORRA  FRANKRIJK  MONACO 
810 et. per Yv. Fr. 

ANDORRA 
1/18X 150,— 
2Cx 60.— 
24/45X 225.— 
56x 40 .— 
71x 15,— 
74x 15.— 
80x 27.50 
830 25.— 
137x 20,— 
Luchtpost 
l x 60 ,— 

FRANKRIJK 
2ao 800,— 
3a(x) 100,— 
30 32,50 
4o 22.50 
lOo 35.— 
13Bbo 50,— 
14AC0 10,— 
Reimp. 
15Cx 250,— 
16ao 15,— 
170 40,— 
240 22,50 
27x 140,— 
28Ax 300,— 
32ax 700,— 
330 700,— 
39Cx 60,— 
48o 80,— 
48ho 275,— 
49o 200,— 
50x 25,— 
52x 250,— 
52o 27.50 
56x 450,— 
58x 250,— 
59x 300,— 
61x 110.— 
62x 1050,— 
62o 175.— 
63x 105.— 
630 3 5 , 

64o 30 .— 
67x 385,— 
71X 625,— 
72x 575,— 
74x 80,— 
810 70 ,— 
91X 700,— 

910 15,— 
92x 2 2 5 , 

96x 2 5 , 

97x 55,— 
98x 155,— 
99x 160,— 
113x 40,— 
114x 70,— 
116x 15,— 
119XX 25,— 
119x 1 0 , 

120x 7 0 , 

121x 20,— 
121bx 100,— 
123xx 140,— 
123x 65,— 
124/8X 250,— 
124XX 45,— 
124x 15,— 
125XX 15.— 
126x 45,— 
127x 5 5 , 

128x 1 3 5 , 

129XX 12.— 
131x 45.— 
132x 45,— 
133x 110,— 
136x 100.— 
142XX 10.— 
143XX 30 .— 
143x 15.— 
145x 30,— 
147XX 45,— 
147x 2 5 , 

148/5X 2 0 5 0 , 

153x 1 6 0 . 

156XX 200,— 
156x 90.— 
162/9X 160,— 
169ax 130,— 
170/81X 60,— 
203x 20,— 
206x 20,— 
207XX 140,— 
207x 80,— 
208x 115,— 
216x 75.— 
229/32X 120,— 
240XX 75,— 
240x 35.— 
242AXX 6 2 5 . 

249/51X 60 .— 

252IX 100.— 
252IIX 1 2 5 , 

254x 22.50 
254a 60,— 
255x 40,— 
258XX 40,— 
258x 25,— 
259IXX 80,— 
259IX 45,— 
259allx 100,— 
260IIX 1 5 , 

260IXX 2 5 , 

260IX 16,50 
262IIBX 185,— 
262AIX 210,— 
266/8X 80,— 
267ax 55,— 
269XX 165,— 
269x 100,— 
270/4X 40,— 
280/9X 85,— 
285XX 4 0 . 

287XX 9 0 , 

291/3x 3 5 . 

296/7X 40.— 
299/Ox 50.— 
301/2x 40,— 
303x 12.50 
305x 14,— 
307/8XX 75.— 
307/8X 40,— 
313x 1 3 , 

316/7XX 3 2 , 

316/7X 16,— 
318/9X 1 1 , — 
320/1X 225,— 
320/10 90,— 
328x 10,— 
330/3X 20,— 
354/5X 100,— 
354/50 60,— 
379x 14,— 
380/5X 3 0 , 

395XX 13.50 
398XX 100.— 
398x 65,— 
3980 50.— 
454/7X 12,— 
493XX 40.— 
493x 25.— 
565/6bxx 35,— 
571 Axx 1 1 , — 

580AXX 9 0 , 

701D/FX 70,— 
853/8X 13,50 
867/2X 32,50 
Luclitpost 
1/2x 250,— 
5/6x 27,50 
13x 50,— 
20xx 42,50 
20x 3 0 , 

24/7X 4 5 , 

29x 5 0 , 

30/3XX 200,— 
30/3X 125,— 
35/7XX 85,— 
35/7X 50,— 
38/41XX 17,50 
38/41X 13,50 
Blokken 
3xx 435,— 
3x 2 0 0 , 

6xx 175.— 
Gamets (R.Kr.) 
div. voorradig 
PORT 
5x 85,— 
14x 60.— 
17x 200,— 
20o ICO.— 
270 200.— 
34o 50.— 

IVIONACO 
l x 12,— 
2x 36 ,— 
3x 45,— 
4x 57,50 
5x 240,— 
6x 475,— 
7x 57,50 
8x 190,— 
9xkt 650,— 
13x 40 ,— 
14x 90,— 
15x 145,— 
16xkt 130,— 
19ax 32,50 
20x 16,— 
20ax 24,— 
21x 80,— 
21ax 160,— 
28x 1 0 . 

29x 10,— 
30x 26,— 
46x 160,— 
50x 38,— 
623X 40 ,— 
73/103X 45,— 
115/8X 37,50 
119/34X 320,— 
134x 135,— 
140/53XX100,— 
140/53X 5 5 , 

154/66X 35,— 
167/8X 13,50 
184x 67,50 
185/94X 150,— 
200/14x 85,— 
234/48X 20,— 
249/64BX 47,50 
275/80BX 27,50 
3 4 4 / 5 0 « 30 ,— 
371/5BX 3 5 , 

420x 50 .— 
441X 18,50 
Luchtpost 
Ixx 30 ,— 
l x 15,— 
22/7XB 45.— 
36/41X 18.50 
42/4X 120.— 
49/50X 10.— 
59x 27.50 
60x 17,50 
61/2X 1 5 . 

71/2XX 25,— 
73/8X 75,— 
Blokken 
Ixx 100,— 
l x 4 0 . — 
10 40 ,— 
Blok Spec. 
13X 125,— 
2x 1 2 5 , 

23X 1 2 5 , 

4x 125,— 
4ax 125,— 
Préos 
11/18XX 25,— 
PORT 
100 100,— 
27/8X 110,— 
29/38AX» 65,— 

xx=postfris zpl.; x=ong. mpl.; ■=onget.; o=gebr.; C.=Certificaat. 
Alle zegels prima kwaliteit. Volle garantie echtheid. 
Zolang de voorraad strekt. Porto extra tot ƒ 250,-. 

Betaling postgiro 4417973. Onbekende klanten vooruitbetaling na 
ontvangst van nota. Teruggaverecht 7 dagen. 

Geopend van woensdag t/m zaterdag 10.00-18.00 uur. 

I N T E R P H I L A 
Laan van Meerdervoort 39, 2517 AD Den Haag 

(Tussen Metropole en Anna Paulownastraat) 
Telefoon: 070-3635080/3203155 

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

Giro: 73.31.882 

Als stimulans bij de start 
van het nieuwe 

postzegelseizoen 
ontvangt u gedurende de 

maand september 

op alle 

PAR 
die u bij een bezoek aan 
ons kantoor aanschaft! 

ELKE ZATERDAG GEOPEND 
VAN 10.00-15.00 UUR 

RUIME GRATIS PARKEERGELEGENHEID 

TOT SPOEDIG ZIENS 
INDE 

ZEESTRAAT 55 
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NEDERLAND Z®MERZEGELSPECIAL DOOR THEO PETERS 
/ i \ 

Alle aanbiedingen verkrijgbaar bij 

THEO PETERS NUMISMATIEK & FILATELIE 
In Amsterdam: 
Theo Peters 
aan de Rosmarijnsteeg 7 
Tel. 0206222530 
open di. t/m za. 10.0017.00 uur 

in Rotterdam: 
Joh. Huisman Philatelie B.V. vi} 
aan de Lijnbaan 44 
Tel. 0104137957 
open WO. t/m za. 11.0017.00 uur 

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

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

cheques/contanten 
G Ik heb het bedrag op uw Postbank

rekening 2351646 of ABN/AMRO reke
ning 408812443 overgemaakt 
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MET HBT KOPIEERAPPARAAT 
ONDER DE ARM OP SPEURTOCHT 

GERRIE COERTS, GRONINGEN 

Mm dMmmd mntekmtookjesgßboeksM^^ 
Voor het eerst zijn de Nederlandse aantekenstrookjes die tussen 1907 en 1930 werden 

uitgegeven beschreven en afgebeeld in één boek. Het gaat om ruim 3.200 verschillende 

strookjes, die door verzamelaar R.J. van der Kuip in vier jaar tijd op een rijtje zijn gezet. 

Van der Kuip heeft zijn arbeid 
gelukkig met in volledige een
zaamheid moeten verrichten 
anderen, onder wie de heer 
H Ramkema, hebben hem 
daarbij geholpen 
De beschreven strookjes ken
merken zich door een tan 
ding aan de vier zijden Er 
zijn van deze strookjes diverse 
typen en uitvoeringen Type I 
(vanaf 1907) is te herkennen 
aan het nummer m het mid
den en het feit dat geen afkor
tingen worden gebruikt Dit 
in tegenstelling tot type II (uit-
giftejaren 1919 en 1920), 

strookje is bij Van der Kuip 
niet bekend 

P n SCHIET TE KORT 
Monnikenwei k is het geweest 
om de strookjes te inventarise
ren Zo was het onmogelijk 
om van PTT Post informatie 
te krijgen Van der Kuip 'De 
archieven van de PTT laten 
hier een steekje vallen Bij de 
posterijen is nooit vastgelegd 
welke kantoren strookjes heb
ben gebruikt en welke niet 
Ook zijn er geen uitgegeven 
aantallen bekend van de 
strookjes ' 

CLUBS EN LITERATUUR OVER AANTEKENSTROKEN 

In Nederland zijn er twee plaatsen waar verzamelaars van 
aantekenstrookjes geregeld bij elkaar komen 
De Landelijke Vereniging Aantekenstrookjes (LWA) organiseert 
op de eerste zondag van elke maand een bijeenkomst m Den 
Haag Het contactadres van de L W A is L L Louwerse, Post
bus 151, 2810 AD Reeuwijk 
Auteur Van der Kuip, die /elf geen lid is van de LWA, heeft 
een soort clubdag van aantekenstrookliefhebbers ingesteld 
elke derde zaterdag is er een bijeenkomst in Hotel Nieland 
m Apeldoorn De bijeenkomsten duren van 10 tot 15 uur 
Als liet om literatuur gaat beschikken zowel Van der Kuip als 
de LWA over het een en ander Het gaat daarbij hoofdzake
lijk om computeruitdraaien waarin tienduizenden gegevens 
van aantekenstrookjes zijn verwei kt 
In de loop van de jaren zijn ook talrijke publikaties (waaron
der een aantal artikelen m het maandblad 'Philatelie ) ver
schenen De meeste daarvan staan vermeld m de literatuur
lijst die achterin de nieuwe catalogus te vinden is 

waarbij het nummer meestal 
rechts zit en waar behalve de 
gedrukte plaatsnamen ook 
postale afkortingen zijn opge
nomen 
Alhoewel er in 1930 een 
nieuw type aantekenstrook 
verscheen, zijn de vierzijdige 
getande strookjes nog tot en 
met de Tweede Wereldoorlog 
(en wellicht zelfs nog daarna) 
gebruikt Van der Kuip 'Dat 
komt omdat kleme postkan-
toortjes soms maar eenmaal 
per maand een strookje ge
bruikten, die deden jaren met 
een vel ' Een laatst gebruikte 
datum van een bepaald 

De enige weg die Van der 
Kuip overbleef was het zuivere 
inventariseren van het bij ver
zamelaars en handelaren aan
wezige materiaal op dit ge
bied Gewapend met een ko
pieerapparaat onder zijn arm 
ging de auteur diverse malen 
op stap om bijzondere aante
kenstrookjes bij anderen te 
kopieren De op die manier 
verkregen gegevens en afbeel
ding leidden samen met de in
formatie die zijn eigen collec
tie te bieden had tot het nu 
verschenen boek van hon-
derdtweeennegentig pagina's 
Omdat de 'PTT-boekhou-

ding' zoals gezegd met com
pleet is kan Van der Kuip nu 
al zeggen dat zijn catalogus 
met compleet is Nog steeds 
duiken er nieuwe vierzijdig ge
tande aantekenstrookjes op 
'Verzamelaars komen ze bij
voorbeeld tegen op vakantie 
m het buitenland En uiter
aard op veilingen m Neder
land en buiten onze lands-

VERSCHILLEN 
Het opvallende van de aante
kenstrookjes uit de beschre
ven periode is dat ze vierzijdig 

INFORMATIE OVER 
'TYPE-1947'GEZOCHT 

De auteur van het boek 
over automaatstroken, RJ 
van der Kuip, is al weer be
zig met een nieuwe publi-
katie Die zal handelen 
over het aantekenstrookje 
van het type-1947 Van der 
Kuip zoekt nog veel infor
matie en roept mensen 
met (bijzonder) matenaal 
op, contact met hem te leg
gen Zijn adres is Postbus 
630, 7300 AP Apeldoorn, 
telefoon 055-3558060) 

ken' IS door welke oorzaak 
dan ook de oorspronkelijke 
plaatsnaam veranderd Meest
al IS dat gedaan door het door
halen van de oorspronkelijke 
tekst en het stempelen van 
een nieuwe tekst Geschreven 
veranderingen zijn ook be-

Enkele voorbeelden van automaatstroken met gewi|zigcle teksten 

getand zijn, tegenwoordig zijn 
de strookjes tweezijdig getand 
De stroken zijn dan ook, net 
als postzegels, afkomstig uit 
vellen Op een vel gingen 250 
stuks De stroken werden m 
series van 500 nummers uitge
geven, ofwel met twee vellen 
tegelijk 
Net als bij de kleinrondstem-
pels het geval is kunnen er ver
schillen worden geconstateerd 
tussen aantekenstrookjes van 
grote en kleine postkantoren 
De grote kantoren gebruikten 
meestal gedrukte strookjes, de 
kleinere moesten het veelal 
met strookjes die een blanco 
deel hadden waarop de plaats
naam van het kantoor gestem
peld moest worden 

SPECIALE STROOKJES 
Het verzamelgebied aante
kenstrookjes IS een aantal bij
zondere typen rijk stroken 
waarvan de tekst werd gewij
zigd (64 stuks), de zogenoem
de zelfplakkers (66), gelegen-
heidsstroken (19) en tele-
graafstempels (22) 
BIJ de 'tekstgewijzigde stro 

kend Een handige postamb-
tenaar die verlegen zat om 
een aantekenstrookje van 
Soestdijk schreef bijvoorbeeld 
gemakshalve even het woord 
dijk achter de tekst Soest 
Zelfplakkers zijn aanteken 
strookjes die verstrekt werden 
aan instellingen zoals de 
spoorwegen, de Staatsmijn 
Emma en het leger, organisa
ties die op bepaalde lokaties 
veel post te verwerken had 
den Maar ook enkele tiental
len bedrijven kregen een ei 
gen aantekenstrookje omdat 
er veel post omging Daaron
der menige bank zoals de Am-
sterdamsche Bank, de Incasso-
bank, de Indische Bank en de 
Twentsche Bank Ook Philips 
en de Koninklijke Nederland-
sche Stoomboot Maatschappij 
mochten zelf aantekenstrook
jes plakken 
Grote belangnjke evenemen
ten als de Postconferentie in 
Den Haag, de Internationale 
Bloemententoonstelling te 
Heemstede, het Esperantis-
ten-congres in Amsterdam en 
de Olympische Spelen van 
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1928 in Amsterdam kregen 
eveneens 'eigen' aanteken
strookjes; ze werden vaak 
maar enkele dagen gebruikt. 
Zij vormen de groep van gele
genheidsstroken. 
Telegraafstempels hebben 
niets met het dagblad De Tele
graaf te maken, want dat be
stond toen nog niet. Het gaat 
bij deze categorie om aante
kenstrookjes die niet met de 
speciale stempel voor het aan
brengen van de plaatsnaam 
op de strookjes zijn gemaakt, 

maar met de zogenoemde te
legraafstempel, waarmee tele
grammen werden gestem
peld. Van der Kuip heeft niet 
kunnen achterhalen wat de 
reden van deze bijzondere 
stempeling is geweest. Hij gaat 
er van uit dat het telegraaf
stempel werd gebruikt als het 
aantekenstempel kapot of 
zoek was. Het bijzondere 
stempel is gemakkelijk te her
kennen, omdat de plaatsna
men cursief zijn gedrukt. 

GEEN PRIJZEN 
1 Iet is jammer is dat de samen
stellers Van der Kuip en Ram
kema in hun catalogus geen 
prijzen of zeldzaamheidscrite
ria hebben opgenomen. Een 
heel grove indicatie van 'veel 
voorkomend' en 
'moeilijk(er)' had in ieder ge
val al iets meer duidelijkheid 
gegeven. Van der Kuip zegt 
dat hij zijn vingers niet wilde 
branden aan prijzen. Hij kent 
weliswaar van veel aanteken
strookjes de handelswaarde, 
maar omdat bijvoorbeeld op
lagen niet bekend zijn is het 
nog steeds moeilijk om een 
correcte prijs te geven. Hij is 
bang dat als hij prijzen of zeld
zaamheidsaanduidingen zou 
hebben gebruikt, de telefoon 
roodgloeiend zou staan van 
gebruikers die zich willen be
klagen over te hoge of te lage 
prijzen. 

VOORGESCHIEDENIS 
Interessant in de catalogus is 
de korte inleiding over het 
fenomeen aantekenstrookje. 
Het aangetekend verzenden 
blijkt al in de zeventiende 
eeuw te zijn voorgekomen. 
Destijds gebeurde dat onder 
de naam gerecommandeer verzen
den. Deze brieven zijn te her
kennen aan rode krijtstrepen 
in de vorm van een ruit. Het 
tarief was het dubbele van het 

normale. 
In de negentiende eeuw ver
scheen het woord gerecomman
deerd op aangetekende brie
ven. In 1815 werd de officiële 
aanduiding aangeteekend (dus 
met één 'e ' meer dan tegen
woordig) geïntroduceerd. In 
de loop van de jaren verander
de de geschreven aanduiding 
in een stempel, waarna in 
1882 het strookje zijn intrede 
deed. Wereldwijde afspraken 
zorgden ervoor dat vanaf 1907 
de plaatsnaam op het strookje 
kwam te staan, in plaats van 
een landsaanduiding. 
Als er toch een minpuntje van 
de nieuwe catalogus moet 
worden genoemd dan is dat 
het gehanteerde, ouderwetse 
taalgebruik. Uitdrukkingen 
als 'medegedeeld', 'dienten
gevolge', 'gold voor' en 'toen
tertijd' passen misschien heel 
goed bij de periode waarin de 
beschreven aantekenstrookjes 
werden uitgegeven, maar niet 
in een inventarisatie uit het 
jaar 1996. 

Catalogus vierziidig getande aanteken
stroken 19071930 door R.J. van der 
Kuip. ] 92 pp ; geïll (z /w) ; formaat 
17x24cm Uitgegeven door Uitgeverij Po
iaenen bv, Postbus 23, 3440 A A Woer
den Verkrijgbaar door overmaking van 
f 40. op bankrekening ING 
65.77.o8.820 (gironummer bank: 
26128) van genoemde uitgeverij, onder 
vermelding van 'Boek aantekenstroken' 

AANTEKENSTROOKJES: 
WAARDE VERSCHILT ENORM 
Aantekenstrookjes zijn er van 
een dubbeltje tot duizend gul
den. Het prijspeil varieert ei
genlijk net zo sterk als bij 
postzegels. 

Het gebied van de verzame
laars valt uiteen in twee groe
pen: mensen die het alleen 
om het strookje gaat en verza
melaars die een strookje op 
complete brief willen hebben. 
De laatsten zijn het meeste 
geld kwijt. Met name voor de 
stukken tot de Tweede We
reldoorlog zijn de prijzen pit
tig. Brieven met een aante
kenstrookje vallen in een ho
gere tariefklasse en zijn vaak 
zeldzamer dan gewone brie
ven. 
Zo doen de vierzijdig getande 
aantekenstrookjes uit de cata
logus van R.J. van der Kuip 
niet zelden vanaf vijf tientjes 
als ze keurig op een poststuk 
zitten  en dat is dan een 'van
afprijs. 
Tot de duurdere exemplaren 
behoren met name de kleine
re postkantoortjes, waar wei
nig aangetekend werd. Ook 
de bijzondere strookjes kun

nen pittig geprijsd zijn. Eén 
van de betere is die met de 
tekst Vluchtoord Nunspeet uit 
1917. Destijds was er in Nun
speet een vluchtelingenkamp; 
dit in verband met de Eerste 
Wereldoorlog die neutraal 
Nederland destijds omspoel
de. Van der Kuip kocht een 
brief met het bewuste strookje 
een tijd geleden voor rond de 
achthonderd gulden. 

KENNIS IS MACHT 
Belangrijk is dat men over 
kennis op dit gebied beschikt. 
Zo vertelt verzamelaar T. Mo
lenaar het verhaal van het 
postkantoor UtrechtNicolaas
straat. Het was een buurt waar 
weinig aangetekende brieven 
werden verstuurd; daarmee 
zouden strookjes van dit kan
toor in feite zeldzaam moeten 
zijn. Nu zat er naast dat post
kantoor een verzekeringsbe
drijfvoor vee, dat nationaal 
opereerde. ' ledere boer die 
zijn koe tegen oorlogsrisico 
wilde verzekeren kon daar te
recht', vertelt Molenaar. De 
boeren wisten het kantoor 
dan ook te vinden, met als ge

volg dat het strookje Utrecht
Nicolaasstraat door die koeien
verzekeringen niet zo bijzon
der is. 
Nieuwe strookjes kunnen 
soms heel kostbaar zijn. Dat 
blijkt wel uit een recente vei
lingcatalogus van het Duitse 
bedrijf GernotRoidl. Een en
velop met daarop het aante
kenstrookje ter gelegenheid 
van de 22e wereldkampioen
schappen tafeltennis in 1955 
krijgt een inzet van duizend 
mark mee! Een brief met het 
strookje van het zesde congres 
van de championwetenschap)
pers (31 mei 1965) wordtin 
dezelfde catalogus voor zes
honderd mark genoteerd. 

JAMBOREESTROOKJE 
Iets soortgelijks is aan de 
hand met een correct gefran
keerde envelop met daarop 
het speciale aantekenstrookje 
van de Wereldjamboree van 
1937 in Vogelenzang, Neder
land. Die kun je onder een be
drag van 750 gulden niet ko
pen, zegt Molenaar. Hij voegt 
er aan toe dat zo'n poststuk 
niet naar aantekenstrookjes
verzamelaars gaat, maar naar 
filatelisten die alles van de 
Jamboree verzamelen. En dat 
zijn er meer dan die hooguit 
enige honderden aanteken
strookjesverzamelaars die ons 

land rijk is; van die laatste 
groep zijn er misschien maar 
vijftig bereid om meer dan 
een paar tientjes per stuk te 
betalen. 
Speciale strookjes zoals die 
van de Jamboree zijn in trek 
bij thematische verzamelaars 
over de gehele wereld; ze 
brengen daardoor relatief 
aanzienlijk hogere prijzen op 
dan een klein, zeldzaam kan
toor dat uitsluitend gezocht 
wordt door de echte aante
kenstrookjesverzamelaars. 

GELUK 
Molenaar heeft zelf kortgele
den nog geluk gehad. Hij wist 
een envelop met het aante
kenstrookje Schokland op de 
kop te tikken van vlak na de = 
Tweede Wereldoorlog. Een ^ 
rariteit, want Schokland werd " 
in 1859 als gemeente opgehe ^ 
ven. Geen verzamelaar van ■" 
aantekenstrookjes kende dit ^ 
strookje dan ook. Het bleek ^ 
dat er in de oorlogsjaren en t^ 
daarna een werkkamp was in 'n 
gericht op de plaats van de ^ 
vroegere gemeente Schok < 
land. Het betrof pioniers die ï 
onder moeilijke omstandighe  ^ 
den de Noordoostpolder heb MQ 
ben ontgonnen. Molenaar: Vfc3 
'Blijkbaar is er daar toch een 
hulpkantoortje of zo geweest.' 
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Noten: 
Als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 don 
wil dot zeggen dot de gegevens von 
de ofgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Pbilotelie' van maart (3) 
opbladziide223. 
Als bij een zegel geen omschrijving 
wordt gegeven dan 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 dat derge
lijke emissies m lentoonstellingscollec-
ties mogen worden opgenomen. 

EUROPA 

ALAND 
Afbeelding melding 7/8/552. 

ALDERNEY (Guernsey) 
Afbeelding melding 7/8/552^'. 

ANDORRA FRANS 
16-9 - '96 . Nationaal jongens
koor. 
3.- F. Koorknapen van het 'Cor 
National des Petits Cantors 
d'Andorra'. 

BOSNIË-HERZEGOWINA 
15 -4 - '96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
80,120 din. Resp. operazangeres 
BahrijaNuriHodzic (1904-1993), 
kinderhoekenschrijfster en radio-
omroepster Nosiha Kopidzic 
Hadzic (1932-1995). 
15-4 - '96 . 'Pos op voor mijnen'. 
50 din. Kindertekening 'meisje 
trapt op mijn, waarschuwings
bord'. 
15-4 - '96 . Vijftig jaar Unicef*. 
150 din. Afdruk van kinderhand, 
beeldmerk. 
5-5 - '96 . Islamitisch feest 
Bairam. 
80 din. Fontein, korantekst 'Mi od 
vode sve zivo stvaramo' ('we have 
made everything alive from wa
ter'). 
5-5 - '96 . GedenkdagenAjaren. 
35,80,100 din. Resp. koninklijk 
paleis van Bobovac, nonderdste 

verjaardag van bet stadhuis in Sa-
rojevo, hondervijftigste verjaar
dag van bet tijdschrift 'Bosanski 
Prijotelj'(Bosnische Vriend). 
25-5-'96. 'Essen 96'; interna
tionale postzegelbeurs. 
200 din. Gezicnt op Essen. 
2 5 - 5 - ' 9 6 . Olympische spelen At
lanta 1996*. 
30,35,80,120 din. Resp. bardlo
per; beeldmerk; vlag, folckel, 
ringen; portret van Pierre de 
Coubertin. 

BULGARIJE 
15 -4 - '96 . Vijfde vergadering 
van de Europese bank voor weder
opbouw en ontwikkeling. 
7.-, 30.- L. Twee verschillende af
beeldingen van congresgebouw. 
2 3 - 4 - ' 9 6 . Naaldbomen. 
5.-, 8.-, 10.-, 20.-, 25.-, 40.-L 
Resp. Taxus baccata, Abies olbo. 
Picea obies, Pinus sylvestris, Pinus 
heldreichii, Juniperus excelso. 
l - 5 - ' 9 6 . Honaerdtwintigste ver
jaardag van de Aprilopstand; hon-
derdtwintigste sterfdag van dichter 
en vrijheidsstrijder Christo Botew 
(1849-1876). 
10.-, 40.- L Resp. treurende vrou
wen, portret met handschrift. 
6 -5 - ' 96 . Uniformen. 
5.-, 8.-, 10.-, 20.-, 25.-, 40.-L 
Resp. modern uitgoonsuniform 
van officier, officiersuniform 
Tweede Wereldoorlog, soldaten
uniform Balkanoorlog, officiers
uniform 'Leihstandarte', officiers
uniform Servisch-Bulgoorse oor
log, soldatenuniform Russisch-
Turkse oorlog. 

DENEMARKEN 
12 -9 - '96 . Vuurtorens. 
3.75,5.-, 5.25,8.75 kr. Resp. 
Fornees, Blövandshuk, Bovbjerg, 
Men. 

DUITSLAND 
14 -8 - ' 96 . Honderd jaar burger
lijk wetboek. 
300 Pf. Symbolische voorstelling 
(boek met drie paragraaftekens). 
14-8 - '96 . Werelderfgoed Unes
co*; 'Alte Völklinger Hütte'. 

100 Pf. Oude staalfabriek. 
14-8 - '96 . Vijftigste sterfdag van 
violist Paul Lincke (1866-1946). 
100 Pf. Lincke met viool en omge
ven door rozen. 
14-8 - '96 . Stadsgezichten. 
100 Pf. 'Gendarmenmarkt' in Ber
lijn. 
14-8 - '96 . Vijftigste verjaardag 
van de Duitse bond van filatelis
ten. 
100 Pf. Beeldmerk (gestileerde 
loep In nul van getal 50). 

ESTLAND 
25 -7 - ' 96 . Kasteel Purtse uit de 
zestiende eeuw.. 
2.50 kr. Kasteel. 

FINLAND 
6-9-'96.Waadvogels"'. 
Velletje met vijf zegels van 2.80 
Fm. Resp. Haematopus ostralegus, 
Numenius arquota, Gallinago gal-
linogo, Scolopax rustlcola, Vanel-
lus vanellus. 

FRANKRIJK 
Aanvulling melding 5/386/387 
'voorafstempelingen, bomen'; we
tenschappelijke nomen resp. 
Fraxinus excelsior, Fagus sylvati-
ca, Juglons regio, Ulmus carpinifo-
lia. 
9-9 - '96 . Honderdste verjaardag 
van de basiliek 'Notre-Dome de 
Fourvière', Lyon. 
3.- F. De basiliek. 
16-9- '96. 'DelaGauleäla 
France 496-1996'. 
3.- F. Doop von Chlodovech 
(Frons: Clovis). 

GIBRALTAR 
15 -3 - '96 . Wereldvoetbalkam
pioenschap; kampioenen. 
21,24,34p.,£ 1.20; blokken. 
Resp. Duitsland (1980), Frankrijk 
(1984), Nederland (1988), Dene
marken (1992). 
19-4 - '96 . Olympische spelen At
lanta 1996*. 
34,49 p., £1.05. Resp. hardlopers 
ontleend aan ontieke Griekse vaas, 
hardlopen korte afstand (1896), 
hardlopen korte afstand (1996). 

8-6 - '96 . Oorlogsschepen, IV. 
Blok met 5,25,49,54 p. Resp. 
HMS Starling, HMS Royalist, USS 
Philadelphia, HMCS Prescott. 
8-6 - '96 . Vijftig jaar Unicef*. 
Strook met 21,24,49,54 p. 
Kinderen van verschillend ros. 

GROOT-BRITTANNIË 
6 -8 - '96 . Belangrijke vrouwen 
uit de twintigste eeuw. 
20,26,31,37,43 p. Resp. weten
schapper Dorothy Hodgkin, balle
rina Margot Fonteyn, beeldhouwer 
Elisabeth Frink, schrijver Daphne 
du Mourier, sportbestuurder 
Marea Hartman. 
3-9 - '96 . 'Grote sterren van het 
kleine scherm'/vijftig jaar televi
sie voor kinderen. 
20,26,31,37,43 p. Resp. 
'Muffint the Mule' (marionet met 
pianiste Annette Mills), 'Sooty' 
(handpop), 'Stingray' (marionet
ten, oortsrivalen Troy Tempest en 
Lord Titan), 'The Clangers' (hond-
gebreide poppetjes op vreemde 
planeet, creatie van Oliver Postga
te en Peter Firmin), 'Dongermou-
se' ('s werelds bekendste oeheim-
agent met brievenbus als hoofd
kwartier, in 1980 onderscheiden 
met de 'Bafta-oward'). 

HONGARIJE 
12-7 - '96 . Tweede Europees 
mathematisch congres. 
24 Ft. Wiskundige figuur 'Contor-
Menge' van Georg Cantor (1845-
1918). 
12-7 - '96 . Honderdvijftig jaar 
Hongaarse spoorwegen''. 
17,24 (tweemaal) Ft. Resp. 
stoomlocomotief nr 303 (1951), 
nr 325 van ontwerper Zsigmond 
Kordino (1893), stoomlocomotief 
'Pest' (uit de serie 'Pest', 'Buda', 
'Debrecen' en 'Poson' van de fir
ma J.CockerilU Co, 1845). 
12-8-'96. 'Naturexpo 96'; flora 
en fauna. 
13 Ft. Resp. Lynx lynx (fauna), 
Ropalopus ungaricus (fauna). Iris 
sibirica (flora), Egretta alba 
(fauna). 
12-8 - '96 . Benedictijnenklooster 

Ponnonholma duizend jaar gele
den gesticht. III. 
17,24 Ft. Resp. refter (eetzaal) in 
barokstijl, bibliotheek met drie
honderdduizend boeken (grootste 
verzameling van de benetlictij-
nen). 
12-8 - '96 . Wereldcongres'Hon
gaarse postzegels en postgeschie-
denis'; nonderdvijfentwintigste 
verjaardag van de eerste Hon
gaarse postzegel; zegel op zegel. 
Velletje met zes zegels van 24 Ft. 
en drie vignetten. Zegel op zegel, 
Yvert nr 4 en jaartallen 1871-
1996 (zowel op zegel als vignet). 
12-8 - '96 . Dag van de postzegel; 
'Hungarian 00-Budapest 96', 
internationale postzegeltentoon
stelling. 
17,24 Ft.; blok met zegel van 
150-f 50 Ft. (blok: zegel op ze
gel). Resp. huldiging van vorst Ar-
pad, intocht te paard van Arpod 
(ontleend aan de 'Wiener Bilder
chronik', veertiende eeuw), op de 
voorgrond van beide zegels fanta
siefiguren van Gyulo Lószló en 
aan de 'Nagyszentmiklós' goud-
schot ontleend runenscbrift; zegel 
met Yvert nr 612 (Arpad), blok 
met pagina uit 'Gesta Hungaro-
rum' met Karpatengebergte, 
muurschildering 'Blutvertrag' van 
Bertalan Székely (1835-1910). 
Zonder datum. Fronkeerzegels; 
folkloristische borduur- en stofver-
siermotieven. 
13,16,17,24,75,80 Ft. Resp. 
uit Debrecen, Csiki-medence, 
Dunóntül, Felföld, Orosbóza, 
Sórköz. 

ITALIË 
Afbeelding melding 7/8/553. 
7-9- '96 . Serie 'artistiek en cultu
reel erfgoed'; kathedraal van 
'Santa Maria del Fiore', Florence. 
750 L. Kathedraal. 

KROATIË 
18-3- '96 . Mariaheiligdom van 
Bistrlco; verplichte bijpfakzegel. 
0.65 kn. Maria met Kind, de bede
vaartplaats. 
17-4- '96 . Nationaal Olympisch 
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Comité; verplichte bijplakzegel. 
0.65 kn. Olympische ringen, 
stoatswapen. 
4 -7 - ' 96 . Honderdvijftigste ge
boortedag van Josip Fon, oprichter 
van de turnvereniging 'Hrvatski 
Sokol' (de Kroatische volk). 
1.40 kn. Atleet met volk in rech
ter- en gewicht in linkerhond. 
4 - 7 - ' 9 6 . Olympische spelen At
lanta 1996*. 
3.60 kn. Symbolische voorstelling 
(kleuren, ringen, vermelding 
'Athene 1896, Atlanta 1996'). 

LITOUWEN 
2 4 - 4 - ' 9 5 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
1 Lt. Portretschilderij van Barbora 
Radvilaite (1520/22-1551). 
4 -5 - ' 96 . Fronkeerzegel. 
40 et. Staatswapen 'Litouwse rui
ter'. 

MACEDONIË 
19-12- '95 . Zevenhonderd jaar 
fresco's in de kerk van St. Bogoro-
dico. 
8 den.; blok van 50 den. Resp. 
Bulgaars schrijver en vertaler 
St. KlimentvonOhrid (840-916), 
kerk; detail fresco's, vignet met af
beelding van de zegel van 8 den. 
2 7 - 1 2 - ' 9 5 . Eén jaar lid van de 
UPU*. 
10 den. Hoofdpostkantoor in 
Skopje, beeldmerk. 
27 -12 - ' 95 . Opname van Mace
donië in de OSCE en in de Raad 
van Europa. 
20 den. Door ritssluiting verbon
den vlag van Europa en Macedo
nische vlag, tekst'OSCE 12-10-
1995, CE 9-11-1995'. 

MALTA 
10-7 - '96 . Olympische spelen At
lanta 1996*. 
2,5,14,25 c. Resp. judo, hardlo
pen, zwemmen, geweerschieten. 

MOLDAVIË 
30 -3 - ' 96 . Olympische spelen At
lanta 1996*. 
10,20-f 5,45-^ 10 b., 2.40 L.+ 
30 b.; blok met zegel von 2.20 L. 
Resp. gewichtheffen, judo, hardlo
pen, kanovaren; boogschieten. 
27 -4 - ' 96 . Kloosters uit de zes
tiende, zeventiende en achttiende 

10,90 b., 1.30,2.80,4.401 
Resp. Rudi, Japca, Churchi, Sohar-
no, Copriano. 

MONACO 
29 -4 - ' 96 . Europa 1996; thema 
'beroemde vrouwen'. 
3.- F. Prinses Gracia Patricia 
(1929-1982). 
14-5 - '96 . Twintigste verjoardog 
van het tijdschrift 'Annoles Moné-
gasaues'; belangrijke personen, 
gescniedenis van Monaco. 
Vel met tweemaal een blokje van 
vier zegels van 3.-, 4.-, 5.-, 6.- F. 
Resp. St. Nicolaas van Myro (detail 
van altaarbeeld van Louis Bréa, 
1443-1520), componist Hector 
Berlioz (1803-1869), dichter en 
kunstcriticus Guillaume Apollinaire 
(1880-1918), politieke schrijver 
NiccolóMachiavelli (1469-1527), 
schilder Jeon-Boptiste Bosio 
(1764-1827), schrijfster Sidonie-
Gobrielle Colette (1873-1954), 
beeldhouwer (Froncois-Joseph Bo
sio (1768-1845), schrijver en filo
soof Michel Eyquem de Montaigne 
(1533-1592). 
14-5-'96. 'China 96*'. 
Blok met twee zegels van 5.- F. 
Resp. Chinese acrobotiekgroep in 
Monaco, 'Fuling'-grofmonument 
in Shenyang. 
8-7 - '96 . Fronkeerzegel. 
3.-, 3.80 F. Beeltenis van prins 
Rainier III. 

OEKRAÏNE 
15-1 - ' 9 6 . Honderdvijfentwintig-
ste geboortedag van schrijver A.J. 
Krimskij (1871-1942). 
20.000 kb. Portret. 
23 -3 - ' 96 . Honderdste geboorte
dag van regisseur en toneelschrij
ver Aleksandr Petrowitsj Dovrtsjen-
ko (1896-1956). 
4.000 kb. met twee vignetten. 
Filmstrook met resp. portret, scène 
uit de film'Erde'(1930), uit'Der 
Sieg in der Ukraine'(1944). 
2 3 - 3 - ' 9 6 . Derde sterfdag van 
tenorzanger Iwan Semenowitsj 
Koslowski (1900-1993). 
20.000 kb. Portret, 
23 -3 - ' 96 . Honderdste verjaar
dag van de dierentuin in Charkow. 
20.000 kb. Gestileerde dieren. 

POLEN 
21 -3 - ' 96 . Fronkeerzegel; te

kens van de dierenriem. 
70 gr. Ram. 
2 1 - 4 - ' 9 6 . Fronkeerzegel; te
kens van de dierenriem. 
20 gr. Stier. 
3 0 - 4 - ' 9 6 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
40 gr., 1 Zl. Resp. zangeres Honko 
Ordonówna (1902-1950), toneel
speelster Polo Negri (1896-1987). 

ROEMENIË 
20 -6 - ' 96 . Tweehonderdvijfen-
twintigste verjaardag van de 
Resita-fobriek (oudste fabriek van 
Europa). 
150 L Fabrieksterrein met gebou
wen. 
12-7 - '96 . Olympische spelen At-
lantol996*. 
220,370,740,1500,2550, 
4050 L; blok van 4050 L. Resp. 
boksen, atletiek (hardlopen), roei
en, judo, turnen (brug met ongelij
ke leggers); turnen (evenwichts-
balk), schermen, kajak; alle waar
den met beeldmerk. 
15-7 - '96 . Dag van de Roemeen
se postzegel. 
1500 en vignet van 6501. Sym
bolische voorstelling met beeld
merken. 
l -8- '96.Floro 1996; bomen met 
'vruchten' (dennenappels)". 
70,150,220,740,1500,35001 
Resp. Picea glouco. Picea omorico. 
Picea pungens. Picea sitchensis, Pi-
nus sylvestris, Pinus pinaster. 

RUSLAND 
3 -7 - '96 . Zestigste verjaardag 
van de GAI (verkeersinspectie). 
Blok met drie zeoels van 1500 R. 
Resp. agent reaelt verkeer bij ze
bra, kinderen leren verkeersre
gels, autorijles. 

SLOWAKIJE 
15 -3 - '96 . Pasen 1996; folklore. 
2 Sk. Jongen gooit meisje met wo-
ter. 
15-4 - '96 . Jaar van armoedebe
strijding. 
BloK met zegel van 7 Sk. Mens in 
verwoest landschap. 
3-5 - '96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
8 Sk. Tweemaal. Resp. botanica 
IzabelaTextorisovó (1866-1949), 
plantkundige tijdens werk. 
15-5 - '96 . Honderd jaar film. 

Blok met zegel van 16 Sk. en vig
net. Resp. Polo Bielik in de film 
'Jónosik' (1936), camera opge
steld op de toppen van drie ber
gen. 
15-5 - '96 . Olympische spelen At-
lonta1996*. 
Blok met toeslagzegel von 12 -t- 2 
Sk. Handdruk van uit bokshand-
schoenen tevoorschijn komende 
handen, olympische ringen. 

SPANJE 
4 -5 - '96 . 'Espomer 96' (postze
geltentoonstelling van Amerika en 
Spanje)/'Aviacion y Espacio 96' 
(tentoonstelling lucht- en ruimte
vaart). 
Blok met zegel van 400 P. Zegel: 
portret van oe koninklijke familie, 
olokrand met beeldmerken. 
Blok met vier zegels van 100 P. 
Respectievelijk kaart postverbin
ding Sevilla-Lorache in 1921, 
luchtpostbrief met stempels ('Graf 
Zeppelin', 1930), raketbosis'El 
Arenosillo' in Huelvo, vliegtuig 
'Hispao Soeto H.A. 200'; blokrond 
met beeldmerken. 
6-5 - '96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
60 P. Flamencodanseres Carmen 
Amayo (1920-1963). 
10-5 - '96 . Figuren uit stripboe
ken. 
19,30 P. Resp.'El Jobato'(strip
boek von Victor Moro met illustra
ties van Francisco Darnis), 'El Re
porter Tribulete' (creatie von Guil-
lermo Cifré). 
31 - 5 - ' 9 6 . Tweehonderdvijftigste 
geboortedag von schilder Francis
co de Goyo (1746-1828); schilde
rijen. 
19,30,60,130 P. Resp. portret 
van generaal Antonio Ricardos, 
'het melkmeisje van Bordeaux', 
'Kinderen met honden', 'de derde 
mei in Modrid' ('de executie'). 
4 -6 - ' 96 . Vijftig jaar filatelisti-
sche dienst. 
30 P. Symbolische voorstelling 
(postzegelalbum, beeldmerk). 
14-6- '96 . Bekende personen. 
19,30 P. Resp. zanger'conté 
grande' Comarón de la Isla (José 
Monge Cruz (1950-1992), fla
mencodanseres Lola Flores('La 
Faroona', 1923-1995). 
5-7- '96 . Gebouwen opgetrok
ken uit metaal; negentiende inter

nationaal congres voor architec
ten, Barcelona. 
30 P. De centrale markt van 
Lanuzo (van architect Félix 
Novorro Pérez) in Zoragoza. 

TSJECHIË 
27 -3 - ' 96 . Olympische spelen At
lanta 1996*. 
9.60 Kc. Jiri Guth-Jorkovsky 
(deelnemer oon de spelen in Athe
ne 1896). 
27 -3 - ' 96 . Dynastie van de 
Luxemburgers. 
14.- Kc. Viermaal. Resp. Johannes 
vanLuxemburg(1296-1346), 
Korel IV (1316-1378), Wenzel IV 
(1361-1419), Siegmund van 
Luxemburg (1368-1437). 
24 -4 - ' 96 . WWF*; kleine zoog
dieren. 
3.60,5.-, 6.-, 8.- Kc. Resp. Elio-
mys quercinus, Dryomys nitedulo, 
Spermophilus citelius, Sicista betu-
lino. 
2-5 - '96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
8.- Kc. Sopraanzangeres Emmy 
Destinn (1878-1930). 
15-5 - '96 . Tweehonderdste ge
boortedag van pantomimespeler 
Jean Gaspord Deburou (1796-
1846). 
12.-Kc. Pantomimespeler. 
29 -5 - ' 96 . Olympische spelen At
lanta 1996*. 
3.- Kc. Speerwerper en olympische 
ringen. 
29 -5 - ' 96 . Internationale dog 
voor het kind. 
3.- Kc. Twee kinderen op rug van 
poes. 

TURKIJE 
10-4-'96. ' Istanbul 96', interno-
tionale postzegehentoonstelling; 
fauna. 
5.000,10.000,15.000,30.000; 
blok van de vier waarden. Resp. 
honingbij, hond, hoon, forel. 
5-5- '96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
10.000,40.0001 Resp. volkshel
din en vrijheidsstrijdster Nene Ho-
tun, schrijfster en politica Helide 
EdipAdivor (1884-1964). 

WITRUSLAND 
28 -2 - ' 96 . Fronkeerzegel. 
Letter B (waarde van 200 R.). 
Staatswapen. 
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BIESTRAAT 3A 
5126 NH GILZE 
Tel. (0161) 45 35 88 
Fax (0161) 45 34 68 

FRAimp.V. 
APEN 
100 versch 
ATLETIEK 
500 versch 
AUTO'S 
100 versch 
300 versch 
500 versch 
600 versch 
BALLONNEN 
100 versch 
300 versch 
BLOEMEN 
100 versch 
300 versch 
500 versch 
1000 versch 
DANS 
100 versch 
200 versch 
DE GAULLE 
100 versch 
200 versch 
DIEREN 
100 versch 

(Geopend 
van 10.00 -18.00 

Op zaterdag 
van 9.30 - 15.30 

Gesloten op maandag.) 

...een kleine greep uit de vele honderden pakketten die wij in voorraad hebben!!! 
VRAAG ONZE COMPLETE LIJST (waarin ook talloze LANDENPAKKETTEN) 

300 versch 12,75 300 versch 42,50 
32,50 500 versch 22,50 KATACHTIGEN 

1000 versch 55,00 100 versch 12,75 
145,00 2000 versch 155,00 KATTEN 

3000 versch 290,00 100 versch 8,50 
5,25 5000 versch 800,00 200 versch 30,00 

32,50 DIEREN (wilde) KERKEN 
90,00 100 versch 4,50 100 versch 9,75 

125,00 300 versch 22,75 300 versch 72,50 
500 versch 48,50 KOSTUUMS 

8,00 1000 versch 115,00 100 versch 5,50 
62,50 FIETSEN 300 versch 30,00 

100 versch 32,50 500 versch 65,00 
4,50 200 versch 78,00 LANDKAARTEN 

16,00 HONDEN 100 versch 6,50 
30,00 100 versch 9,75 300 versch 39,00 
90,00 200 versch 32,50 500 versch 82,50 

300 versch 65,00 LANDSCHAPPEN 
26,00 INSEKTEN 100 versch 6,50 
78,00 100 versch 6,00 300 versch 19,50 

300 versch 49,00 500 versch 45,00 
16,50 KAMELEN LOKOMOTIEVEN 
52,00 100 versch 65,00 100 versch 12,75 

KASTELEN MEDICIJNEN 
4,50 100 versch 9,75 100 versch 30 00 

MUZIEK 
100 versch 
300 versch 
500 versch 
NAAKTEN 
100 versch 
300 versch 
500 versch 
OLIFANTEN 
100 versch 
OLYMPISCHE 
SPELEN 
100 versch 
300 versch 
500 versch 
1000 versch 
1500 versch 
PAARDEN 
100 versch 
300 versch 
500 versch 
1000 versch 
RODE KRUIS 
100 versch 
300 versch 

5,50 
39,00 

110,00 

12,75 
65,00 

150,00 

32,50 

4,00 
22,00 
50,00 

110,00 
195.00 

5,00 
24,00 
65,00 

260,00 

16,50 
65,00 

LEVERING ALLEEN ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING. BENEDEN ƒ 1 5 0 - VERZENDKOSTEN EXTRA 
GIRO: 48.91.639 BANK: 49.55.57.439 ALLE FRANKPOST-ARTIKELEN Z U N IN BEIDE FILIALEN VERKRIJGBAAR. 

VRAAG INFO OVER ONZE AVONTUURBLADEN 
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7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENLAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

VEILING 8S 
Zaterdag 21 september 1996. 
aanvang 12.00 uur, in „Ons Gebouw" Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 20 september van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur-11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 

In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 

Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 

Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 

INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze volgende 
veiling, nr. 86, te houden op 16 november 1996. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van 
uw kollektie. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 



VEERSEDIJK 59 
3341 LL H.L AMBACHT 
TEL. (078) 

6818074/6821385 
FAX (078) 6815756 

FRA«©V. 
Geopend 

van 10.00 tot 17.00 
Zaterdag 

van 9.00 - 15.30 
Gesloten op maandag). 

WEKELIJKS NIEUWE AANVOER! OOK KILO-MIXEN. VRAAG ONZE COMPLETE PRIJSLIJST (36 pagina's!)! 
LAND: 100 gr. 250 gr. 
L.1 AFRIKA (alg.) 19,00 45,00 
L.3 ARAB.GEBIEDEN 30,00 67,50 
L.5AZIE 19,00 45,00 
L.6 BAHRAIN 40,00 95,00 
L.14 CANADA 18,00 42,50 
L.16CARAIBISCHEGEB. 35,00 82,50 
L.18 DDR 24,00 55,00 
L.20 DENEMARKEN B 12,50 27,50 
L.22 ENGELAND 10,00 22,50 
L.24 ENGELSE GEB. 19,00 45,00 
L.25FAROER 110,00 275,00 
L.27 FINLAND 15,00 35,00 
L.29 FRANKRIJK 52,50 125,00 
L.32 GROENLAND 150,00 350,00 
L.33 HONGARIJE 15,00 32,50 
L.35 IERLAND 22,50 52,50 
L.39 IRAN 30,00 55,00 
L.41 ITALIË 27,50 65,00 
L.42 JAPAN 24,00 55,00 
L.44 KENIA 30,00 70,00 
L.47 MALAWI 24,00 55,00 
L.49 MALTA 19,00 45,00 
L.50 MAURITIUS 35,00 82,50 

MNF.7MONGOLIE 18,00 47,50 
L.53 NAMIBIË 24,00 55,00 
L.54 NEDERLAND 10,00 22,50 
L.55 idem TOESLAG 35,00 82,50 
L.57 NIEUW ZEELAND 21,00 50,00 
L.59 NOORWEGEN 17,50 40,00 
L.60 OOSTENRUK 35,00 82,50 
L.61 POLEN 16,00 37,50 
MNF9 ROEMENIE 19,00 45,00 
MNFIO RUSLAND 19,00 45,00 
L.64 SINGAPORE 19,00 45,00 
L.65 SKANDINAVIE A 19,00 45,00 
L.66 SKANDINAVIE B 47,50 110,00 
L.67 SPANJE 21,00 50,00 
L.70 TANZANIA 30,00 70,00 
MNF12 THAILAND 14,00 32,50 
L.72 TURKIJE 40,00 95,00 
L.74 WERELD A 18,00 42,50 
L.75 WERELD B 40,00 95,00 
L.76 WEST-EUROPA A 19,00 45,00 
L.77 WEST-EUROPA B 40,00 95,00 
L.78 IJSLAND 65,00 150,00 
L.80 ZUID-AFRIKA 13,00 30,00 
L.81 ZWEDEN 15,00 35,00 

L.83 ZWITSERLAND 18,00 42,50 
L.84 idem TOESLAG 37,50 90,00 

MISSIE-KILOWAAR Iküo Skilo 
M.1 AFRIKA (alg.) 100,00 450,00 
M.2 AUSTRALIË 45,00 200,00 
M.4 BELGIË 55,00 250,00 
M.6 DENEMARKEN 55,00 250,00 
M.7 DUITSLAND 45,00 200,00 
M.8 ENGELAND 22,50 100,00 
M.10 FINLAND 65,00 300,00 
M. II IERLAND 55,00 250,00 
M.12 JAPAN 65,00 300,00 
M.22 KANAAL-EIL. 110,00 500,00 
M.23 MALTA 90,00 400,00 
M.13 NEDERLAND 32,50 150,00 
M.14NW.ZEELAND 65,00 300,00 
M.15 NOORWEGEN 65,00 300,00 
M.16 SKANDINAVIE 55,00 250,00 
M.17 USA 35,00 150,00 
M.18 WERELD 55,00 250,00 
M.19 WEST-EUROPA 55,00 250,00 
M.20 ZWEDEN 55,00 250,00 
M.21 ZWITSERLAND 55,00 250,00 
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GIRO: 48.91.639 BANK: 49.55.57.439. ALLE FRANKOST-ARTIKELEN ZIJN IN BEIDE FILIALEN VERKRIJGBAAR. 
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SEND FOR A FREE COPY OF OUR LATEST LIST!! 

PRIVATE TREATY CATALOGUES . . . 
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OR PHONE u s NOW! 

THE No.1 GB MAIL-ORDER PEOPLE!! 
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TELEPHONE;-0044 181940 7777 FAX:-0044 181940 7755 n 633 



5-3 - '96 . Honderdste geboorte
dag van schrijver Kondrot Krapiwa 
(1896-1991). 
1000 R. Portret. 
13-3-'96.Frankeerzegel. 
Letter A (waarde van 400 R.). 
Staatswapen. 
2 6 - 3 - ' 9 6 . Natuurbescherming; 
fauna. 
Blok met zegel von ! 200 R. Castor 
fiber. 
10-4 - '96 . Romp met de kern-
reoctor in Tschernobyl tien jaar ge
leden. 
Blok met drie zegels van 1000 R. 
en vignet. Resp. oog met atoom
symbool, vignet met kerncentrale, 
aangetast boomblad, dichtgetim
merd raam. 

ZWITSERLAND 
10-9-'96.Muziekdozen". 
70,90,110,180 c. Resp. ring met 
figuurautomaat en speelwerk van 
Isoos-Daniel Piguet uit Geneve, 
cilinder-muziekdoos 'Mandoline-
Bosso-Piccolo' van Eduard Jaccard 
uit Sointe-Croix, grote muziekdoos 
van de firma Bremond uit Geneve 
(1880),'platenspeler'van het 
merk Kolliope; alle waarden met 
muziekschrift op achtergrond. 
10 -9 - ' 96 . Zelfklevende wens-
zegels. 
90 c. Viermaal; ook in postzegel-
boekje. Symbolische voorstellin
gen. 

BUITEN EUROPA 

AITUTAKI 
11 - 7 - ' 9 6 . Olympische spelen At
lanta 1996*. 
S 2.- Tweemaal; blok met twee
maal twee zegels. Resp. Olympi
sche spelen in Athene 1896, por
tret van baron Pierre de Couber-
tin, hand met fakkel, binnenkomst 
van atleten in stadion; hardlopers, 
vlag van de VS, louwerkrons. 

ANGOLA 
Afbeelding melding 6/468. 
17-5 - ' 95 . Werelddag telecom
municatie, ITU', UIT*. 
Blok met twee zegels van 27.000 
Nkz. Resp. eerste satelliet Sputnik 
(1957), Shuttle en Intelsotsotel-
liet; blok met schotelantenne-ont
vanger in de Eifel (Duitsland). 

ANGUILLA 
1996. Koralen. 
20,80 c, $ 5.-. Iciligorgio schrom-
mi, Gorgonia ventalina, Gorgonio 
flabellum. 

ARGENTINIË 
Afbeelding melding 7/8/555. 
6-7 - '96 . Olympische spelen At
lanta 1996*. 
$ 0.75,1.-. Resp. atleet met olym
pische fakkel (Buenos Aires kandi
daat voor de spelen van 2004), 
roeien'de acht'(Atlonto 1996); 
olympische ringen. 
13-7-'96.'Aerofi la 96'; vliegtui
gen uit de pioniersperiode. 
S 0.25-f 0.25,0.50-f 0.50 (bei
de tweemaal). Resp. 'Plus Ultra' 
van Romón Franco (1896-1938), 
'14 Bis'(BI 4) van Alberto Santos-
Dumont (1873-1932),'Spirit of 
Saint Louis' van Charles A. Lind
bergh (1902-1974),'Buenos 
Aires' van Eduordo Alfredo Olivero 
(1896-1966). 

ASCENSION 
8 -6 - ' 96 . 'Capex 96*'; transport 
op het eiland. 
20,25,30,65 p. Resp. legerjeep 
van de Verenigde Staten, Citroen 
7.5 pk'Two Seoter'(1924), Austin 
'Ten-Four Tourer' (1930), Landro
ver serie I; beeldmerk. 

AUSTRALIË 
8 -8 - '96 . Honderdste verjaardag 
van de nationale vrouwenraad; 
portretten van oprichters. 
45 c., S I . - . Resp. Margaret 
Windeyer (1866-1939), Rose 
Scott (1847-1925). 
5-9 - '96 . Diamanten en parels. 
45 c., $1.20. Resp. porel, dia
mant. 
12-9- '96 . Vijftig jaar'Arts Coun
cils' (heden een notionool netwerk 
ter ondersteuning van kunst en 
cultuur op het platteland); postze
gelboekje met één zegel van 20 en 
vier van 45 c. Uitvoerende kunste
naars (ballet, muziek) met lande
lijke omgeving op achtergrond. 

BAHAMAS 
Afbeelding melding 7/8/555. 

BAHRAIN 
19 -7 - '96 . Olympische spelen At
lanta 1996*. 

80,100,200,250 fils. Beeld
merk, portret van de emir. 

BARBADOS 
7-6-'96. 'Capex 96*'; transport
verbindingen met Canada ('Links 
with Canada'); vliegtuigen. 
10,90 c., SI.- ,1.40. Resp. DC 10 
van 'Canadian Airlines', Boeing 
767 van 'Air Canada', Airbus 320 
van 'Air Canada', Boeing 767 von 
'Canadian Airlines'; beeldmerk. 
7-6-'96.'Chattel'-huizen. 
35,70 c., SI .10,2.- . Vier ver
schillende symmetrische houten 
woningen. 

BARBUDA 
16-7 - '96 . Opdruk'Barbuda 
Mail' op serie zegels 'Olympische 
spelen' van Antigua en Barouda. 
15,20 c., $1.20,5.-; twee blok
ken van $ 6.-. Resp. Al Oerter (VS, 
gouden medialle cfiscuswerpen in 
1956,1960,1964 en 1968), 
Greg Lougonis (VS, schoonsprin-
gen, 1984 en 1988), NodioComa-
neci (Roemenië, goud turnen, 
1976), Olga BoIcTarenko (voorma
lige Sovjetunie, goud 10.000 me
ter, 1988); Jack Kelly (VS, goud 
roeien, 1920) en roeien met acht 
op 800 en 1550 meter (VS, goud 
in 1964); portret van baron Pierre 
de Coubertin en Lutz Hessiich 
(Duitsland goud, jaar onbekend). 

BELIZE 
7-6-'96. 'Capex 96*'; treinen. 
25,60,75 c, $ 3.-. Resp. overslag 
vanuit bonanentrein op Ameri-
koonse boot bij 'Commerce Bight 
Pier', locomotief nr 1 verloot 
'Stonn Creek Station', 'Mohoga-
ny'-trein met hout wordt getrok
ken door 'Hunslet 0-6-0 Side Tank 
Engine No. 4', 'LMS Jubilee Closs 
4-6-0' locomotief nr 5602 'British 
Honduras'; beeldmerk. 

BENIN 
2 0 - 5 - ' 9 5 . Schepen. 
40,50,75,100,135,200 F.; blok 
van 300 F. Resp. stoomschip 
(1788), Charlotte (1802), Stadt 
Catania, Mountbotten SR-N4, 
Queen Elizabeth II, Mutsu; 
Savannah. 
3 0 - 6 - ' 9 5 . Fauna; open. 
50,75,100,135,200; blok von 
300 F. Resp. Pan troglodytes. 

Mandrillus sphinx. Colobus badius. 
Macaco sylvona, Popio homa-
dryos; Popio onubis. 
23-8 - ' 95 . Honden. 
40,50,75,100,135,200 F.; blok 
von 300 F. Resp. Duitse herder, 
beoqle, Duitse dog, bokser, poin
ter, foxterrier; schnouzer. 
2-5 - '96 . Vijftiende congres 
'Lions Club'. 
Drie woorden. 
10-6 - '96 . Wilde katten. 
Zes woorden en blok. 
20 -6 - ' 96 . Olympische spelen At
lanta 1996*. 
Vier woorden. 
2-7 - '96 . 'Olymphilex 96'; post
zegeltentoonstelling. 
Zes woorden en bloK. 
2S-7- '96 . Cactussen. 
Zes woorden. 

BERMUDA 
7-6-'96. 'Capex 96*'; tronsport. 
25,60,75 c., $2.-. Resp.'Somer
set Express' (met paarden bespan
nen wagen uit 1900), 'Bermuda 
Railway' (trom uit 1930), eerste 
bus uit 1946, 'Sightseeing Bus' uit 
1947; beeldmerk. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 7/8/555. 
10-7 - '96 . Jaar van het onder
wijs - de plaats van kinderen is op 
school. 
R$ 0.23. Symbolische voorstelling 
(stralende zon met tekst 'lugor de 
crionco é no escola'). 
29 -7 - ' 96 . Honderdvijftigste ge
boortedag van prinses Isabel de 
'Redentora' (de verlossing bren
gende). 
RS 0.18. Portret, ontketende han
den. 

BURKINA FASO 
25 -6 - ' 96 . Vogels. 
Vier woorden. 

CAMBODJA 
5-7 - '96 . Oude vliegtuigen. 
Zes waarden en blok. 
30 -7 - ' 96 . Fronkeerzegels, II. 
Zeven waarden. 

CANADA 
8-7 - '96 . Sporthelden. 
Postzegelboekje met tweemaal vijf 
zegels van 45 c. Resp. Étienne 
Desmorteou, 1873-1905 (gouden 

medaille 'weight throw', St. Louis, 
1904); Ethel Catherwood'the Sas
katoon Lily', 1909-1987 (gouden 
medoille hoogspringen, Amster
dam 1928); Fanny'Bobbie'Ro
senfeld, 1905-1969 (aouden me-
doille 100 meter hardlopen, Am
sterdam 1928); Percy Williams, 
1908-1982 (gouden medaille op 
de sprint, Amsterdam 1928); 
Gerald Ouellette, 1934-1975 
(gouden medaille geweerschieten, 
Melbourne 1956). 
19-7 - '96 . 'Once upon o time in 
the West'; honderdvijfentwintigste 
verjaardag von Brits Columbia als 
provincie von de Canadese Unie in 
1871. 
45 c. Silhouetcollage von gebou
wen en landschap. 
19-8 - '96 . Heraldiek (wapen-
kunde). 
45 c. Wapen samengesteld uit o.a. 
schoener, Franse lelie, kunst van 
aboriginals, 'maple leaf' (esdoorn-
blod) met op achtergrond bergen, 
korenvelden, bossen en oceanen. 
22 -8 - ' 96 . Honderd jaar film in 
Conoda. 
Twee blokken met elk vijf zegels. 
Filmstroken. 
I. Resp. 'The Lumière Brothers 
Legacy'(1896),'Bock to God's 
Country'(1919),'Hen Hop!' 
(1942),'The Moontrap':'Pour la 
suite du monde'(1963),'Gon' 
Down the Road'(1970). 
II. Resp. 'Mon Oncle Antoine' 
(1971),'The Apprenticeship of 
Duddy Kravitz'(1974),'Les Or-
dres'(1974),'Les Bons Débarras': 
'Good Riddance'(1980),'The 
Grey Fox'(1982). 

CAYMANEILANDEN 
19-6 - '96 . Olympische spelen 
Atlanta 1996*. 
10,20,30 c.,S 2.-. Resp. zeilen, 
surfen (plonkzeilen), zeilen, hord-
lopen; olympische ringen. 

CHILI 
20-12-'95.Vijft iaste verjaardag 
von het einde van ae Tweede We
reldoorlog. 
$ 200. Schilderij van Mario Torol. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
5 -7- '96 . Zijde-industrie. 
5.-(tweemaal),7.-, 10.-, 13.-. 
Productieproces van het voeren 
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van zijderupsen tot het weven von 
zijde. 
5-8- '96 . Oude Chinese grovure-
kunst, IV; flora. 
1.-, 10.-, 20.-. Resp. bamboe, or
chidee, kersenbloesem. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
20 -6 - ' 95 . Wegenaanleg in Pe
king. 
20,30,50 f., 1 Yuan. Resp. krui
sing Siyuan, Tianningsi, Yuting, 
Annui. 

CHRISTMASEILAND 
12-9- '96 . Kerstmis 1996; kerst
lied 'I saw three ships'. 
40,45,80 c. Driemaal een detail 
notenschrift resp. 'I sow three 
ships', 'come sailing in', 'in Christ
mas Day in the morning' met 
schepen op achtergrond; zegel von 
45 c. bovendien met Maagd en 
Kind. 

COCOS(KEELING)EILANDEN 
15-8 - '96 . Vissen. 
30,45,85 c, S 2.-. Resp. Xan-
thichthys ouromorginotus, Poracir-
rhites arcotus, Coris oygula, Acon-
thurus leucosternon. 

COSTA RICA 
25-12- '95.Upaep*; natuurbe
scherming. 
30,40 (tweemaal, in samen
hang), 50 Cs. Blok von de vier 
woorden. Resp. Jobiru mycterio 
(vogel), kustlondschap 'Ployo No-
ranjo', lagune 'Hule', Atta cepho-
lotes (insect). 
3 1 - 1 - ' 9 6 . Ansichtkaarten uit 
LImón. 
30 Cs. Vijfmaal. Resp. stoomloco
motief uit begin twintigste eeuw, 
vrachtschip bij hoven (1922), ha
ven (1995), fruitverkoopsters (ge
tekend door Diego Villalobos), 
folklore (de calipso, getekend 
door Jorge Esquivei) 
29-3 - '96 . Vijftiflste verjaardag 
van de nationale luchtvaartmaat
schappij Locso; vliegtuigen. 
5,10,20,30,35,40,45,50,55, 
50 Cs. Resp. Douglas DC-3, Curtiss 
C-46,Beechcraft,DC-6B,BACl-
n,ConvairCV440,ElectraL188, 
Boeing 727-200, Douglas DC-8, 
«rbusA320. 
17-5- '96. Drieduizend jaar Je
ruzalem. 

30 Cs. 'Jeruzalem, huis van gebed 
voor alle volken' (naar Jesoja 56 
vers 7). 

CUBA 
18-6-'96.Founa. 
Zes woorden. 
2 8 - 6 - ' 9 6 . Orchideeën. 
Drie woorden. 
5-7 - '96 . Honderdste sterfdag 
van José Moceo. 
Eén waarde. 

EGYPTE 
4 -5 - ' 96 . Algemene volkstelling 
'bevolking en behuizing'. 
15 P. Symbolische voorstelling van 
overbevolking en ontwerp van 
aangepaste woningbouw. 

ETHIOPIË 
1 - 8 - ' 9 6 . Olympische spelen At
lanta 1996*. 
0.15,0.20,0.40,0.85,1.-Birr. 
Resp. boksen, zwemmen, wielren
nen, hardlopen, veldsport (voet
bal?, afbeelding van Joel). 

FALKLANDEILANDEN 
8 -6 - ' 96 . 'Ccpex 96" , postver
voer. 
9,40,45,76 p.; blok met zegel 
van £ 1.-. Resp. met paarden 
(1890), 'Norseman' (watervlieg
tuig), intereilandschip, 'Beaver' 
(watervliegtuig); trein 'No 5606 
Falkland Islands IMS Jubilee Class 
4-6-0' (locomotief gebouwd in 
1935); beeldmerk. 

FIJI 
18 -6 - '96 . Olympische spelen At
lanta 1996*. 
31,63,87 c., S 1.12; blok met ze
gel van S 2.-. Resp. hordenloop, 
judo, surfen (plonkzeilen), zwem
men; zegel met atleet uit 1896, 
blok met atleet van vroeger en nu. 
1 - 7 - ' 9 6 . Onafhankelijke maat
schappijen post en telecommunica
tie (1 juli 1996). 
31,44,81c., S I . - ; blok met twee 
zegels van $ 1.50. Resp. telecom-
municotie (vrouwen acnter compu
ters), uitladen van post uit vlieg
tuig, met de hand bedlende tele
fooncentrale, postbestelling per 
motor; zegel op zegel, Yvert nrs 
104 en 519, blok met tekst'Inde
pendent Postal and Telecommuni
cations Companies'; alle zegels 

met beeldmerken van Post en Te
lecommunicatie. 

FILIPIJNEN 
24 -6 - ' 96 . 'Congresstad Manila'. 
4.- P. Beeldmerk (letter M: Monilo 
en deel von hart). 
3-7 - ' 96 . Honderdste geboorte
dag van industrieel en zakenman 
José Cojuangco, Sr. 
4.- P. Portret. 
15-8 - '96 . Vijftigste verjaardag 
von de 'University of the East'. 
4.- P. Standbeeld van de 'Alma 
Mater', voorgevel universiteit, 
beeldmerk. 

HONGKONG 
19-7 - '96 . Nieuwe uitgiftedatum 
of herdruk emissie Olympische 
spelen Atlanta 1996 (zie melding 
5/389). 
S 1.20,2.10,2.60,5.-; blok van 
de vier waarden. 

JEMEN 
18-5-'96. 'China 96*'. 
Blok met zegel van 80 Rials. Inter
nationale metropool Shanghai. 

KIRIBATI 
8-6- '96. 'Capex96*' . 
Blok met zegel van S 2.-. Locomo
tief'No 5609 Gilbert and Ellice Is
lands LMS Jubilee Class 4-6-0', 
beeldmerk. 

LIBERIA 
8 -6 - ' 96 . 'Capex 96*'; treinen, 
IV. 
Blok met zegel van S1 . - . 'G4a 
Class Pacific'-locomotief van de 
'Canadian Pacific Railroad', beeld
merk. 

MAAGDEN (VIRGIN) 
EILANDEN 
8 -6 - ' 96 . 'Capex 96*'; auto's uit 
de dertiger jaren. 
15,40,60 c., $1.35,2.-. Resp. 
Mercedes-Benz 500 KA-Cobriolet 
(Duitsland), Citroen 12 (Frank
rijk), Cadillac V-8 Sport Phaeton 
(Verenigde Staten), Rolls Royce 
Phantom II (Groot-Brittannie), 
Ford Sport Coupé (Canada). 

MACAU 
19-7 - '96 . Olympische spelen At
lanta 1996*. 
2.-, 3.-, 3.50,4.50 P Resp zwem

men, voetballen, turnen (even-
wichtsbalk), surfen (plonkzeilen). 

MARSHALLEILANDEN 
12-9-'95. 'Beij ing 95'; interna
tionale postzegeltentoonstelling. 
Blok von 50 c. De hemelse tempel 
in Beijing (Peking). 
12-9-'95.Frankeerzegels; 
schepen. 
14,46,95c.,$l.-.Resp.'Cape 
Corwin' (geleideschip visserij), 
handelschoener 'Equator', hospi-
toalschlp 'Tele Mour', stoomschip 
'Tonoger'. 
3 1 - 1 0 - ' 9 5 . Kerstmis 1995. 
32 c. Herders kijken naar ster van 
Bethlehem. 

MAURITIUS 
26 -6 - ' 96 . Olympische spelen At
lanta 1996*. 
60 c., 4 ,5 ,1 OR. Resp. boksen, 
badminton, basketbal, tafeltennis. 

MYANMAR 
27 -3 - ' 95 . Vijftigste verjaardag 
von het leger. 
50 p. Vuurwerk in Yangon, wapen 
van de drie strijdkrachten 
2 5 -6 - ' 9 5 . Strijd tegen drugsmis
bruik. 
2 K. Met kruis doorgehaalde po-
poverbol. 
Juli ' 95 . Frankeerzegel; inheem
se bevolkingsgroepen. 
20 p. Birmanen (met parasol). 

NAURU 
20-3-'96. 'China 96*'. 
Blok met zegel van 45 c. Beeld
houwwerk met afbeelding van 
dier ('Nanjing Stone Carving'), 
tekst 'keeping off the evils' (om 
de kwade geesten op afstond te 
houden), beeldmerk 
8-8 - '96 . Nieuwe uitgiftedatum 
melding 5/389 'vijftigste verjaar
dag van de terugkeer van Nouru-
onen vanuit Trulc'. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Correctie melding 6/469 'toeris
me. Vervier-instituut en honden': 
deze drie emissies zijn in 1995 
verschenen. 

NEVIS 
17-6 - '96 . Walt Disney;'Sweet
hearts' (liefdesparen uit verschil
lende films). 

Vel met negen zegels van $ 2.-; 
twee blokken van S 6.-. Resp. Po
cahontas en John Smith (film 'Po
cahontas'), Mowgli en het meisje 
('Jungle Book'), Belle ('the Beau
ty') en 'the Beast' (gelijknamige 
film). Assepoester en prins Char
ming ('Cinderella'), Pinocchio en 
het Hollandse meisje Marionette 
('Pinocchio'), Grace Martin en 
Henry Coy ('Mortins and the 
Coys'), Sneeuwwitje en de prins 
('Snow White'), Aladdin en Jas
mijn ('Aladdin'), Pecos Bill en Slue 
Foot Sue ('Pecos Bill'); Ariel en Eric 
('The Little Mermaid'), Doornroos
je en prins Phillip ('Sleeping Beau
ty')-
1 - 7 - ' 9 6 . Gedenkjaren/gebeur-
tenissenl996. 
25,50 c., $4.-; blok van $6.-. 
Vijftig jaar Unicef*. Drie verschil
lende afbeeldingen van meisjes In 
derde-wereldlanden, beeldmerk; 
meisje in klederdracht. 
25 c., $2.-, 3.-; blok van $6.-. 
Vijftig jaar Unesco*; werelderf
goed. Resp rotstekeningen in Tos-
sili n'Ajjer In Algiers (Algerije), no-
tionoolpork Tikai in (juotemala 
(Centraal-Ameriko), tempel van 
godin Hero op Somos (Grieken
land); beeldmerk; blok met cul
tuur van de Taos. 
Vel met drie stroken van drie ze
gels van $ 2.-; blok van S 6.-. Ze
ventigste verjaardag van koningin 
Elizabeth II, drie verschillende por
tretten; 'Trooping the Colours' (in
spectie). 
Vel met negen zegels van $ 1.-; 
blok van $6.-.'China 96*'. Ver
schillende pagodes in Beijing (Pe
king, China). 
S 5.-. Honderdste verjaardag van 
de Amerikaanse academie voor 
oogheelkunde. 

NIEUW-CALEDONIË 
25 -6 - ' 96 . Flora; orchideeën. 
5,10,25 (tweemaal), 65,95 F. 
Resp. Sorcochilus koghiensis, 
Phaius robertsii, Megostylis mon-
tano, Ephemerontha comoto, Den-
drobium macrophyllum, Dendro-
bium virotii. 
10-7- '96. 'De wereld der diep
ten'. 
1350 F. 
2 2 - 7 - ' 9 6 . Honderd joor Indone
siërs in Nieuw-Caledonië. 
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NIJHEECSE 
POSTZEGELVEILIN6 H.P.V. 

Onze 68ste veiling wordt gehouden op 
28 september a.s. in hotel Belvoir. 
Ontvangt u nog met onze catalogus? 
Stuur dan even een briefkaartje naar N.P.V. 
Postbus 40015, 6504 AA Nijmegen 
en u ontvangt hem voor de veilingen 1996 + 
1997 gratis thuis. 

Moor de volgende veilingen kan steeds goed 
matenaal ingezonden worden. 

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

heten u van harte v\/elkom op de 

DAG VAN DE POSTZEGEL 96 
AMSTERDAM 

Toegang 
gratis 

Zaterdag 12okt '96 van 10 00-17 00 uur 
Zondag 13okt '96 van 10 00-17 00 uur 

GEBOUW EURETCO (t/o Confectie Centrum) 
Delflandstraat 4, Amsterdam 

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 

MAXIMUMKAARTEN 

* 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 0522-240837 / Fax 240972 
Rabo Bank nr 333121244 / Giro Bank 839633 

E E N S C H O K E F F E C T 
dat zal de Katalog Prangko Indonesia 97 zeker veroorzaken Het is onontkoom
baar dat met stiigingen van dikwijls zelfs 100% de pnjzen van de zegels van In 
donesie veel duurder zullen gaan worden Wi| bieden u de gelegenheid om nog 
gedurende ca 4 weken te kopen voor de prijzen van onze bestaande onverander
de prijslijst 
Grijp deze kans spaar resp verdien veel geld en u ontvangt bovendien 
GRATIS deze nieuwe catalogus - w waarde HFI 35 00 - bij aankoop van mini
maal HFL 400 - uit de onderstaande prijslijst {uitgezonderd jaargangen en blok
ken van 1982 t/m 1989) 
Dit aanbod is geldig t/rti 15 oktober 1996 

Jaargangen 
Indonesië 
zegels + bl 

1961 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

75 — 
22 — 
65 — 
75 — 
38 — 
20 — 
10 — 
5 — 
6 — 

55 — 
25 — 
16 — 
7 — 

12 — 
22 — 
65 — 
79 — 
25 — 
155 — 
155 — 
108 — 
95 — 
185 — 
110 — 
195 — 
195 — 
65 — 
68 — 
178 — 
175 — 

d pr 
129 — 

d pr 
48 — 
39 — 
65 — 
210 — 

d pr 
104 — 
60 — 

Deze pri|sli|St is geldig t/m 15/101996 

b lokken (Souvenir sheets) d pr = dagpnjs 

1/4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13/14 
15 
16 
17 
18 
19 
20/21 
22/23 
24/27 
28/29 
30/31 
32/33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46/47 
48 
49 
50/51 
52 
53/54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63/64 
65 
66 
67/68 

Toerisme 
Flora 
Scheepv 
Toerisme 
R Saleh 
Rampenfonds 
Borobudur 
Toensme 
01 Mexico 
Vruchten 
Toensme 
Toensme 
Toensme 
Jakarta 
Flora 
Kuituur 
Jakarta 
Amphilex 
Flora 
Fauna 
Essen 
Flora 
Flora 
Dortmund 
Fauna 
Spice race 
Spice race 
Jeugd 
Bandung 
Londen 
Fauna 
Flora 
Jamboree 
WIPA 
Fauna 
Thomas cup 
Philex Fr 
Voetbal 
Italië kamp 
Parken 
Fauna 
Borobudur 
Zonsverd 
Museum 
Telecomm 
Fauna 
Bosbouw 
Filacento 
Ausipex 
Philkorea 
Bnsbane 

1961 
61 
67 
6/ 
67 
67 
68 
68 
68 
68 
69 
70 
71 
71 
76 
76 
77 
77 

// 77 
78 
78 
79 
79 
79 
80 
80 
80 
80 
8(1 
80 
80 
81 
81 
81 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
83 
83 
83 
83 
83 
84 
84 
84 
84 
88 

19 — 
3 50 
9 50 
4 — 
5 — 

40 — 
49 — 

5 50 
5 -
7 50 
5 -
6 — 

65 — 
29 — 
75 — 
40 — 
37 50 
70 — 
22 50 
9 50 

16 — 
6 — 
5 — 

10 -
6 50 
7 — 

14 — 
35 — 
22 — 
5— 

25 — 
32 — 
7 — 
d pr 
9 — 
d pr 

20 — 
27 — 
17 50 
7 — 
7 — 
7 — 

20 — 
14 — 
69 — 
25 — 
29 — 
59 — 

69/72 
73/76 
77/78 
79/80 
81 
82/83 
84 
85 
86/87 

91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117/23 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130/31 

132 
133 
134 

Olymp sp 1 
Filacept 
Toerisme 
Fauna 
Flora 
Orang Utan 
Toerisme 
Washington 
Kuituur 
Toensme 
Flora 
Londen 
World cup 
Kuttuur 
Onafh held 
VIY 
Toensme 
Fauna 
Flora 
Toensme 
Olymp sp 
Fauna 
Kuituur 
Indopex 
Milieu 
Vlinders 
Sport 
Bangkok 
Toensme 
Kuituur 
Vissen 
World cup 
Thomas cup 
Philakorea 
Museum 
Fl /Fauna 
Kuituur 
50) Onafh 
Jakarta 95 
Sail 
Singapore 95 
Primera 95 
Fauna 
Kuituur 
Indonesia 96 
Idem proof en 
special sheet 
Indon Austr 
Atlanta 
"Tante TIEN 

80 — 
39 — 
29— 
55 — 
45 — 

d pr 
15 — 
17 50 
25-
12 50 
20 — 
17 50 
12-
12-
10-
20-
7 50 

14 — 
10 — 
10 — 
17 50 
12 — 
11 — 
7 50 
9 — 
9 — 
8 — 
9 — 
8 — 
7 50 

d pr 
8 — 

17 50 
12 — 
6 — 
6 — 

d pr 
4 50 
3 90 
3 50 

Tijdens de komende maanden zullen wij gezien de enorme hoeveelheid orders uitslul 
tend complete jaarsets en losse blokjes kunnen leveren 

De jaren 1948 t/m 1950 kunnen wel per zegel of serie besteld worden 

Orders boven ƒ 300 - geen porto Levering aan nieuwe klanten na betaling proforma 
factuur Nog gemakkelijker' U stuurt ons (een) open (getekende) cheque(s) of giro 

betaalkaart samen met uw order 

INTERACTION implicit BV 
Matthijs Jostmeijer - Donau 5 - 1186 KL Amstelveen 

tel 020-6405332 - fax 020-6435789 
Bank ABN/AMRO 447940260 - giro v d bank 2391 

INTERACTION is exclusief agent/importeur voor de gehele wereld 
(buiten Indonesië) van de specialized KATALOG PRANGKO INDONESIA 

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

¥̂ÄN VLIET 
Wij zijn gespecialiseerd m de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen en buitenland Deze 
' kavels", zoals (deel-)verzamelingen stokboeken, dozen, snuffel partij 
en etc bieden wij onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop 
aan Met ons aanbod van meer dan 500 partijen zijn wij de grootste op 
dit gebied in Nederland Mede door een hoge omzetsnelheid en lage 
kosten zi|n wij m 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 voorraodlijst aan, of breng een bezoek aan 

PZH Fa Van VLIET Geopend do/vr 14 001700 
Ugchelseweg 50 zat 10 00-16 00 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel 055 5416108 of fax 055 5340375 



DAI WUKÜI SMULLENI' 
De nieuwe KATALOG PRANGKO INDONESIA 1997 

Is in aantocht 

MATTH. JOSTMEYER 

k'an de Overzeese Rijksdelen (O.R.) was het 
/oormalige Ned. Indiè, na de oorlog, tientallen 
aren het stiefkind. Het lag slecht in de markt. Dit 
s drastisch veranderd. De oorzaak is de uitbundi
ge groei van de filatelie in Indonesië, waar men 
Lieh steeds meer gaat interesseren voor de zegels 
/an de Nederlandse periode. Maar natuurlijk 
^aat de grootste interesse uit naar de zegels van 
Ie Republiek zelf. Daar de voorraden bij de han
lel van de betere jaren 19451955 en 19701992 
■éér gering zijn, schieten de prijzen omhoog. 
Hliervan getuigt de nieuwe KATALOG PRANG
iO INDONESIA 1997. Weet u overigens waar 
let woord Prangko (Indonesisch voor postzegel) 
'an afgeleid is? In het Bahasa Indonesia circule
en nog altijd een aantal zgn. „leenwoorden" 
'ooral uit het Nederlands. In veel gevallen maak
e men echter van de V en de F de letter P (tele
bon werd telepon). Wanneer u in het woord 
'rangko van de P weer een F maakt leest u Frang
co oftvel Franco hetgeen betekende dat de brief 
'rij van kosten was voor de ontvanger (door de 
postzegel). Vanaf heden kijkt u vast anders aan 
egen het woord Prangko. 

KATALOG PRANGKO 
INDONESIA 

199T 

INDONESIAN POSTAGE STAMP CATALOGUE 

;TERK UITGEBREID 
en opzichte van de 1996 editie. Voor het eerst 
ijn ook de zgn. „Weense drukken" opgenomen, 
Ie zegels gedrukt in Wenen en Philadelphia 
USA) in 1948 en 1949, verder zijn een aantal va
iëteiten toegevoegd en uiteraard alle nieuwe uit
[iftes van april 1995 t /m 5 augustus 1996. De ca
alogus is ca. 80 pagina's dikker, totaal ± 300 pag. 

lELANGRIJKE VERBETERINGEN 
ijn doorgevoerd. Ik noem er enkele. 
e de uitgever heeft bij de prijsvermelding in 
lupiah's drie nullen weggelaten, een soort "ster
e" Rupiah gehanteerd. 
^oorbeeld: Rp 1000 werd 1,— 

Rp 900= 0,90 
Rpl500= 1,50 etc. 

)aar voor Rp 1000 gemakshalve Hfl. 1, gere
end wordt is het nu alsof de catalogus guldens 
loteert. Zeer makkelijk dus. 

Ie de volgorde is thans geheel chronologisch. 
)e klederdrachten series van 1987 t /m 1995 en 
Ie idem flora/fauna van 1992 t /m 1995 staan nu 
)er serie apart vermeld op de datum van uitgifte 
)e nummering is veranderd en aangepast. 

DAT WORDT SMULLEN 
wanneer u aan de hand van de nieuwe prijzen 
vast kunt stellen dat uw verzameling op één slag 
50% meer waard is geworden en wanneer u ont
dekt dat u veel series en blokken bezit die vaak 
100%!! hoger worden genoteerd. Akkoord de 
meesten van u zijn in de eerste plaats verzame
laars, maar wie is niet blij wanneer hij ziet dat het 
geïnvesteerde geld in zijn hobby veel meer waard 
is geworden. 

40 A 5 0 % STIJGING 
Een globale beschouwing van de nieuwe prijzen 
wekt de indruk dat de prijzen, gemiddeld, over 
de hele linie ± 40 ä 50% zijn gestegen. Nader be
schouwd ziet het er als volgt uit. Ik onderscheid 
de volgende perioden, alleen bij de zegels (niet 
de blokken). 

I Revolutieperiode 19451948 
II Republiek 19491956 
III idem de jaren 19571962 
IV 19631970 
V 19711992 

DE REVOLUTIEPERIODE 19451948 
In voorgaande edities reeds enorm gestegen, no
teren deze zegels thans over de hele linie weer 
hoger, gemiddeld ± 1050% en de betere stukken 
+ 50100% 

DE REPUBLIEKPERIODE 19491956 
ALLE zegels worden duurder. Gemiddeld 
2050%. Veel betere series zijn sterk gestegen, ik 
noteer enkele voorbeelden: 

Jaar 
1948 opdruk op 

Kon. Wilhelmma 
Tempelserie 

1950 R.I.S. opdruk 
1951 Soekarno 

U.N.O. 
1953 Moederdag 
1954 Merapi 
1956 Yogyakarta 

1996 

600,— 
450,— 

1000,— 
7,50 

50,— 
15,— 
75,— 

. 1 5 

1997 

800,
675,

1800,

15,
90,
40,

110,

25,

%stij

 33 
 50 
 80 
 100 
 80 
 166 
 47 
 66 

PERIODE 19571962 
Een klein aantal goedkope series blijven gelijk, 
maar in doorsnee stijgt het meeste materiaal 20

30%. 
Een aantal uitschieters in deze periode: 

PERIODE 19631970 
Circa de helft van alle zegels stijgt 10ï 
Enkele uitschieters: 

1964 New York 
Marine dag 

1966 Soekarno 
1968 Borobudur 
1969 Pelita 
1970 Merdeka 

Post en telecom 
U.N.O. 
Educatie 
Insecten 

2,— 
2,— 
5,— 
3,50 
8,50 

25,— 
25,— 
25,— 
55,— 
80.— 

3,— 
3,— 
7,30 
5,50 

12,50 
40,— 
40,— 
40,— 
80,— 

125,— 

50% 
50% 
46% 
57% 
47% 
60% 
60% 
60% 
45% 
56^? 

PERIODE 19711992 
ALLES stijgt. De „kleine" zegels 2050%. De bete
re series (vooral motiefzegels) minimaal 50% en 
vaak hoger. 

Er zijn erg veel uitschieters, ik noem er enkele: 

1971 
1972 
1973 

1981 
1982 
1985 

1987 
1988 

Vissen 
Vissen 
Toerisme 
Kuituur 
Soeharto 
Nat. parken 
Pelita 
Soeharto (2 st.) 
Fauna 
Expo 

50,— 
55,— 
50,— 
25,— 

7,— 
8,50 
2,— 
1,25 
7,50 
4,50 

90,— 
100,— 

80,— 
45,— 
14,— 
15,— 

4,— 
4,— 

15,— 
8,— 

1988/1992 Veel zegels stijgen 80100% 
1993 
i 

Milieu 
Flora/fauna 

6,— 
2,— 

12,— 
5,— 

80% 
81% 
60% 
80% 

100% 
76% 

100% 
220% 
100% 

77% 

100% 
150% 

DE BLOKKEN (SOUVENIR SHEETS) 
Deze stijgen bijna zonder uitzondering 50100% 
(enkele stijgen slechts!! 30%) 

Enkele voorbeelden: 

Blok nrs mumm 
14 
5 
9 
10 
18 
47 
53/4 
79/80 
99 

Toerisme 
Flora 
Rampen 
Borobudur 
Jakarta 
Wipall 
Voetbal 
Fauna 
Barcelona 

'f^f^SP' 
30,— 
10,— 
40,— 
40,— 
30,— 
17,50 

2x50,— 
35,— 
10,— 

^ 1 9 9 7 
60,— 
20,— 
70,— 
75,— 
60,— 
30,— 

2x125,— 
70,— 
25,— 

% 
100 
100 
75 
87 

100 
71 

150 
100 
150 

Wat de .Jakarta 95" blokjes noteren postfris en 
op F.D.C, verklap ik hier niet. Maar het is sensa
tioneel! 

RIAU 
De grote RIAU Serie gaat van 1000,— naar 
1700,—. Opvallend is de stijging van de Soekar
nozegels met RIAU opdruk Vcm 30,— naar 50,—. 

DE GROOTSTE WINNAARS 
zijn de variëteiten. De ongetande zegels, de 
kleur en tanding afwijkingen. 
Veel van deze zegels stijgen minimaal 50% en 
± 100% stijging is meer regel dan uitzondering. 
Dat deze zegels in de toekomst nog verder gaan 
stijgen is nu al zeker 

De catalogus, uiteraard in kleur en in King Size 
formaat (± 19x26 cm), is vanaf eind september 
verkrijgbaar bij de vakhandel en gaat HFl. 35,— 
kosten. 

INTERACTION B.V. (MatthijsJostmeyer) is 
de agent en importeur met de alléénverkoop
rechten voor de gehele wereld (buiten Indo
nesië) . 

De distributeur voor Nederland is de firma 
Thum & Taxis (Henk v.d. Klis), Scheldeplein 
20, 1078 GR Amsterdam, telf. 0206641202, 
fax 6766754. 
INTERACTION is tevens de grote specialist 
voor het verzamelgebied Indonesië. 
Zte advertentie en pnphjst op de t 
pagina. 
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130 F. 
8-8-'96. Schrijvers. 
95 F. 

NIEUW-ZEELAND 
7-8-'96. Uitgiftedatum melding 
6/469 'honderd jaar film' 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
22-4-'96.'China 96*'. 
Blok van 701. Gedenkhol 'Guang 
Zhou Zhongshan' ('Sun Yot-sen'). 
11 -9- '96. Honderd jaar radio. 
25,50,65t.,l.-K. 

PENRHYN 
12-7-'96. Olympische spelen At
lanta 1996*. 
$ 5.-. Symbolische voorstelling 
(olympisch vuur, ringen en getal 
100 omringd door vlaggen en 
symbolen van elf belanarijke 
sporten), tekst 'From Atnens 
1896-100 Years of Modern 
Olympic Games-To Atlanta 
1996'. 

PITCAIRNEILANDEN 
Afbeelding melding 7/8/558. 

POLYNESIË 
10-7-'96. Heiva; muziekinstru
menten. 
5,9,14 F. Resp. 'pahu, ukulele en 
toere', 'toere', 'pu en vivo'. 
7-8-'96. 'Cigale de Polynésie' 
(Raiateona oulietea, soort krekel). 
66 F. 

SALOMONSEILANDEN 
8-6-'96. 'Capex 96*'; transport. 
40,90 c., $1.20,1.45; blok met 
zegel van $ 4.-. Resp. kano, fiets, 
mobiel postkantoor, 'Tugali Ex
press' (schip); 'Tepuke' (kano van 
de provincie Temotu). 

ST HELENA 
8-6-'96. 'Capex 96*'; postver
voer. 
12,25,53,60 p.; blok van £1.- . 
Resp. post wordt per helikopter 
naar de Protector gebracht 
(1964), eerste lokale postdienst 
(per motor, 1965), post voor St 
Helena wordt uitgeladen op vlieg
veld in Wideawake (Ascension), 
post arriveert op St Helena; loco
motief 'St Helena' ('LMS Jubilee 
Class 4-6-0 No 5624'); beeld
merk. 

ST KITTS (ST CHRISTOFFEL) 
30-6-'96. Olympische spelen At
lanta 1996*; eerste deelname van 
St Kitts en Nevis. 
10,25,80 c., S3.-; blok met ze
gel van $ 6.-. Resp. hardloper met 
vlag von Nevis op achtergrond, 
hoogspringer met vlag van de Ver
enigde Staten, hardloper met 
olympische vlag, poster van spelen 
in Athene (1896); overdracht van 
fakkel. 

ST PIERRE ET MIQUELON 
15-7-'96. Oude boten. 
Blok met vier zegels van 3.- F. 
19-8-'96. Gezicht op Miquelon. 
18.50 F. 

SURINAME 
27-6-'96. Olympische spelen At
lanta 1996*. 
5/70,135,195,200,900, 
1000. Resp. basketbal, hardlopen, 
badminton, zwemmen, wielren
nen, hordenloop. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
7-6-'96. Tweede Wereldoorlog. 
50 c., $1.25,2.50,3.-; blok met 
twee zegels van $ 3.-. Resp. Rode-
Kruis 'economy lobel', slagschip 
USS Missouri (BB-63) in de golf 
van Paria (1944), bosebalwed-
strijd van Amerikoanse soldaten in 
'Queen's Park Savannah' (1942), 
vliegtuig 'Fulmar I' van 'Royal Na
vol Air Station'; vliegtuig 'Grum
man Goose' van het 'Royal Air 
Station' in Piarco, luchtschip van 
de 'DS Novy' boven 'Manzanilla 
Beach'(1944). 

VENEZUELA 
31-5-'96. Floro; orchideeën. 
60 Bs. Tienmaal; blok met zegel 
van 200 Bs. Resp. Cotosetum 
pileatum, Epidendrum fimbriatum, 
Ponthievo moculato, Myoxanthus 
reymondii, Oncidium ampliotum, 
Cotosetum discolor, Cleistes rosea, 
Maxillario triloris, Moxilloria so-
phronitis, Scaphosepalum breve; 
Odontoglossum noevium. 
28-6-'96. Olympische spelen At
lanta 1996*. 
130 Bs. Vijfmaal. Resp.'Comité 
Olympico' van Venezuela, zwem
men, boksen, wielrennen, kam
pioenen op erepodium met gou
den, zilveren en bronzen medaille. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
19-7-'96. Olympische spelen At
lanta 1996*. 
50fils,lDh.,250,350fils.Resp. 
geweerschieten, wielrennen, hord-
fopen, zwemmen. 

WALLIS EN FUTUNA 
26-6-'96. 'Marais songlonts'. 
53 F. 
17-7-'96.'Les échecsd Wallis et 
Futuna'. 
HOF. 
25-7-'96. Honderd jaar radio. 
550 F. 
20-8-'96. Olympische spelen At
lanta 1996*. 
1000 F. 
17-9-'96.Lokole flora. 
30 + 48 F. 

WEST-SAMOA 
Afbeelding melding 7/8/559. 
19-6-'96. Drieënzestigste zitting 
van de 'EU-ACP Council of Minis
ters'. 
Blok met zegel van S 5.-. Zegel 
met congrescentrum, op blok lijst 
van lidstaten (Europese, Afrikoon-
se, Caribische en 'Pacific' staten). 

ZIMBABWE 
18-7-'96. Landschapsbeelden. 
45 c., $1.50,2.20,3.-. Resp. 
zonsondergang in het nationaal 
park Motusodono, rotspieken in 
Juliosdole, panorama van de Hon-
de-vallei, 'vingerrotsen' (monolie
ten) bij 'Morgenster Mission'. 

ZUID-AFRIKA 
5-8-'96. Koopvaardijschepen; 
schilderijen. 
Twee zegels 'standoordposgeld, 
standara postage', 1.40 R. (twee-
moal); velletje met de vier zegels, 
blok met zegel van 2.- R. Resp. 
'Seo Pioneer', 'SA Winterberg', 
'Langkloof' (drie schilderijen van 
Peter Bilos),'SA Vaal'(Eric Wole); 
'Constantio' (Peter Bilas, geschil
derd ter gelegenheid van de vijf
tigste verjaardag von de Zuidofri-
koonse marine) met jaartallen 
1946-1996. 
9-8-'96. Nationale dog van de 
vrouw 1996. 
70 c. Schilderij van een traditione
le Zhoso-vrouw (van schilder 
George Pembo, 1945). 

Vermelding 'TP' 
Bij vermeldingen, voorzien von de 
aanduiding TP, wordt verwezen 
naar de rutriek Thematisch Pano-
ramo elders in dit nummer van 
'Philatelie'. 

*: Gebruikte afkortingen: 
ITU International Telecom

munication Union (UIT) 
UIT Union Internationale 

des Telecommunications 
(ITU) 

Unesco United Nations Educa
tional Scientific ond Cul
tural Organization 

Unicef United Nations Interna
tionale Children's Emer
gency Fund 

UPU Universal Postal Union, 
Union Postal Universelle 

Upoep Union Postal de las 
Americas y Espoüo y 
Portugal 

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 
(Beijing), China. 
Capex 96: wereldpostzegelten-
toonstelling van 8 tot 16 juni in 
Toronto, Canada. 

*: Olympische speien Atlanta 
1996: 
Honderd jaar moderne Olympi
sche speien. Ferste moderne spe
ien waren in Athene (1896). In At
lanta vonden de drieëntwintigste 
spelen plaats. In 1916,1940 en 
1944 werden geen spelen georga
niseerd. 
Athene 1996, Parijs 1900, St Louis 
1904, Londen 1908, Stockholm 
1912, Antwerpen 1920, Parijs 
1924, Amsterdam 1928, Los An
geles 1932, Berlijn 1936, Londen 
1948, Helsinki 1952, Melbourne 
1956, Rome 1960, Tokio 1964, 
Mexico City 1968, München 1972, 
Montreal 1976, Moskou 1980, Los 
Angeles 1984, Seoel 1988, Barce
lona 1992, Atlanta 1996. 

PLAIUK 
Yvert & Tellier is in snel 
tempo bezig de achter
stand in te halen die het 
uitgevershuis met de uit-
qirte van zijn cataloqi 
KadopgelJpen. ^ 
Met de verschijning van 
het tweede boek van 
deel 2 - het lijkt wel een 
beetje op de reeks van dr 
L. de Jong - is nu een be
gin gemaakt om het 
vroegere, uit 1 994 date
rende deel dat de Frans
talige landen bevatte, 
opnieuw uit te geven. 
In afwachting van het 
voor deze maand aan
gekondigde deel dat (in 
kleur) de vroegere Fran
se koloniën en overzeese 
gebieden zal omvatten, 
is inmiddels de catalogus 
verschenen met de ze
gels van de onafhankelij
ke staten van Afrika plus 
Loos, Cambodja, Vanu
atu (vóór 1980 bekend 
als de Nieuwe Hebriden) 
en Vietnam. 

Deze zwartwitcatalogus 
is een welkome aanvul
ling in de vernieuwde 
reeks Vverts. De vroegere 
Franse gebieden begin
nen in dit deel met het 
jaar waarin zij hun onaf
hankelijkheid Kregen. 
Voor emissies van vóór 
die datum moet men 
wachten op deel 2 (eer
ste boek). 
Een snelle vergelijking 
laat geen prijsverande-
ringen van enige impor
tantie zien. De Kwaliteit 
van de afbeeldingen is 
ten opzichte van de vori
ge editie sterk verbeterd. 

Yvert & Tellier Tome 11/2, geil! 
(z/w) Uitgegeven door Cham
pion, Pan|s Verl<ri|gbaar bi| 
P W Meinfiardt Den Haag door 
overmaking van f 68 50 (incl) 
op Postbanlcrel<ening 1253414 

Als eerste is Cérès weer 
met zijn Frankrijk-catalo
gus voor 1997 op de 
markt gekomen. Het huis 
viert zijn vijftigjarig be
staan zonder extra's, 
maar de Cérès France 
blijft een bijzonder infor
matief werk dat bijna 
een handboek mag wor
den genoemd. 
De kleuren van de zegels 
zijn hier en daar waar 
nodig nog wat verbe
terd; de prijsnoteringen 
zijn in vergelijking met 
vorig jaar zeer stabiel. 

Cérès France 1996/97, l<leur 
Verkri|gbaar bij P W Mem-
tiordt te Den Haag door over
making van f 53 50 (mei ) op 
Postbankrekening 1253414 



De Postzegel 
VAKBLAD V O O R DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschi|nt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse ti|dschrift, dat maande l i j ks verschi|nt 
op minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen- en buitenland 

JAARABONNEMENT 1 9 9 7 VOOR NEDERLAND; SLECHTS ƒ 30,-1 

Wte nu inschrijft ontvangt de postzegel GRATIS tot einde 1996 

Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965-452 

t n V K V B P, B-8000 BRUGGE Of vraag gewoon informatie en 
proefnummer Werfplem 6, B-8000 BRUGGE 

PS Ook onze advertentietarieven zi|n uiterst gunstig Profiteer ervan 
Inlicfitingen Kortri|ksestraat 22 , B-3010 LEUVEN Tel 016 25 49 70 

VOOR DE VERZAMELAAR(STER), GROOT OF KLEIN, JONG EN OUD 
VOOR IEDEREEN DIE VAN POSTZEGELS HOUDT: 

heeft 't Poszegelhoës in Venlo 
□ Op aanvraag: gratis prijslijsten van Nederland en Overzee. 
□ Gunstige voorwaarden voor levering in abonnement van nieuwe ui^ften 

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

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

1 POSZEGELHOËS (eig.H. Mans) WIJNGAARDSTRAAT 2 5911 HM VENLO 
TEL: 07735 12 698 FAX: 077  35 47 242 TEL. PRIVÉ: 077  46 53 764 

A v e r d e r z o e k e n i s o v e r i i o d i g DEALERS IN RARE STAMPS ° 

INDONESIA, COMPLETE JAARGANGEN 
POSTFRISINGL BLOKKEN 
JAARGANG 
1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

PRIJS 
58 00 
16 00 
44 00 
55 00 
30 00 
18 00 
9 00 
5 50 
5 50 
39 00 
23 00 
12 00 
7 00 
11 00 
21 00 
36 00 
46 00 
19 00 

JAARGANG PRIJS 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

1985 
1986 
1987 

138 00 
145 80 
103 00 
92 00 

180 00 
95 00 

154 00 
178 00 
55 00 
52 00 

135 00 
140 00 
205 00 
104 00 
11000 
39 00 
28 50 
61 00 

Bi<:sTi:i.i.i.iN 
0 7 2  5 1 2 » 184 
BIJ AANKOOP VANAF ƒ 350 

ONTVANGT U GEHEEL 
GRATIS EEN 

ZAKREKENMACHINE OF EEN 
CD (KLASSIEKE MUZIEK) 

VANAF ƒ 600 - ontvangt U 
beide (GELDT ALLEEN BIJ 

BESTELLINGEN PER POST) 

EEN ZEER UITGEBREIDE 
PRIJSCOURANT 

KUNT U ONTVANGEN ALS U 
ƒ 3 OVERMAAKT OP 

GIRO 528501 
(of / 3 - aan postzegels) 

ALLE KOPERS ONTVANGEN 
M GRATIS 

JAARGANGEN NEDERLAND POSTFRIS 
1947 474/99 
1948 500/12 
1949 513/48 ex 518/37 
1950 549/67 
1951 568/77 
1952 578/00 
1953 601/40 (incl fosfor) 
1954 641/54 
1955 655/70 
1956 671/87 
1957 688/06 
1958 707/19 
1959 720/35 
1960 736/51 
1961 752/63 
1962 764/83 
1963 784/10 
1964 811/35 
1965 836/55 

192 00 
24 00 
79 00 

200 00 
64 00 

165 00 
140 00 
62 00 
62 00 

145 00 
63 00 
36 50 
36 50 
54 00 
18 50 
34 00 
26 00 

8 00 
47 50 

856/75 
876/99 
900/17 
918/38 
963/83 
984/01 
1002/24 
1025/42 
1043/63 ml exlra 
strook en dubb koe 
1064/83 
1084/07 t a nos 
1128/50 

14 75 
24 75 
19 25 
26 00 
37 00 
31 00 
28 00 
28 50 

50 00 
11 75 
23 00 
19 50 

1151/71 incl doofloperlSOO 
1172/90 
1191/14 
1215/36 
1260/79 
1280/99 incl carnet 

13 25 
17 50 
17 00 
14 00 
22 50 

1984 
1985 

1300/20 incl carnet 
1321/44 nel carnet 
1435/66 nel carnet 
1367/95 nel carnet 
en kerstboekje 
1396/19 nel carnet 
en kerstvel 
1420/39 nel carnet 
en kerstvel 
1440/61 incl carnet 
en kerstvel 
1462/87 incl carnet 
en kerstvel 
1515/43 mei carnet 
en kerstvel 
1544/80 mcl carnet 
en kerstvel 
1595/29 mcl carnet 
en kerstvel 

27 50 
27 50 
27 50 

64 00 

57 00 

46 50 

48 50 

48 50 

67 50 

75 00 

75 00 

ISRAEL COMPLETE JAARGANGEN 
POSTFRIS 

1953 
1954 
1955 
1956 
1958 
1959 

1961 
1962 
963 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

INCL 

39 — 
1 0 -
12 — 

2 50 
4 — 
7 — 

57 — 
1 9 -
21 — 
33 — 
2 8 -
23 — 
21 — 
8 -
7 — 

15 — 
2 1 -
32 — 
24 — 
2 3 -

7 — 
8 -

BLOKKEN 

1976 
1977 
1978 
979 

1980 
1981 
982 

1983 
1984 
1985 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

IFULL TAB 

11 — 
14 — 
1 9 -
12 — 
1 8 -
2 0 -
33 — 
5 1 -
4 0 -
59 — 

55 — 
8 5 -
6 7 -
65 — 
' § -6 5 -

LP 1953/6 185 — 
LP 1960/' 
LP 1963 
LP 1968 

4 3 -
11 — 

4 — 

Postzeeelhandel Alexander 
Koors t raa t 14 G e d e m p t e Turfhavei i 4 
1811 G P Alkmaar 1621 H E H o o r n 

Onze xmnkels ujn dagehjki geopend van 9 30-IS (H) uur maandag van 
13 00-1800 uur donderdag koopavond 

VOOR SCHRIFTELIJKE BESTELLINGEN 
DIRK N. SLUIS PHILATELIE 
Paardebloem 131 
1689 RT ZWAAG (Hoorn) 
BUITEN KANTOORUREN EN REST WEEKEND 0229-234312 

Fax 0229-234312 Postbank rek no 52 85 01 Giro België rek no 
000-1607120-24 KvK Hoorn 31 864 Tussentijdse pri|swi|zigingen 
voorbehouden Betaling na opgave van referenties binnen 3 dagen 
na ontvangst zegels en factuur d m v acceptgirokaart anders voor
uitbetaling d m v storting of ctieques Tot ƒ 200 - ƒ 2 50 porto/ver 
pakking va ƒ 200-franco va ƒ 300 - franco verzekerd vervoer 

SUPER KII.OV\fAAR 
grootformaat zegels 
Australië 
België 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Finland 
Frankrijk 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenrijk 
Spanje 
Wereld 
West Europa 

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

lOOgr 250gr 
10,00 22,50 
17,50 
18,00 37,50 
12,50 27,50 
15,00 35,00 
8,00 18,00 

22,50 55,00 
14,00 30,00 
50,00 
14,00 30,00 
25,00 60,00 
35,00 
22,50 50,00 
15,00 35,00 
17,50 40,00 

500 gr IKG 
25,00 55,00 
27,50 50,00 
15,00 25,00 
35,00 60,00 
35,00 60,00 
35,00 60,00 
30,00 55,00 
50,00 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 
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 

5 KILO SUPERMISSIE ENGELAND, 
NIET UITGEZOCHT / 7 5 , 0 0 

Regelmatig nieuwe landen lijst op aanvraag. 
Bestelling op giro/bankoverschrijving is voldoende 

Giro 72.31.950 Bank 40.18.19.582 
verzendkosten ƒ 6,50 rembours ƒ 12,50 

boven ƒ 200,00 geen verzendkosten. 

D E B E R M BACHPLEIN 516 
P O S T B U S 471 - 3100 A L S C H I E D A M 
T E L 06-52.855.831 - FAX 010-4717947 

VOORU 
VERKOOPT 
BEL ONS!! 

POSTZEGELVERZAMELINGEN 
PARTIJEN VAN NEDERLAND 
EN ALLE OVERIGE LANDEN 

DRINGEND Ä CONTANT 
TE KOOP GEVRAAGD: 

Wegens grote 
afzetmogelijkheden is 
geen partij te groot. 
Bezoel< aan inuis. 

Gratis betrouwbare 
taxatie. 

0y^ 03- OMV K\U^ 
G^rSe'^'f^yfiV 

OVi^ 

eo sVï 
sa^« '̂ iWaa*̂  

1215 CB HILVERSUM 
Tel./Fax: 035-6219470 

Autotelefoon: 0653353512 



STICHTING VERZAMELEND NEDERLAND 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

12-13 Oktober 1996 
VAN 9 .30 -17 .00 UUR 

GROTE VEEMARKTHAL 
U T R E C H T 

V i ^ gelegen aan de Sartreweg, nabij rotonde ,, De Berenkuil" en A 27 

Er is 2.5 km. tafel aanwezig! ENTREE: f 4-; PAS 65+ / 5 -
Inl ichtingen bij de organisator: Frits Spee, (030) 2886891 

Alles over verzamelen bi jeen te Utrecht 
Een evenement dat u niet mag missen! 

^K^^^ Sô -̂̂ ' 

« ^ ^ " " ' 

HUNDREDS ^ . ^ ^ K l Q 

^ ^ 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) 6S4241 fax +(1904) 656906 

M»f*rtcH-i<ra*T- NIEUWE MICHEL 
CATALOGI: 
West-Europa 1996/7, 2 delen ƒ 85 — 
Oost-Europa 1996/7 ƒ e g -
Duitsland 1996/7, in kleur ƒ 36,50 

VOORUITBLIK 18 OKTOBER: 
Cept/Uno 1996/7 ƒ 27,— 

Europa-Kalalog west 1996/97 (M-Z) SkandlIiaVie 1 996/7 ƒ 46,50 

Ganzsachen West-Europa 1996/7 ƒ 117,50 

IVICHEL 
Proefabonnement Michel Rundschau, 5 nummers aug -dec '96 ƒ 28,75. 
Michel Rundschau geeft maandelijks aanvulling op alle Michel catalogi 

L / -J / - \ r ' l o / ^ I / ^ / ^ Oude Woudenbergse Zandweg 4, 
a U T Q S r n S I Q S 3707 AN Zeist, tel 030-6924800 

fax 030-6933011, postbank nr 1700 

NIEUV7 Z E E L A N D 
Schriftelijke veilingen - directe verkoop van Nieuw Zeeland 

Australië - Pacific Islands - Wereld 

VRAAG CATALOGUS EN PRIJSLIJSTEN 

Schrijf naar: 

AUCKLAND CITY STAMPS 
P.O. Box 3496 

AUCKLAND NIEUW ZEELAND 
Tel: 0064-9-3735489 - Fax: 0064-9-3735014 

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

s:miiEiE]r;3^ Bjnmitj^s^ ï^^rnimiür^sy 
NEDERLANDS NIEUWSTE POSTZEGELVEILING 

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

Vraag nu de gratis catalogus 

IP®©ila©®Bll'̂ FB: 

Braamberg 4 
tel. 079-3210 551 

mmmu'^w 

2716 EN Zoeternneer 
fax 079-3610 524 v 
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G R A T I S P R I J S L I J S T 
BELGIË-ENGELAND-FRANKRIJK-
LIECHTENSTEIN-LUXEMBURG-
OOSTENRIJK 

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

L. D E HOUV\ fER 
FRUITHOFU^AN 13 - 2600 BERCHEM - BELGIË 

1. Frankrijk, in kleur 
Adviesprijs/ 38,50 —► ƒ 3 0 -

1 bis, Monaco, Andorra etc, in kleur 
Adviesprijs/ 24,— —► ƒ 20 , -

2. Franse Kol. in 2 delen (1 ex. in kleur) 
Adviesprijs/130,— —► ƒ 1 0 5 , -
(ook p.st. verkrijgbaar / 55,-) 

Nog steeds leverbaar: 
3. West-Europa in 2 delen 

Adviesprijs/ 130,— 
4. Oost-Europa 

Adviesprijs/ 92,50 

ƒ105,-

ƒ 80,-
Leveringsvoorwaarden: 
Uitsluitend d.m.v. vooruitbetaling op postbankrek. 
639.18.10 of a contant In de winkel. 
Levering zolang de voorraad strekt. 
Geen porto bij bestellingen vanaf ƒ 50,- . 

• * * • 
• EURQPQST"DEDIEZE 

* 

groot- en detailhandel 
m postzegels en munten 

7̂ " Nieuwstraat 8 tel. 073-6132157 
^ ^ 5211NLVHertogenbosch fax 073-6147589 

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.45 uur 
zaterdag 9.30-17.00 uur 



THEIVIATISCH 
PAIUORAMA SAMENSTELLING D. VEENSTRA, 

DE ACHTKANT 6, 9285 VG BUITENPOST 

PADDESTOELEN OP 
POSTZEGELS 
Postzegels met padde
stoelen worden niet per 
definitie in de herfst uit
gegeven. Slovenië gaf al 
op 22 juni een velletje 
met tv/ee zegels uit die 
opvallen door hun vorm
geving. Slovenië is rijk 
aan bossen met vele 
soorten paddestoelen die 
zelfs een exportprodukt 
zijn geworden. Elk jaar 
wordt ongeveer duizend 
ton verse paddestoelen 
geëxporteerd. 

De paddestoelen op het 
velletje zijn afgebeeld in 
een vegetatie zoals die 
voorkomt in de gemeng
de bossen in de Dojens-
ka-hooglanden in 
Kranjska (Carniola). Het 
velletje draagt het sym
bool van het Natuurbe
schermingsjaar 1995: 
twee helften van een 
blad verbonden door 
een speld. 
Op de zegel van 65 s. is 
de cantharel {Cantharel-
lus cibarius) afgebeeld. 

De zegel van 75 s. toont 
het vroeg eekhoorntjes
brood {Boletus aestiva-
lis]. 
Zweden gaf op 23 au
gustus een serie padde
stoelen uit. De padde
stoelen zijn in hun na
tuurlijke vegetatie tegen 
een witte ondergrond af
gebeeld Op de zegels 
zijn zowel de Zweedse 
als de Latijnse namen 
vermeld. 

Op de rolzegel van 
3.85 k. is het eekhoorn
tjesbrood afgebeeld, Bo
letus edulis. In Zweden 
noemt men deze padde-

wwwwwm 
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stoel Karijohan, naar ko
ning Karel XIV Joban, 
die er dol op was. Op de 
vier zegels van 5 k. uit 
het gebruikelijke boekje 
zijn afgebeeld de can
tharel ÏCantharellus ciba
rius), de hoorn des over-
vloeds {Craterellus cor-
nucopioides), de aman-
del-russula [Russuia in
tegre) en de geschubde 
inktzwam {Coprinus co-
matus). De cantharel is in 
Zweden zó populair dat 
de soort schaars wordt. 

DEENSE HOUTEN BOTEN 
Denemarken bestaat uit 
een schiereiland met 
zo'n zeshonderd grote 
en kleine eilanden, 
waartussen een druk ver
voer van mensen en goe
deren bestaat. De serie 
Deense houten boten, die 
Denemarken op 13 juni 
uitgaf, belicht de belang
rijkste transportmogelijk-
heid in een tijd dat de 
mens meer op de natuur 
dan op de techniek was 
aangewezen. De serie 
wordt door de Denen 
aangeduid met Danske 
froe/o/er ofwel 'Deense 
houten boten'; het is niet 
correct de term te verta
len met het Nederlandse 
' j o l ' . 

Zeilboten uit 1981. 
Mörck graveert de zegels 
niet alleen, maar ont
werpt en tekent ze ook; 
daarom staat achter zijn 
naam de aanduiding fee 
(afkorting voor fecit, 
'heeft het gemaakt'). 
De ontwerper heeft geko
zen voor een zo authen
tiek mogelijke weergave 
van het gebruik van de 
boten. De zegels zijn ook 
bruikbaar voor het the
ma vissen. Omstreeks 
1870 visten veel Deense 
vissers betrekkelijk dicht 
onder de kust. Slechts 
een enkeling beschikte 
over een ligplaats in een 
haven. Daarom moesten 
de meesten hun boot 
voor iedere visvangst 
eerst in zee brengen en 
daarna weer op de kust 
zetten. Dat was één van 
de belangrijkste redenen 
waarom het grootste 
deel van de Deense vis
sersboten heel licht en 
open was. 

Op de zegel van 3 50 k. 
is een boot afgebeeld die 
gebruikt wercTin de Ros-
kilde fjord. De door
gaans wit geverfde boot 
had een nogal plomp 
model en werd gemaakt 
van eikenhout. Dit type 
boot kon als roei- en als 

Op de zegels zijn drie 
typen houten zeilboten 
afgebeeld, die voor ver
schillende doeleinden 
werden gebruikt en die 
inmiddels zijn opgevolgd 
door de in massaproduc
tie vervaardigde boten 
van fiberglas. De ontwer
per van de serie, Martin 
Mörck, heeft grote be
langstelling voor deze 
oude boten; hij beeldt 
per boot ook twee teke
ningen met onder andere 
een lengtedoorsnede af. 
Het is niet de enige serie 
die hij op zijn naam 
heeft staan; ook voor 
Zweden maakte Mörck 
dergelijke series. 
Scheepvaartverzame
laars kennen ongetwij
feld de mooie, uit zes ze
gels bestaande serie 

zeilboot worden ge
bruikt; in het laatste ge
val was het vaartuig 
voorzien van een zoge
naamd latijnzeil. Het be
kendst waren de boten 
uit Frederikssund en uit 
Lynaes. Vroeger werd de 
Frederikssundboot zelfs 

gebruikt als reddingboot. 
De op de zegel van 
3.75 k. afgebeelde vis
sersboot werd tot om
streeks 1930 veel ge
bruikt in de Limfjord in 
het noorden van Jutland. 
Het is een Deense sjaegt, 
een boot met drie zeilen. 
Op de zegel van 
12.25 k. staat de trios 
smakkejolle, smack en 
smak. Deze Deense be
naming slaat op het type 
tuigage. In zuidelijk De
nemarken werden recht
hoekige sprietzeilen aan
geduid als smak. Op de 
zegel is een 2-smakkejol-
/e afgebeeld. Deze boot 
heeft dus twee zeilen met 
elk een eigen mast. De 
toevoeging Sydfvnske 
Ohav betekent dat deze 
boten werden gebruikt 
rond de eilanden ten zui
den van het eiland Fu-
nen. Ze werden vooral 
gebruikt voor het vissen 
op haring en makreel 
met een sleepnet. De af
gebeelde smak werd ge
bouwd in opdracht van 
een boer op Halmo. De 
boot werd niet alleen ge
bruikt voor de visvangst, 
maar ook voor het ver
voer van schoolkinderen 
en goederen tussen Hal
mo en Aero. Het was in 
die tijd trouwens heel ge
woon dat elke boerderij 
een eigen smak had, die 
ook door de boeren
knechten en de dienst
meiden werden gebruikt 
om de dansavonden op 
naburige eilanden te be
zoeken. 

MUZIEK UIT EEN DOOS 
Zwitserland verraste op 
29 augustus met een se
rie muziekdozen. Aanlei-
dingj was het tweehon
derdjarig bestaan van 
deze Zwitserse uitvin
ding, die wordt toege
schreven aan Antoine 
Favre-Salomon (1734-
1820). Deze klokkenma-



kar uit Geneve bedacht 
in 1796 een nieuw sys

teem om muziek te ma

ken, maar had geen geld 
om zijn theorie in de 
praktijk om te zetten. An

deren gingen met Favre's 
uitvinding aan de haal, 
waarna de productie van 
muziekdozen in Geneve 
op gang kwam. 
SainteCroix, een dorp in 
de Jura in het kanton 
Vaud, werd het centrum 
van deze typisch Zwitser

se industrie, die om

streeks 1887 zijn hoog

tepunt beleefde. Tegen

woordig komen muziek

dozen vooral uit het Ver

re Oosten. 

Op de vier zegels zijn de 
mechanische instrumen

ten afgebeeld tegen een 
ondergrond van oladmu

ziek. 
Op de zegel van 70 r. is 
een vingerring afge

beeld, voorzien van au

tomaten voor de figuren 
en de muziek. De vinger

ring werd omstreeks 
1803 gemaakt door 
IsaacDaniel Piguet 
(17751841) uit Geneve. 
Op de ring is een harp

speelster oTgebeeld. 
Óp de zegel van 90 r. is 
een Bassopiccoloman

dolin cilindermuziekdoos 
afgebeeld. De maker 
was Eduard Jaccard uit 
SainteCroix 
De zegel van 110 r is 
ook interessant voor 
spoorwegverzamelaars, 
want op deze zegel is 
een stationsmuziekauto

maatvan Paillard en Co. 
uit SainteCroix afge

beeld. Deze automaat 
was bedoeld om het 
wachten van de passa

giers te veraangenamen. 
Op den duur werd de ci

linder vervangen door 
een dunne metalen plaat. 
Een voorbeeld van zo'n 
apparaat van het merk 
Kalliope is afgebeeld op 
de zegel van 180 r. 

'NOORS' IDEE VAN PEPER 
Burgemeester Bram Pe

per van Rotterdam be

pleit de invoering van 
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zogenoemde laagdrem

pelige 'burgerrechtban

ken' naar Noors model. 
Niet zo vreemd, want de 
jonge socioloog Peper 
woonde enkele jaren in 
Noorwegen. In Noorwe

gen bestaat de Forliksra

aet, een scheidsgerecht 
dat door burqers wordt 
bemand, drie per 
scheidsgerecht. 
Op 26 juni 1995 gaf 
Noorwegen twee zegels 
uit ter gelegenheid van 
het tweehonderdjarig 
bestaan van deze For

liksradet, in de rubriek 
'Nieuwe uitgiften' aan

geduid als 'Verzoenings

raad'. De raden werden 
ingesteld bij koninklnk 
besluit van 10 juli 1795. 
Noorwegen telt ongeveer 
450 van dit soort 
Scheidsgerechten. Wie in 
Noorwegen een civiele 
zaak wil aanspannen, 
moet het geschil eerst 
voorleggen aan de For

liksradet. 

De twee zegels van 7 en 
1 2 k. symboliseren voor

al de betekenis van het 
werk van deze 'burger

rechtbanken'. Op de eer

ste zegel staan op de 
achtergrond twee men

sen met de rug naar el

kaar gekeerd; op de 
tweede zegel staan ze 

dankzij het werk van de 
Forliksradet  met de ge

zichten naar elkaar toe. 

LEUKE KATTEN 
In de serie In praise of 
the cat ('Ter ere van de 
kat') die Alderney op 19 
juli uitgaf, gaat het voor

al om speelse katten, 
waarvan sommige on

deugende streken uitha

y< *l"W^i In Pniise of 
llic Cat 
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len. Hoewel de zes ze

gels apart ook best leuk 
zijn, komen de afbeel

dingen het best tot hun 
recrit in een compleet 
velletje De overwegend 
zachte tinten zorgen 
voor een mooi resultaat 
Op de zegels en het velle

tje zijn OOK andere the

ma's te ontdekken, zoals 
speelgoed, serviesgoed, 
een vlinder en dergelijke. 
Op de zegel van 16 p. is 
door het raam een vuur

toren zichtbaar! Vuurto

renverzamelaars zullen 
deze vuurtoren vast wel 
herkennen: de ontwerper 
heeft de toren in het 
landschap afgebeeld 
Het velletje krijgt overi

gens ook een plaatsje op 
een kalender voor 1997 
die ook als thema In 
praise of the cat kreeg 
Toen de bevolking van 
Alderney in 1940 werd 
geëvacueerd, moesten 
de meeste huisdieren op 
het eiland achterblijven. 
Vele verwilderden in de 
oorlogsjaren. Op de ze

gels zijn katten afge

beeld van vóór deze 
nare episode. 

FRANKEERSTEMPELS ZIJN 
SOMS UNIEK! 
Regelmatig zijn niet al

leen nieuwe, maar ook 

oudere (thematische) 
frankeerstempels te ont

dekken, die meer don de 
moeite waard zijn. Zo 
kreeg ik onlangs een 
uniek fran keerstempel 
onder ogen. Het stempel 
was afgebeeld in het arti

kel Ein Gummi, das ganz 
besonders schützt, opge

nomen in nummer 14/96 
van de Deutsche Brief

markenZeitung (DBZ) 
Dit artikel over condooms 
werd geschreven door 
mevrouw Gabriele Golz, 
geboren in 1933. Het ar

tikel is een weerslag van 
haar tentoonstellingsver

zameling, die bij het pu

bliek zo ongeveer insloeg 
als een bom... 

Het klapstuk vormt een 
selectie van zes Duitse 
frankeerstempels, twee 
daarvan zelfs al uit 193II 
Maar de absolute topper 

is het stempel uit 1944 
van het IHans AdolfDepot 
uit Hannover met als illu

stratie twee condooms die 
een man en een vrouw 
voorstellen, die met een 
kind tussen hen in 'het 
beeld uitlopen'. 

WAADVOGELS IN 
FINLAND 
Op 6 september vierde 
Finland de Daq van de 
Postzegel. Op die dag 
werd een velletje met vijf 
waadvogels [Charadriifor

mes) uitgegeven. Het velle

tje biedt ttiematisch gezien 
nauwelijks meer waarde 
dan de losse zegels Al

leen aan de rechterkant is 
bij twee zegels sprake van 
een gedeeltelijke over

loop. Op de zegels zijn al| 
leen de Latijnse namen 
vermeld. De vogels zijn in 
vlucht afgebeeld, zodat de 
vleugelbreedte goed tot 

zijn recht komt 
Alle vogels zijn afge

beeld tegen een blauw

groene, gearceerde on

dergrond, die van nabij 
doet denken aan wui

vend helmgras en op af

stand de indruk wekt dat 
het regent. 
De vier kleine zegels to

nen de scholekster (hlae

matopus astralegus), de 
snip [Callinago gallina

go), de houtsnip {Scolo

pax rusticola) en de kie

vit [Vanellus vanellus). 
De wulp (Numenius ar

quata) is afgebeeld op 
een extra grote zegel. 

DE ZEE: GOED VOOR UW 
GEZONDHEID! 
Een vakantiekaart uit 
Bretagne leverde een in

teressant thematisch 
poststempel uit Dinard 

1 
op. De plaats Dinard 
maakt in het machine

stempel reclame voor 
thalassotherapie door 
middel van de tekst La 
thalassotherapie  une 
vague de santé ('Thalas

sotnerapie  een golf van 
gezondheid'), de slogan 



gaat vergezeld van een 
afbeelding van een golf 
De thalassotherapie is 
gebaseerd op de veron
derstelde heilzame wer
king van zeewater en 
zeewier. Deze vorm van 
therapie kan ook worden 
ondergaan in sommige 
kuuroorden Het stempel 
is een leuke aanwinst 
voor een verzameling op 
het thema gezondheid 

KANT UIT SLOVENIË 
In Slovenië heeft het 
kantklossen een rijke ge
schiedenis. De oude 
mijnstad Idrija, bekend 
om zijn kwikmijnen, was 
en is nog steeds het be
langrijkste kantcentrum 
in Slovenië. In deze stad 
werd in 1876 de eerste 
kantschool opgericht, die 
nog steeds bestaat. Al 
met al voldoende reden 
voor de uitgifte op 21 
juni van een serie 'Kant 
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is er in geslaagd de mi
lieuramp op indringende 
wijze in beeld te bren
gen. 
De afbeelding op de eer
ste zegel toont verwant
schap met de antikern
wapenzegel die Nieuw
zeeland op 1 september 
1995 uitgaf en die werd 
afgebeeld op de voorpa
gina van 'Philatelie' van 

van kwaliteit dan voor dit 
land gebruikelijk is Op 
de zes zegels zijn conife
ren afgebeeld die tegen 
de lichtcrème onder
grond goed tot hun recht 
komen. Zowel de Roe
meense als de Latijnse 
namen van de bomen 
worden vermeld. Ook 
kleur en lettertype van de 
tekst harmoniëren met de 
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uit Idrija'. 
Op de twaalf zegels (zes 
paren van twee zeg|els 
met dezelfde waarde, ie
der in een aparte kleur) 
zijn meesterwerkjes van 
Sloveense kantklossers 
afgebeeld Het formaat 
van de zegels is vrij 
klein, waardoor de de
tails van de werkstukken 
minder goed tot hun 
recht komen 
In dat opzicht zijn de se
ries van acht zegels die 
Hongarije in 1 960 en 
1964 in een royaal for
maat uitgaf, beter bruik
baar Wie weinig over 
kantklossen weet, verwijs 
ik naar de zegel met een 
kantklossende vrouw, die 
Zweden in 1976 uitgaf. 

EEN AANKLACHT OP 
POSTZEGELS 
Dit voorjaar kreeg de 
herdenking van ae ramp 
met de kerncentrale in 
fsjernobyl ruime aan
dacht in de media. De 
qebeurtenis wordt ook 
rierdacht door een post
zegelserie van drie ze
lels van WitRuslond, 
lie op 10 april 1996 

i/erscheen. De ontwerper 

oktober 1995. Waar 
Nieuwzeeland koos voor 
een afbeelding van het 
antikernwapensymbool 
op een mond, koos Wit
Rusland voor het atoom
symbool op een oog. Op 
het vignet is het vernielde 
reactorgebouw afge
beeld. 
De tweede zeg|el laat een 
aangetast blad zien. 
De aanklacht tegen de 
rol van de mens die in
grijpt in de natuur, komt 
net sterkst tot uitdrukking 
in de afbeelding op de 
derde zegel, waarin het 
raam van een huis 
kruiselings met twee 
planken is dichtgespij
kerd. Deze zegel symbo
liseert de jarenlange ge
dwongen evacuatie van 
de bevolking uit de naas
te omgeving van de 
kerncentrale. De zegel 
toont nog een opmerke
lijk detail: de ontwerper 
heeft het venster linksbo
ven voorzien van een 
'stralend' atoomsymbool 

DETAILS ALS HOOFDZAAK 
De serie 'Flora 1996', 
die Roemenië op 1 au
gustus uitgaf, is beter 

rest. Dat de bomen zelf 
vrij klein en daardoor 
iets minder duidelijk zijn 
afgebeeld, kan mogelijk 
door verzamelaars als 
een minpuntje worden 
ervaren, maar het past 
geheel in de opzet om 
ruime aandacht aan de 
details te schenken. 
Daarom hebben de ze
gels ook geen staand, 
maar een liggend for
maat. 
De details hebben betrek
king op de naalden, de 
twijgen, de kegels, de 
schubben enzovoort. Af
gebeeld zijn de Canade
se (witte) spar {Picea 
glauca, 70 L), de Servi
sche spar [Picea 
omorica, 150 I.), de sier
spar {Piceapungens, 
2201.), deSitkaspar(P/
cea sitchensis, 740 I.), de 
grove den of pijnboom 
[Pinus sylvestris. 1500 I.) 
en de Griekse den {Pinus 
pinaster, 3500 I.). 

UITGESTORVEN VOGELS 
IN NIEUWZEELAND 
De Duitse televisiezender 
ARD vertoonde op 22 
juli in de serie Tiere vor 
der Kamera een natuur

film over vogelsoorten op 
de Nieuwzeelandse ei
landen, vogels die de 
kunst van het vliegen ver
leerd zi|n Eén van deze 

vogels lijkt sprekend op 
de nui, de hoplelvogel 
{Heteralocha acutiros
tris), afgebeeld op de ze
gel van $ 1.20 in de se
rie 'Uitgestorven vogels' 
(2 oktober a s.) Veel van 
de vroegste vogelsoorten 
op Nieuwzeeland heb
ben in de loop van de 
tijd het vermogen om te 
vliegen verloren, omdat 
ze niet door andere dier
soorten werden be
dreigd. Ongeveer vijfen
dertig vogefsoorten zijn 
uitgestorven; zeven 
daarvan zijn nu op ze
gels afgebeeld 
Op de zegel van 40 c. is 
de adzebnl {Aptornis oti
diformis) afgebeeld, die 
gelijkenis vertoont met 
andere Nieuwzeelandse 
loopvogels. Op de zegel 
van 80 c is een witge
zichtuil [Sceloglaux albi
facies) in volle vlucht af
gebeeld Deze soort 
werd voor het laatst 
waargenomen in 1914. 
Op de zegel van $ 1. zit 
een piopio {Turnagra ca
pensis) op een tak. De 
reuzenadelaar {Harpag
ornis moorei] kreeg een 
plek op de zegel van 
$ 1 50 De reuzen moa 
{Dinorsis giganteus), af

?ebeeld op de zegel van 
1.80, was de grootste 

van de elf moasoorten. 
Behalve de genoemde 
zegels wordt ook een 
boekje met zegels van 
40 c. uitgegeven, daar
op is de stoutlegqed 
v^ren (Latijn' Pacnypli
chas valdwyni) afge
beeld. Dit ongeveer tien 
centimeter lange vogeltje 
behoorde vroeger tot de 
kleinste vliegende vogels 
in de wereld De kracnti
ge poten, die op de ze
gel nadrukkelijk zicht
baar zijn, stelden de vo
gel in staat zich meer als 
een muis dan als een vo
gel over de bosbodem te 
verplaatsen. 

150 JAAR SPOORWEGEN 
Ons land kon in 1989 al 
een serie '150 jaar 
Spoorwegen' uitgeven, 
maar voor Hongari|e 



was dat tijdstip pas aan
gebroken op 15 juli 
1996. De Hongaarse ju
bileumserie telt drie ze
gels. Op elke zegel is 
een met name genoemde 
locomotief afgebeeld te
gen een achtergrond van 
een typische spoorweg
entourage van stations, 
oude en nieuwere loco
motieven en wagons. 
Doordat voor de afbeel
dingen van de locomo
tieven gebruik is ge
maakt van foto's, zijn de 
details goed zichtbaar. 
Ook de rest van de af
beeldingen is goed te 
onderscneiden. 
Op de zegel van 17 f. is 
een stoonmocomotief uit 
de 303serie afgebeeld. 
Daarvan werden er in 
1951 slechts twee ge
bouwd. 

Een stoomlocomotief uit 
de 325serie van de be
kende ontwerper Zsig
mond Kordina is te zien 
op de 'groene' zegel van 
24 f. Vier stoomlocomo
tieven werden in 1845 
geleverd door de Belgi
sche maatschappij 
Cockerill en Co. Ze wer
den in dienst genomen 
onder de namen Pest, 
Buda, Debrecen en Pos

on. Op de 'blauwe' ze
gel is de fraaie Pest afge
beeld. 
In Engeland worden 
spoorweg jubilea aan de 
lopende band gevierd, 
zoals aan de vele jubi
leumstempels is te zien. 
In één bulletin werden 
onlangs maar liefst acht 
maatschappijen gemeld 
die honderdvijftig jaar 
oud zijn. 

HONDERD JAAR RADIO 
Al in september 1995 
besteedde ik aandacht 
aan het honderdjarig be
staan van de radio. Nog 
steeds zijn er nieuwe 
Marconiuitgiften te mel
den. Vele daarvan bie
den slechts meer van het
zelfde, wat niet kan wor
den gezegd van het blok 

van vier zegels dat Va
nuatu op 5 juni uitgaf. 
Vooral de vormgeving 
van de zegels valt op. De 
kruiselingse afbeeldin
gen tegen de onder
grond van het bergachti
ge kustgebied van Vanu
atu over de vier zegels 
belichten niet alleen de 
uitvinding van Marconi, 
maar ook het ontstaan 
van het radiostation op 
Vanuatu. Radio Port 
Vila, later Radio New 
Hebrides, ging in 1966 
op zeer bescheiden 
schaal van start om in 
1980 op te gaan in Ra
dio Vanuatu. Het vlieg
tuig op de zegel van 
60 V. staat in contact met 
het schip op de zegel 
van 90 V. Óp de zegels 
van 75 en 80 v. zijn af
beeldingen te zien van 
een omroepster van Ra
dio Vanuatu en Marconi, 
die vrij duidelijk is afge
beeld met zijn uitvinciing. 
Bij deze emissie valt de 
zegel die Estland op 27 
juni over dit onderwerp 
uitgaf, in het niet. 

OLYMPISCHE SPELEN 
De stroom uitgiften ter 
gelegenheid van de 
Olympische Spelen in At

lanta is nog niet ten ein

de. De oogst valt kwal i ta

tief gezien echter tegen. 
Dat geldt onder meer 
voor de serie van zes ze

gels (verdeeld over dr ie 
velletjes met twee zegels) 
die de postadministrat ie 
van de Veren igde Naties 
onder de titel Sport and 

the environment op 19 
juli uitgaf. De zegels zi jn 
kleurig, maar thematisch 
heel gewoon. 
De Amerikaanse posterij

en gaven op dezelfde da

tum een vel met twintig 
zegels uit met het klassie

kebeeld van de discus

werper. De zegels ade

men  net als de zes die 
het Vaticaan op 7 mei uit

gaf  een klassieke sfeer. 
Het velletje met dr ie ze

gels dat Estland o p 25 
apr i l uitgaf, valt op door 
een bi jzondere graf ische 
vormgev ing. 
Thematisch gezien is het 
velletje van Guernsey met 
als thema de oorspronke

lijke vi j fkamp (19 juli jl.) 
de moeite w a a r d . O p de 
strip van vijf zegels en de 
rest van het velletje zi jn in 
geel zes sportl ieden te

gen een zwarte onder

g rond afgebeeld. 
De al gemelde uitgifte 
van Nieuwzee land (10 
juli) laat de overbekende 
actiebeelden z ien , maar 
springt er toch uit door 
de technische ui tvoer ing. 
De vijf ronde zegels heb
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ben de kleuren van de 
Olympische r ingen. 

VARIATIE IN 
FRANKEERSTEMPELS 
Behalve creativi tei t is 
evenwicht ighe id één van 
de belangr i jkste pi j lers 
van de thematische f i la

telie. Overma t i g gebru ik 
van één bepaa fd soort 
mater iaa l moet w o r d e n 
vermeden, en dat kan 
gelukkig ook vaak . Zo 
z i jn voor Faunaverza

mel ingen veel zegels be

schikbaar. In plaats van 
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'veel van hetzelfde' kan 
dan bijvoorbeeld naast 
een zegel van een tijger 
ook eens een frankeer
stempel met een afbeel
ding van dit dier ge
bruikt worden. Nog in
teressanter wordt het als 
van een dier verschillen
de afbeeldingen op een 
frankeerstempel kunnen 
worden gevonden. In dit 
specifieke geval kan een 
beroep worden gedaan 
op de Essostempels: de 
oliemaatschappij voert 
de tijger namelijk ook 
als symbool in zijn fran
keerstempels. Nog leu
ker wordt het als de ver
zamelaar erin slaagt 
naast elk stempel een 
zegel te plaatsen met 
een vrijwel identieke af
beelding. 

WIELRENNEN 
Slovenië gaf op 6 juni 
een zegeluit ter gelegen
heid van het wereldkam
pioenschap wielrennen 
voor junioren 1996 in 
Novo Mesto. Er staat een 
gestileerde voorstelling 
op ,. , 
Op twee C/c/;ngzegels 
van de Verenigde Staten 
(1 november) zijn wél 
wielrenners in volle vaart 
te zien. 
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Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.gg 0652861008 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

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

Herculesstraat 29 
Kijkdagen in Amsterdam  Den Haag 1076 RZ Amsterdam 

Castricum  Alkmaar Tel. 0206712914 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
Engeland 
Posttris 

Nrs volgens 
Yvert et Tellier 

106 125 
106a 125 
107 0 75 
110 675 
113 2 0 
123 5 

201/04 9 75 
205/08 1 50 
209/22 5 5 

209a/14a 6 

225 28 50 
227/32 9 25 
233 13 25 
234 49 50 
237/38 56 50 
241/44 3 

245 3 0 
246/49 3 25 
250 2 25 
251/55 2 25 
256/59 1 2 0 

262/78 1 2 5 

279/82 19 50 
283/86 3 1 0 

287/01 1 8 0 
302/04 11 50 
305 1 75 
306/11 1 8 

312/14 8 25 
327/42 13 25 
332tl/42b 21 50 
343/50 1 0 0 

351/54 2 7 0 

355/56 8 50 
357/58 1 0 

359/61 4 75 
365/66 4 75 
367/69 3 

367a/69 5 0 

370/71 3 50 
375/77 6 

375a /77a60

378/80 1150 
378a/80 97 50 
381 5 25 
381a 26 50 
382/86 8 

382a/85a30

387/90 7 26 
387a /90a40
391/94 7 75 
391a/94a40
iqca/Qfia 7 oc 
397a/98a 6 

401/02 2 25 
401a/02a 7 75 
403/04 3 

403a/04a 3 50 
405/06 2 75 
405a/06a 3 

417/14 9 

407a/14a 11 50 
417/18 2 — 
417a/18a 3 50 
419/20 2 75 
419a/20a1150 
421a/22a 2 

423/24 6 50 
471/86 6 50 
487/90 2 0 

514/41 33 50 
550/54 2 25 
605/20 14 50 
621/23 275 
624/39 25 

640/42 2 25 
643/45 3 

636/49 6 
650/52 2 25 
653/56 4 
660/64 6 

665/68 4 25 
674 4 25 
679/83 4 75 
684/86 4 25 
687/90 3 25 
691a/693a4 25 
702/07 4 25 
702a 4 50 
711/19 375 
729/32 3 50 
780/85a 5 75 
807/12 3 50 
822/24 32 50 
846/54 4 25 
900/08 1 0 

941/49 6 50 
964/71 5 50 
980/91 1150 
996/00 4 25 

Inlichtingen verkrijg 

S.J.C, den Ou 

1011/15 3 50 
1017/22 10 75 
1023/26 3 50 
1027/38 18 50 
1039/42 4 50 
1 (141/1R & 9^ 
1 UIO/MD 1 iiD 

1047/51 4 75 
1052/55 4 25 
1058/61 6 

1062/66 4 50 
1067/70 4 25 
1071/74 3 50 
1075/81 8 75 
1082/90 2 5 

1091/93 5 

1094/98 5 50 
1099 1 5 

1100/03 4 25 
1104/07 4 

1108/12 475 
1113/16 450 
1117/21 5 

1122/25 4 25 
1131/34 4 75 
1140/44 6 75 
1145 1325 
1146/49 4 75 
1163/67 5 

1168/72 7 75 
1173/77 6 

1182/85 4 75 
1186/89 4 50 
1190/93 5 

1195/99 7 25 
1200/01 4 

1202/06 4 60 
1207/09 5 — 
1210/13 4 25 
1214/17 5 25 
1218/21 6 

1231/35 6 50 
1240/44 6 50 
1247/51 4 75 
1253/55 3 75 
1256/59 5 25 
1260/63 5 25 
1270/73 4 75 
1274/77 4 75 
1279/82 4 75 
1284/87 5 25 
1293/96 5 25 
1303/06 4 50 
1307/10 5 

1311/14 5 

1315/18 5 — 
1328/35 950 
1336/39 4 75 
1340/43 32 50 
iqdR/R7 n ?S 
IOtD/0/ 10 t j 
1358/62 4 75 
1363/66 5 75 
1372/75 4 75 
1376/79 5 75 
1380/83 5 

1384/87 4 75 
1388/91 9 

1396/99 5 75 
1415/19 5 75 
1422/23 11 50 
1434/38 7 25 
1439/42 5 50 
1460/63 4 25 
1464/67 4 75 
1469/72 4 75 
1484/88 4 75 
1490/93 4 50 
1494/98 5 

1499/10 11 50 
1511/15 6 
1579/90 1 0 

1664 2 0 

Port 
73/82 9 50 
86/97 3 0 

Bloks 1 3 — 
Bloks 2 2 

Bloks 3 2 25 
Bloks 4 1150 
Bloks 5 9 

Bloks6 6 — 
Monaco postfns 
65/69 2 25 
167/68 32 50 
200/14 197 50 
215/24 83 50 
234/48 3 0 

249/64 4 25 
275/80 5 — 
287/92 4 25 
295/00 4 25 
302/06 3 0 

314/18 6 

319/23 5 

324/31 8 25 
332/33 5 50 
334a/37a 41 25 

334b/37b 41 25 
338/43 1150 
344/50 32 50 
351 9 25 
352 8 75 
Ti'^/fid 71 '^fl 
oOo/DI ( 1 DU 
365/68 8 75 
369/70 8 75 
371/75 38 50 
376/78 21 50 
383/85 3 50 
386/91 5 

392/93 3 50 
394/96 4 

397/98 2150 
399/01 2 25 
420 6 5 

427/36 11 50 
441 24 75 
453/72 78 50 
473/77 3 25 
478/86 6 50 
487/88 17 50 
489 7 

490 2 25 
491 8 25 
503/09 43 50 
526/31 5 75 
532/37 5 25 
537a/50a 35 

557/70 12 50 
581/90 9 75 
591/97 4 25 
599/06 4 50 
620/23a 4 25 
664/74 5 25 
683/87 3 25 
690/97 3 50 
708/21 9 75 
752/57 1150 
772/78 7 25 
799/04 3 75 
831/38 8 25 
839/43 5 25 
847/50 9 25 
886 3 

890/93 6 

916 5 

934/38 7 50 
946/47 3 50 
948/50 5 75 
967/72 17 50 
973/79 8 25 

986/91 19 25 
992/96 8 75 
997/02 11 50 
1018/28 26 50 
1029/30 5 
1031/33 4 25 
lUO 1/00 '^ £0 
1037 3 25 
1043/50 4 — 
1051 4 50 
1056 6 50 
1057/61 3 25 
1065/66 6 
1076/77 3 25 
1079/82 4 50 
1084/92 10 50 
1093 4 

1097 3 50 
1098/00 4 

1103/11 1050 
1124 4 50 
1125/32 7 75 
1141/46 1 0 

1147/51 6 50 
1152/60 7 75 
1161/62 5 75 
1163/64 6 50 
1167/71 7 25 
1172/73 6 

1175/80 825 
1181/85 4 25 
1190/95 950 
1196/97 5 75 
1208 3 25 
1209/13 5 75 
1214/17 5 

1218/23 4 50 
1226 5 
1232 350 
1235/40 6 

1241/44 15 50 
1245/46 5 75 
1247 3 25 
1253/63 7 25 
1265/69 11 50 
1272a 7 25 
1280 4 

1281/85 8 75 
1286/87 5 75 
Alle met 
genoemde 
nr's 11 et 

Yvfis 

Kwangodreef 195 
baar bij: 3554 pp utrecht 
d s t e n "f̂ '̂ 0302618720 

Fax 0302618720 

THEMATISCHE FILATELIE 
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De Nederlandse Vereniging voor Thematische 
Filatelie is de grootste thematische vereniging van 
Nederland en biedt u: 

* 5 maal per jaar het blad THEMA met 
gevarieerde artikelen en toelichting op 
nieuwe thematische postzegeluitgiften 

* rondzendverkeer, algemeen en/of per thema 
* schriftelijke veilingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van 

uw verzameling 
* vertaaKervice v V i / l L t A C l I O V ^ I V IV./V> 

* motiefcontact: uitwisseling informatie en 
materiaal van uw thema met andere leden 

* verenigingsbibliotheek 

Het lidmaatschap kost ƒ 45,00 per jaar 
U kunt zich aanmelden bij 

Mevr. B.M. Waltmann-Steunenberg 
Amethist 7, 3643 AR Mijdrecht 

Tel. 0297-286027 

THEMATISCH VERZAMELEN? 
0OEIENP EN VEEIZIJPI&! 
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K L E i m E ^ _ 
AlUlUOPiCES 

ALLEEN VOOR 
ABONNEES 

AANGEBODEN 
Verenigd Europa**, 0 en FD( 
( LFT t n alle mogelijke meelo
pers, brugparen, ongetande, etc 
Gratis prijslijst bij H a r n e Baken. 
Pb 1291, ^004 BG Tilburg 
T e l / f a x 0 1 M b 8 4 h l 5 Ook abo-
service 

ï̂OO Versch G F wereld / S 5 , -
waarvan \ee l W.-Europa O-A-t^B-
W-D-Fr-Bel-IU-Esp-enz W Stou
ten, Leiden, tel 071-5768250, giro 
2197981 

DDR 0 1980/90 compl ƒ 3 9 5 , -
Nico Arkenbosch, Morskade 18A, 
2SS2 GB Leiden, tel 07l-5S247% 

I Kilo afgeweekte post/egels we-
leld met grootf ± 22 000 /egels 
voor ƒ 6 5 , - Giro 6698416 t n v J 
Konmg, Den Haag Ook kilo 
tel kaarten uit 34 landen voor 
ƒ 9 0 , - Tel 070-3972999 

Verzamelaar wil gedeelten van 
dubbele \er7amel1ngen oprui
men Postfris en gestempeld, ook 
voor de oorlog Ook ruilen moge
lijk voor uw oveitollige frankeer-
geldige zegels vanaf nr 1050 
Scherpe prij/en N o z W Flier, 
tel 0180-617448 

Avontuur, dozen, vol met boeken, 
zakjes, gehele wereld, onuitge
zocht T h Verheijn, Soest, tel 
OS5-6023837 

Jaaig Philatelie sept. '45 t / m '94 
ƒ 1 9 0 , - H Hiusman, Karshofïsti 
32, Heemskerk, tel 0251-231210 

GFM NL en toeslag mooi 350 voor 
10,- Europa + wereld 600 10,- 2 
kg postkamer England + porto 25 
gl 2 kg van alles wat + porto 35 , -
Geld in brief of giro 3129687 K 
Tams, Bosstr, 131, 2153 AM 
Nieuw-Vennep 

Bundespost na 1949 1000 versch 
mooie series, veel HW ƒ 125,- PG 
3630317,] Klein, Purmerend 

3 verhuisdozen postzegels m o a 
30 albinns Minimaal (at w 
10 000,- Allts m een koop 1500 -
Itsel, Waspik, tel 0416313494 

Nederland 1964-1976 FF ƒ 125,-. 
FDC's 1977-1989 blanko ƒ 150,- + 
vele andere aanbiedingen Ned 
info/bestel Hako, PB 6936, Bre
da. 

Ned.+overzee PF tot '40-45% van 
40-'60 40% en na '60-35% M u v 

trankeergeldige /egels Gebr tot 
'40-40% en na '40-35% Bij best 
boven ƒ 100,-extra korting Zend 
uw manco's naar PZH Advantage, 
PB 148, 3350 AC Papendrecht , 
tel 078-6153386 

USA sheets moonlandmg, mon-
roe, legend, civil war atlanta, 
kerst '95 comics p s t . ƒ22,-+1,60 
porto Giro 1282149 t n \ J Dijks
tra, Lindenoord 20, 8172 AL Vaas-

Berlijn blok 1° gekeurd ƒ 3 000 - , 
1/20"^ ƒSOOO,-, 21/34** 
ƒ 1 0 0 0 , - Amerik zone blok la 
ƒ 1 2 5 , - Ib ƒ2750 , - , Ic ƒ 5 0 0 , -
BRD 123/138 ƒ 3 000,-, Berlijn 
DDR BRD 45% PosUegelh De 
Gems, Boeienslr 2, Gormchem, 
iel-fax 0183-660987 

200 Kerken J 39 , - 300 kleder
drachten ƒ 4 8 , - 100 zwemmen 
ƒ32,50 100 athletiek ƒ 15, - 300 
vogels ƒ22 ,50 500 wereld ƒ 9 , -
100 Franse schilderijen ƒ 39 , -

Jac van Welsenis, Coloniastraat 
57, 3024 TA Rotterdam, giro nr 
6513551 

PTT mapjes 1 t /n i 145 fianco 
thuis ƒ 4 0 0 - Oving, Driebergen 
t<l 0343 520481 

'Stamp-Aid' Kantoorpost Nederl. 
I kg Mix met 40% GRF (incl toe
slag) ƒ 3 5 , - , 5 kg ƒ 1 5 0 , - , 1 kg 
(.RF {incl toeslag) ƒ 90,- , 5 kg 
/ W9,-,(porU) + verzek extra) 

Meer info info SEF, tel 0297-
540164, giio 4649344 

Postwaardestukken, luchtpost-bla
den (posiliis), gehele weield 
Gratis infoblad bij G A \ Albada, 
Leiderdoip, i t ! 071-5415609 

Polen. Joegoslavië, Roemenie, Al
banië, Hongaiije, Bulgarije, Tsje-
choslowakije PZH Robert Wiktor, 
Hodgesstr IS, 6135 CS Sittard 
Tel 046-4512751 Ook ahMjkm-
gen' 

Albanië, Bulgai ije. Roemenië, Po
ten Hongaiije SSSR. USA, 
Noord-Korea (ook G) , Tsj Slowa
kije, prijslijsten ä ƒ 2 , - in geldige 
NL-post7 Drs F B Dijkstra, S 
Valkemastrjitte 4, 9088 BD Wir-
diim, tel 058-2551913 

Thematische prijslijsten a ƒ 2 , - in 
NL-post/ F B Dijkstra, S Valke-
mastrj 4, 9088 BD W^rdum 

Kilowaan Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden, 50% her
denkingszegels Zend Hfl 20,- in 
een brief of op gi ronummer 
1624853 en ontvang 100 gr fran
co thuis Correspond in English 
Lennart Runfors, Gotlandsgatan 
1, S-602 17 Norkoping, Zweden 

Motief-philatelisten kunnen nu 
onze voorraad-catalogus \ooi 
postfns materiaal bestellen Giaag 
ƒ 3,50 voor porto bijvoegen 
SCHAETZLE A G , CH-8832 Wol-
lerau, Zwitseiland 

Diverse partijen, collecties en res
tanten (-entro Filatelico, Ha-
venstr 43, 3441 BH Woerden 
Tel 0348423885 Nieuwe lijst be
schikbaar Ook losse zegels 

Ver. Europa + Nederland ***, 0 
v a No 1 Stuur uw no's, ontvang 
mijn prijs F Ghyben, Zonegge 
1916, 6903 GV Zevenaar, tel /fax 
0316-529241 

Gratis prijslijst voor kleine kavels 
etc J Stienstra, Barietgeel 21, 
2718 BL Zoetermeer, tel 079-
3610229 

Veld-censuur-knjgsgev.kamp en 
Dienstpost div oor logen/ landen 
J Hoogakker, PB 181, 7040 AD's-
Heerenberg, tel 0314-662518 

Engeland+Kanaaleilanden posi-
fns/gestempeld Informeel eens 
vrijblijvend Brouwer, tel 058-
2886836 

Australië per kg ƒ 70,- Met de 
laatste nieuwe en hoge waarden 
ïncl poi to P Antonisse, Uden, 
tel 0413-268333, giro 3423666 

Israel nieuwtjesdiensl tegen nomi
nale waarde, Palestijns gezag en 
60 andere landen Beste 10 voor
delen, gereduceerde prijslijst gra
tis, ongelofelijke aanbieding met 
kostbaar geschenk Eilat Philatelic 
Club, Postbus 542/32, Eilat, Is
rael 

Postst.-pwst.-ak- FDC-FF(" van nu 
b-d-s-f-bg-usa< na-nzl-au-ch Veel 
motief Ook partijtjes R v Hoof, 
Alteveer, tel 0599-332805 

GEVRAAGD 
Fr ankeei geldige zegels, seiies, 
mapjes, boekjes, vellen, enz enz , 
ook zonder gom Betaal konlant 
bij levering tot 80% van de fran-
keerwaarde, vanaf nr 1050 Alle 
partijen N o.z W Fher, tel. 0180-
617448 

Indonesië postfns Port 61, 67, 68 
(.n blok 83 (1371) Tegen 100% 
cat Zbl 1996 N de Neef, Pb 143, 
770aAC Dedemsvaart 
(0523614978) 

25Grfn /egels Oostblok retour 
100 kifm /egels wereld. H A J 
Lobbe/00, Morlodestraat 8, 4413 
AP Krabbcndijke 

Beatrix /egel no 1488 gestempeld 
van O 75, on /e jeugdafdeling Jon/o 
spaart deze op postkantoor stem
pel, willen deze graag kopen of rui
len liefst grote aantallen, aanbie
dingen aan onze secretaris Tel 
0413-353526 of 364278 fax 340380 
v d Heyden 

Voor o n / e najaarsjubileumveiling 
kunt 11 nog m / e n d e n ' A.A. v.d. 
Meij-veilingen, Den Haag, tel 
070-3825037/3856599 

Frankeergeldige post/egels NL in 
iedere hoeveelheid koopt [ F P 
Peerenbooin Son, lel 0499-
475622 

Loosdumen -f motief molens 
Hans Klok Postbus 52066. 2505 
CB Loosduinen tel 070-3971909 

Langstempcls en puntstenijjtls op 
de Eerste Enussie Nederland 
1852. A Gabiielse, Poste Restan
te Postkantoor, 4330 NA Middel-
biug 

Postfrisse frankeergeldige zegels 
Nederland PJ Rotgers, tel 010-
4205276. fax 010-4552991 

Leges, belasting, visakte, museum, 
kwitantie, om/et , beurs, formaat 
cleynsegel, papieren, zegels, docu
menten Ned + 0 R Hager, 3695 
El Grande Dr San Jose, CA 
95132, U S A 

Verzamelaar zoekt firmaperfora
ties wereld Koop of ruil Veel ruil
materiaal aanwe/ig W J Manssen, 
Laan der V N 31, 3844 AD Har
derwijk, tel 0341-417980 

Ned. aangetekende brieven en 
losser stioken Molenaai, Rohof-
straat 66, 7605 AW Almelo, tel 
0546-815959 

DIVERSEN 
Stort ƒ 15,- op postgiro 6733557 
t n V F H Weyde, Amsterdam U 
ontv 400 Ned. zegel met compl 
series 

Ruilen I 50 grfm zegels vanaf 1980 
van West-Europa, kerst, panda, 
WNF wereld retour Kop. Brus-
selstr 157, 4826 NH Breda, géén 
Duitsi 

Rullen stuur mij 200 velschillen
de grootformaat zegels Wereld 
zelfde aantal en kwaliteit retour 
W van Uden, Zuidwal 40, 5211 JE 
Den Bosch 

Ruilen: stuui mij 150 gr Form 
Ned of wereld Zelfde aantal re
tour Mevr EJ van Haren, Hil-
kensacker 33-08, 6546 LV Nijme
gen 

Mancolijsten van België bewerkt 
J F P Peerenboom, Son, inlichtin
gen 0499/475622 

Schriftelijke veiling (nov.) van uit
sluitend poststukken, posthisio-
n e , brieven, censuur, luchtpost, 
thematische stempels van de ge
hele wereld Gratis katalogus bij 
G A van Albada, KJimop/oom 
119, 2353 RH Leiderdorp, tel 
071-5415609 

Het adres voor partijen, kilo-waar, 
snuffeldo/en en albums Inter-
Stamp^Ged Burgwal 47. 2512 BS 
Den Haag, tel 070-3465016 

Mancolijsten van Nederland be-
w e r k t J F P Peerenboom, Son, in-
hchtingen 0499-475622 

Studiegiotp Britannia cIc \er/a-
melaai s van Engeland en Eng. 
geb. organiseren 4 keer per jaar 
een bijeenkomst in Nieuwegein 
Eigen rond/ending, veilingen 8x, 
en clubblad Secretaris L van 
Dijk, l e k 54, 1703 KJ Heerhugo-
waaid tel 072-5711935 

Contactgroep Frankrijk verzame
laars (CFV) voor degenen die in-
teiesse voor Franse postzegels 
(ook voormalige OZ-gebieden) 
heeft, eigen blad, veiling, rond-
zendverkeer, 4 bkmsten p a in 
Utrecht Gontr ƒ 4 5 , - Secretaris 
S Behmo, Postbus 97614, 2509 
GA Den Haag, tel 070-3242345 

Mancolijsten van Zwitserland be
werkt [ F P Peerenboom, Son in
lichtingen 0499/475622 

Keuring /egels Frankrijk Inlich 
tingen H Derkx, Chemin du Bos
quet 7. B-7322 Pommeroeul Tel 
00-32-65-621527 na 18 00 uur 

Mancolijsten van Liechtenstein 
bewerkt ] F P Peerenboom, Son, 
inlichtingen 0499/475622 

Israel postfrisse zegels met tab te 
koop, en verzorging van abonne
menten Inl A Bouwense, tel 
0113-212762 

Mancolijsten van Duitsland be
werkt J F P Peerenboom, Son, in
lichtingen 0499/475622 

Fil. ver. Zuidelijk Afnka Bi|een-
komslen. veilingen, lond/cndver-
keer Eigen blad en bibliotheek 
Postbus 33223, 3005 EE Rotter
dam 

\ t leen fijnproevers waarderen 
onze VW-veilingen, inlichtingen 
J F P Peerenboom, 0499/475622 

POSTZEGELHANDEL HOOGVLIET 
TEL. 0 1 0 - 4 1 6 0 1 5 0 

Al 25 jaar verzorgen wij uw abonnementen op 
landen en/of motieven. Ook uw mancolijsten 
zijn bij ons in vertrouwde handen. Natuurlijk 

leveren wij ook alle vertrouwde merken 
op het gebied van filatelistische 

benodigdheden. 

Binnenban 263C, 
3191 CG Hoogvliet Rt. 

(Tussen Maxis en Albert Heijn) 

file:///er7amel1ngen
file:///tleen
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^^Er is maar één weg 

naar veiligheid en vrede: HfnSfÜr^ 
de weg van de supranationale organisatie. ̂ ^ 

Albert Einstein 

Oor log 

heeft kinderen nog 

nooit ontzien Zij lijden net zoveel als vol

wassenen. ZIJ zijn ofwel direct betrokken of zelfs soldaten. Dit laat diepe sporen ach

ter in de hoofden en de harten van de mensen. UNICEF, de VN-organisatie voor het 

welzijn van kinderen, ondersteunt het natuurlijke streven naar vrede. Een jongen van 

14 jaar, zelf middenin de oorlogshei, bracht de wens naar vrede kort maar krachtig 

onder woorden: "Als ik mijn ogen sluit, droom ik van vrede." 

Er IS altijd wel een gelegenheid en een aanleiding om 

een oproep tot vrede te verkondigen Daarom ver

schijnt deze vredesoproep in de vorm van zes grafisch 

uitermate interessante postzegels in drie valuta 

(USD, CHF, ATS) De motieven werden geselec

teerd uit 74 000 ontwerpen van Chinese jongeren 

uit 30 verschillende provincies De ontwerpen ont

stonden als resultaat van een tekenwedstrijd voor 

jongeren met het thema "Wij houden van vrede" en 

behoren tot de bekroonde werken 

Coupon invullen, uitknippen ofcopteren en opsturen naar Postadmmistratie van de Verenigde Naties, Palais de Nations, CH'1211 Geneve 10 

D J A stuur mij a u b een sene postzegels "Vredesoproep' voor de prl)s van Gulden 11 30 incl porto en verzending, beraalbaar na ontvangst met rekening 

D JA stuur mi) a u b een serie combo-eerstedagenveloppen "Vredesoproep' voor de prijs van Gulden 13 50 incl porto en verzending, betaalbaar na ontvangst met rekening 

D J A stuur mij a u b nadere inlichtingen over het omvangtijke filatelistische aanbod van de Postadmmistratie van de Verenigde Naties 

- X ? 

Naam klantnummer adres postcode/plaats datum/handtekening PN 496 



Sensationeel 
12 november a.s. verschijnt: 
2e vernieuwde NVPH-CD-ROM 

NU UITGEBREID MET CURAQAO, NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUB 
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BIJ AANKOOP VAN DE 

1997 mm 
CDROM 

IS uw 1996 
EXEMPLAAR GELD 

WAARD! 

De enige CDROM met originele 
NVPHnummering en NVPHprijzen 


