


DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 
internationaal het best georiënteerd 

Voor onze belangrijke voorjaarsveiling ontvingen wij diverse prachtige 
verzamelingen. 
Indien u voor deze veiling materiaal wilt inleveren 

bieden wij u twee mogelijkheden: 

Contante betaling 
of realisatie via onze grote 

Internationale veilingen 
(Bezoek aan huis door expert mogelijk) 

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

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



het PHILAPOST 
De Wonderdozen Specialist 

adres 

(heer l i jke heRpst-heBBe-óoos 1990) 

De Wonderdoos® van Sherlock Holmes 
(het IS en w/een éénï) 

Ja, zegt u tegen 'De 
Wonderdoos van Sherlock Holmes'. Alléén 
Philapost levert u een Gouden Wonderdoos op 
een presenteerblaadje. Eén belletje en u heeft een 
deel van de denkbeeldige postzegelverzameling 
van Sherlock Holmes in uw bezit. 

Het spettert eraf in 'De Wonderdoos van 
Sherlock Holmes'. De vonken vliegen u om de 
oren wanneer u deze Originele Philapost 
Wonderdoos tot op de bodem gaat uitspitten. 
'De Schat van Ali Baba' is niets vergeleken bij 
deze tot de rand volgestauwde Wonderdoos 
propvol schitterende postzegels. 

Maar liefst 22 Karaats Goud werd gebruikt om 
zegels van Tutachamon te drukken. Waanzin! 
Zó stampvol avontuur heeft u ze zelfs bij 
Philapost nog nooit gezien. 

Bestel dus vandaag nog 'De Wonderdoos van 
Sherlock Holmes' voor slechts f 249,=. De gouden 
zegels zijn slechts een klein onderdeel in deze 
spannende Wonderdoos. 

Meer weten? 
Bel dan 010-511 5099 dan 
bent u voor dat u het weet aan 
het gouddelven in een post
zegelmijn. Philapost garandeert 
voor de volle 100 % dat u scoort. 

BESTEL 

BEKIJK 
BETAAL 

Goud, zilver, misdrukken, proeven? 
Het zit er allemaal in! Bemachtig hem snel en 
bestel met de onvoorwaardelijke tevredenheids-
garantie van Philapost. 

„Niet goed? Doos terug!" 

Wedden dat u 'De Wonderdoos van Sherlock 
Holmes' nooit meer uit handen geeft. U zou wel 
gek zijn, want als Philapost het geld op de plank 
had liggen dan zou Philapost het wel weten 

Het spijt Philapost dat u het in September zonder 
advertentie moest doen. Philapost 
had het zeker te druk met het , 
maken van De Wonderdoos van / ' 0 0 % 
Sherlock Holmes? Sla daarom nu i ^^^GQAVF 
dus dubbel uw slag! \^^f^ANTlF 

POSTBUS 9i 2650 AB 
BERKELEN RODENRIJS 

BETALEN GRAAG NA ONTVANGST VAN UW BESTELLING MET DE BIJGESLOTEN ACCEPTGIROKAART. DE BETALING MOET 14 
DAGEN NA VERZENDING ZIJN BIJGESCHREVEN OP ÉÉN VAN DE REKENINGEN VAN PHILAPOST 

010-511 5099 

L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N 
EEN BETALINGSHERINNERING KOST F 10,-. PHILA, PHILAPOST EN WONDERDOOS ZIJN GEREGIS

TREERDE HANDELSMERKEN VAN PHILA B.V. PHILA B.V. IS INGESCHREVEN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE DELFT 35724. GOEDEREN BLIJVEN ALTIJD 
IN EIGENDOM VAN PHILA B.V. TOT VOLLEDIGE BETALING HEEFT PLAATSGEVONDEN. RETOURNEREN GRAAG ALTIJD OP UW EIGEN KOSTEN EN RISICO. 
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28e 
INTERNATIONALE POSTZEGELVEILING 

13 t /m 16 november 1996 

Opnieuw is HBA opgedragen, een reeks belangrijke 
speciale collecties te veilen. De liquidering fiiervan zal 
een van de fioofdaftractries van onze fierfsfveiling zijn, 
die van 13 t/m 16 november 1996 plaatsvindt  en we\ 
voor heet eerst in onze eigen veilingzaal, op dezelfde 
etage als onze kantoor en bezichtigungsruimtes. 

Bijzondere aandacht verdient de offerte "het Duitse Rijk 
vanaf 1872" waarin vooral het keizerrijk voortreffelijk ver
tegenwoordigd is. Zo zijn bijvoorbeeld de borstschilden 
nagenoeg kompleet in postfrisse topcondltie voorhan
den. De Duitse veld en eilandenpost prijkt met zeer 
zeldzame exemplaren (waaronder verscheidene Kuban
adressen), vele zeldzame brieven van de eilanden en 
postfris materiaal van de hoogste kwaliteit. Zoals altijd 
bij HBA zijn de Duitse koloniën en de postkantoren in het 
buitenland uitstekend vertegenwoordigd, ditmaal met 
het accent op Duits ZuidwestAfrika en Togo. De verza
melaars van de Duitse gebieden na 1945 (Bonds
republiek, Berlijn, Sowjetbezettingszone, dienstzegels uit 
de DDR of lokale uitgaven) staat een prachtig aanbod 
aan zeldzame exemplaren te wachten. 

Het traditionele slotaccoord van de veiling is het verza
mellngengedeelte, ditmaal met meer objecten van de 
eerste garnitur uit alle gebledeb der filatelie dan ooit 
tevoren in de geschiedenis van ons veilinghuis. 

U kunt onze gratis veilingcatalogus bestellen 
schriftlelijk, per telefoon of per fax. 

_ ____̂  X — 
BESTELBON voor; 

ü Veilingcatalogus herfst 1996 
ü Informotiebroctiure 
ü Inzendformulieren 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG 
GEBRIJDER EHRENGUT _.,̂  

Postbus 10 30 07 • 20020 Hamburg • Duitsland Lr; 
Tel. +494023 34 3536 • Fax +494023 04 45 ''"■"" 

YVERTCATALOGI 
NERGENS GOEDKOPER! 

1. 

2. 

Frankrijk, in kleur 
Adviesprijs ƒ 38,50 - ^ 

bis, Monaco, Andorra etc, in kleur 
Adviesprijs ƒ 24,— —¥ 

Franse Kol. in 2 delen (1 ex. in kleur) 
Adviesprijs ƒ 130,— —¥ 
(ook p.st. verkrijgbaar ƒ 55,-) 

Nog steeds leverbaar: 
3. West-Europa in 2 delen 

Adviesprijs ƒ 130,— ^ 
4. Oost-Europa 

Adviesprijs/ 92,50 —► 
Tevens leveren wij alle andere catalogi! 

30,-ƒ 

ƒ 

ƒ 105-

20 , -

ƒ 1 0 5 -

ƒ 80 -

Leveringsvoorwaarden: 
Uitsluitend d.m.v. vooruitbetaling op postbankrek. 
639.18.10 of è contant in de winkel. 
Levering zolang de voorraad strekt. 
Geen porto bij bestellingen vanaf ƒ 50,- . 

• * * • 
• EURQPQST"DEDIEZE' 

* 

groot- en detailhandel 
in postzegels en munten 

^ Nieuwstraat 8 tel. 073-6132157 
^ ^ 5211 NL's-Hertogenbosch fax 073-6147589 

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.45 uur 
zaterdag 9.30-17.00 uur 

For King George VI 
British Commonwealthi 

Stuart Babbington & Dickon Pollard 
can now offer: 

- Prompt & Efficient Attention to Wants Lists 

- Service for the Specialist and Beginner 

We specialise in the reign of King George VI -
printings, shades, perfs, proofs, essays, etc. 

Try our unrivalled 'Wants' finding Service. 

Contact us with details of your interests 
We may be able to help. 

p. O. Box I 135, Axbridge, Somerset, BS26 2EW 
Tel. (01934) 735211 Fax- (01934) 733498 



SURINAME 
Nederlands & Onafhankelijk 

vanaf netto 40% 

Postfris zonder 
plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11 (XX) 
12(xx) 
13(xx) 
14(xx) 
15(xx) 
21(XX) 
+Cert 
22(xx) 
22a(xx) 
23/28(xx) 215,-
29(xx) 54,-

5,40 
3,— 
3,— 

44,— 
36,— 

8,— 
36,— 
48,— 
80 — 

176,— 
80 — 
72,— 
64,— 

112,— 
160,— 

450,— 
3 20 

52,50 

140,— 
10,— 
24,— 
10,— 

30(xx 
31 (XX) 
32(xx) 
33(xx) 
34/36(xx) 
37/40(xx) 375,— 
41/47(xx) 95,— 
41/47(xx) 95 — 
48/55(xx) 375,— 
56(xx) 100,— 
57(xx) 100,— 
58(xx) 20,— 
59(xx) 25,— 
60/64(xx) 350,— 
64(xx) 210,— 
65/68(xx) 35,— 
69/86XX 174,— 
87/99XX 200,— 
104/11 Oxx 775,— 
111/14XX 17,50 
115XX 62,50 
116(xx) 5,— 
117xx 75,— 
118/26XX 175,— 
127/99XX 14,— 
103/36XX 66,— 
132fxx 60,— 
137/40XX 77,50 
141/44XX - , -
145/48XX - , -
151/56XX 68,— 
157/66XX 20,— 
167/78XX 310,— 
179/82XX 37,50 
183/86XX 22,50 
187/89XX 15,— 
190/93XX 19,50 
194XX 35,— 
195/96XX 40,— 
197/99XX 62,50 
200/01XX 4,— 
202/05XX 115,— 
206/09XX 9,50 
210/13XX 8,— 
214/19XX 29,50 
220/28XX 25,— 
229/43 375,— 
247/48XX 10,— 
249/56XX 12,50 
257/73XX 52,50 
274/75XX 3,— 
276/77XX 10 — 
278/79XX 17,50 
280/83XX 85 — 
285/94XX 60,— 
295/96XX 10,— 
297/07XX 17,50 
308XX 65 — 
309/11XX 47,50 
312/15XX 30,— 
317/20XX 12,50 

321/22XX 8,— 
Postfris zonder 
plakker 
331/34XX 17,50 
331/34XX 
Fosfor 35,— 
Kpl. jaargangen 
+ blok 

13,75 
6,60 
5,— 
4,— 
7,50 
7,50 
6,— 
7,50 
8,50 

13,50 
18,50 
17,50 
12,50 
12 — 
15 — 
40,— 

1961XX 
1962XX 
1963XX 
1964XX 
1965XX 
1966XX 
1967XX 
1968XX 
1969XX 
1970XX 
1971XX 
1972XX 
1973XX 
1974XX 
1975XX 
Lp 1/7XX 
Lp15/19xx660,— 
Lp 20/22XX 72,— 
Lp23axx 10 — 
Lp23bxx 10,— 
Lp 24/26XX 66,— 
Lp27/28xx 4,25 
Lp29/30xx 10 — 
Lp 31xx 9,60 
Lp33/34xx 3,— 
Lp 33/34axx 3,— 
ook velletjes 
leverbaar' 
Lp33/34axx75—D 
Porto 
33/35XX 22,50 
36/46XX 275,— 
47/57XX 20,— 
Republiek 
Suriname 
volgens 
Zonnebloem 
cat.: 
1975XX 
1976XX 
1977XX 
1978XX 
1979XX 
1980XX 
1981XX 
1982XX 
1983XX 
1984XX 
1985XX 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 

75,— 
60,— 
35,— 
30,— 
25,— 
40,— 
60,— 
65,— 
60,— 
70,— 
75,— 
40,— 
65,— 

68,— 
69,— 
70,— 

110,— 
1994XX 120-
1995XX 105,— 
Ongebr.plakker 
1/3x 
3Ax 
4Ax 
5Ax 
6Ax 
lOaAx 
13Ax 
4Bx 
5Bx 
6Bx 
13Bx 
3Cx 
4Cx 
5Cx 
6Cx 
8Cx 

7,50 
17,50 
36,— 
32 50 
30 — 

475,— 
84,— 
33 — 
32,50 
25 — 
50,— 

2,50 
33,— 
27,— 
6,— 

36,— 

9Cx 
lOCx 
IICx 
12Cx 
lOCx 
13Dx 
14Fx 
21 Cx 
29/35(5)x 
34/36X 
37x 
38x 
38B 
39x 
40x 
41/47X 
48/55X 
56/57X 
58/59X 
58ax 
59ax 
62x 
64x 
65/68X 
69/86X 
87/99X 
102CX 
103AX 
103BX 
104/IOx 
115x 
117x 
118/26X 
130/36X 
137/40X 
141/44X 
146/49X 
151/56X 
167/78X 
179/82X 
183/86X 
190/93X 
194x 
195/96 
197/99X 
202/05ax 
202/05bx 
205dx 
214/19X 
220/28X 

55,— 
132,— 

60 — 
52,50 
80 — 

250,— 
77,— 

450,— 
175,— 

95,— 
5,— 
5,— 
6,— 

49,50 
220,— 

65,— 
275,— 
175,— 

36,— 
275,— 
150,— 

90,— 
175,— 

25,— 
57,50 
67,50 
45,— 
52,50 
62,50 

325,— 
36,— 
40,— 
48,— 
31,— 
23,— 
32,— 
22,— 
20,— 
97,50 
14,— 
10,— 
13,— 
25 — 
27,50 
48 — 
85,— 
85 — 
30,— 
24 75 
12 50 

229/43X 216,-

257/73X 
280/83X 
285/94X 
308x 
309/1 lx 
Lpl/7x 
Lp8/14x 
keur 
Lp8/14fx 
keur 925,— 
Lp 15/19x550,— 
Lp20/22x 47,50 
Lp 23x 7,50 
Lp24/26x 47,50 
Porto 

26 — 
64,— 
41,— 
44 — 
33,— 
17,50 

395,— 

lx 
2x 
3lx 
3IIIX 
4x 
5x 
5IVx 
6x 
7x 
7x 
7IVx 
8x 
9/14x 
15/16X 
17/32X 
33/35X 
36/46X 
Betere zegels 
mooi gebruikt 
5A 27,— 

4,— 
12,50 

195,— 
175,— 

12,50 
17,50 

225,— 
5,— 
7,— 
7,— 

225,— 
5,— 

55,— 
325,— 

28,— 
17,50 

190,— 

lOaA 
13A 
4B 
5B 
6B 
13B 
15B 
4C 
5C 
8C 
9C 
IOC 
lOaC 
l i c 
12C 
13C 
4D 
5D 
6D 
14F 
21 
22a 
23/28 
30 
34 
35 
36 
40 
38A 
41/47 
48/55 
56 
57 
58 
59 
58a 
62 
65/68 
69/86 
87/99 
103B 
115 
117 
121 
122 
130/36 
137/40 
141/44 
146/49 
151/56 
177 
178 
179/82 
183/86 
190/93 
194 
195/96 
197/99 
202/05 
214/19 
220/28 
242 
243 
247/48 
276/77 
280/83 
308 
309/11 
Lp 1/7 
Lp 8/14 
keur 
Lp 8/14 
brief 
Lp 15 
Lp 16 
Lp 17 
Lp 18 
Lp 19 
Lp 22 
Lp 26 
Lp24f 
Porto 
31 
3111 
15III 
16III 
17/32 
36/46 

105,— 
57,50 
27,50 
12 50 
15,— 
27,50 

120,— 
27 — 
10,— 
12,— 
48,— 
15,— 
36,— 
55,— 
48,— 
38,— 
75,— 
21,— 
26,— 
70,— 
17,50 
25,— 
36,— 
77,— 
10,— 
18,— 
17,— 

225,— 
210,— 

26,— 
69,50 
17,50 
85,— 
12,50 
16,50 

210,— 
75,— 
27,50 
42,50 
66,— 
60,— 
39,— 
39,— 
25,— 
15,— 
33,— 
27,50 
38,— 
26,50 
24,— 
25,— 
15,— 
18,— 
10,— 
12,— 
10,— 
9,50 

42,50 
75,— 
24,— 
10,— 
17,— 
28,— 

9,— 
9,— 

49,50 
45,— 
36,— 
10,— 

425,— 

450,— 
1 50 

10,— 
22,50 

78 — 
35 — 
28,— 
35,— 

138,— 
125,— 
125,— 
175 — 

26,— 

xx=postfris zonder plakker met gom, (xx) postfris zonder plakker zonder gom zoals 
uitgegeven, x= ongebr met plakker, geen teken is mooi gebruikt, Nrs. NVPH Aanbod 
geldig voorzover de voorraad strekt Postgiro 271040 Porto extra, ecfiter franco 
vanaf ƒ 250,-opdracht Geen vKinkel, bezoek gaarne na telef afspraak 

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

NEDERLAND 
Postfris zonder plakker 

Prijsactief 

Foto: 136/38 XX ƒ 275-
50/55" 
tête-beche 
61b" 
8 1 " 
82/83" 
84/86" 
87/89" 
90/94" 
95" 
96" 
97" 
98" 
99" 
100" 
101" 
104" 
105" 
105f" 
106" 
107/09" 
110/13" 
114/20" 
121/28" 
129" 
130" 
131" 
129/31" 
+ Cert 
132/33" 
134/35" 
136/38" 
139/40" 
141/43" 
144/48" 
149/62" 
163/65A" 
163/65B" 
166/68" 
169/76" 
171 Af 
Blok" 
177/98" 
177/988" 
199/02" 
203/07" 
208/11" 
212/19" 
217A" 
220/23" 
224" 
225/28" 
229/31" 
232/35" 
236/37" 
238/39" 
240/43" 
244/47" 
248/51" 
252/55" 
256" 
257/60" 
261/64" 
265/66" 
267/68" 
269" 
270/73" 
274/77" 
278" 
279/82" 
283/86" 
287/88" 
289/92" 
293/95" 
296/99" 
300/04" 
305/09" 
310/12" 
313/17" 
318/22" 
323/24" 
325/26" 
327/31" 
332/45" 

75,— 

195,— 
125,— 
37,50 

650,— 
47,50 
28,— 
50,— 
50,— 

125,— 
210,— 
600,— 

295o!— 
500,— 
525,— 
600,— 
12,50 

350,— 
28,— 
99,— 

135,— 
111,— 
800,— 
600,— 

1550,— 
275,— 
125,— 
275,— 

35,— 
38,— 
95,— 

DP 
875,— 
875,— 

28,— 
22,50 

275,— 
1100,— 
375,— 

40,— 
80,— 
40,— 

250,— 
195,— 

55,— 
70,— 
84,— 
80,— 
77,— 

725,— 
125,— 
125,— 
325,— 
125,— 

80,— 
45,— 

195,— 
125,— 

80,— 
105,— 

48,— 
130,— 
125,— 
98,— 

125,— 
88,— 
22,— 
75,— 
16,50 
54,— 
45,— 
50,— 
15,— 
48,— 
60,— 
21,— 
30,— 
52,50 
32,50 

346/49" 
332V/37V" 
350/55" 
356/73" 
371 los" 
372 los" 
373 los" 
356a/d" 
374/78" 
379/91" 
379a/d" 
392/96" 
397/01" 
402/03" 
402/038" 
404+422" 
422f" 
405/21" 
423/27" 
428/42" 
444/48" 
449/53" 
454/59" 
460/68" 
462 los" 
469/73" 
474/89" 
487/89 (3)" 
490/94" 
495/99" 
500/03" 
504/05" 
506/07" 
508/12" 
513/17" 
518/33" 
534/37" 
538/41" 
542/43" 
544/48" 
549" 
550/55" 
556/60" 
561/62" 
563/67" 
568/72" 
573/77" 
578/81" 
582" 
583/87" 
588/91" 
592/95" 
596/00" 
601" 
602/06" 
607/11" 
612/16" 
617/36" 
637/40" 
465/634b 
fosfor" 
641/45" 
646" 
647/48" 
649/53" 
654" 
655/59" 
660" 
661/65" 
666/70" 
671/75" 
676/80" 
681/82" 
683/87" 
688/92" 
693/94" 
695/99" 
700/01" 
702/06" 
707/11" 
712" 
712b" 

712f keur" 

575,— 
5,— 

45,— 
175,— 

40,— 
60,— 
50,— 
99,— 
18,— 
10,— 
9,50 
6,50 
3,— 
9,50 

275,— 
0,50 

25,— 
3,50 
1,50 

12,50 
2,50 
4,50 
5,— 

14,— 
12,— 

5,— 
175,— 

75,— 
10,— 
7,50 
9,50 
4,— 
5,— 
9,— 

20,— 
375,— 

D P 
20,— 
14,— 
25,— 

4,— 
60,— 
88,— 
13,— 
34,— 
35,— 
27,50 
32,— 
3,50 

22,— 
12,— 
78,— 
17,50 

1,— 
27,50 
18,— 
24,— 
15,— 
40,— 

18,— 
32,— 

4,— 
7,— 

20,— 
2 — 

22,— 
2,50 

16,— 
20,— 
45,— 
17,— 
60,— 
17,— 
18,— 
8,— 

10,— 
10,— 
18,— 
20,— 

2,— 
17,50 

650,— 

712bfkeur" 
713/14" 
715/19" 
720/21" 
722/26" 
727/28" 
729/30" 
731/35" 
736/37" 
738/42" 
743/44" 
745/46" 
747/51" 
752/56" 
757/58" 
759/63" 
764/65" 
766/70" 
771/73" 
774/76" 
777/78" 
779/83" 
784/85" 
786/90" 
791" 
792/94" 
795/99" 
800/01" 
802/06" 
807/10" 
811+835" 
812/15" 
816/19" 
820+829" 
830/34" 
836/38" 
839" 
840/41" 
842/46" 
847/48" 
849/53" 
854" 
856/57" 
858" 
859/63" 
870/74" 
875" 
877/81" 
882/83" 
884/85" 
886/88" 
886/88 VEL*' 
889/93" 
894/98" 
899" 
901/05" 
906/07" 
909/11" 
912/16" 
917" 
918/19" 
920/24" 
925/26" 
927/29" 
930+931" 
932/36" 
937" 
939" 
939a" 
940" 
941/58" 
952/58b" 
fosfor 
978/82" 
983" 
1001" 
1024" 
1042" 
1052/54" 
1052 paar" 
1307/088" 

6 7 5 , -
2,— 

15,— 
2 — 

19,— 
4,— 
3,— 

12,50 
5,50 

19,— 
10,— 
4,50 

18,— 
12,— 
0,70 
7,50 
2,50 
9,— 
4,50 

12,— 
2 — 
9,50 
2,— 
9,— 
2 — 
1 ,— 
5,— 
2,— 
5,— 
2,— 
0,40 
3,— 
2,— 
0,50 
4,— 
2 , -
3,— 
1,— 
3,50 
0,75 
3,50 

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

' 9 5 , -
3,— 
4,50 
8,— 
4,90 
2,— 
2,50 
6,50 

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

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

27,50 
6 

22,50 
14,— 
1 0 , -
14,— 
11,— 
20,— 
30,— 

Postfns, losse 
waarden en met 
aangeboden zegels 
meest leverbaar 
gaarne mancolijst 
boekjes 
1293" 7,50 
1305" 7,50 
1328" 7,50 
1352" 7,50 
1375" 7,50 
1384" 7,50 
1402" 7,50 
1427" 7,50 
1447" 7,50 
1471 " 7,50 
1524" 9,50 
1535" 9,50 
1560" 9,50 
Spec prijs per 
jaargang 
1970" 40,— 
1971 " 35,— 
1972" 30,— 
1973" 30,— 
1974" 39,— 
1975" 15,— 
1976" 33,— 
1977" 17,— 
1978" 16,— 
1979" 14,— 
1980" 17,— 
1981 " 92,— 
1982" 16,— 
1983" 25,— 
1984" 2 9 , -
1985" 28,— 
1986" 29,50 
1987" 55,— 
1988" 38,— 
1989" 3 4 , -
1990" 36,— 
1991 " 7 5 , -
1992" 53,— 
1993" 70,— 
Onze jaargangen 
zijn incl carnet 
kerstvellen echter 
met Kerstboekje/ 
Kerstvellen 
PB 37 1 8 , -
1419a 15,— 
1439a 19,50 
1461a 15,— 
1487a 15,— 
1542/43a 15,— 
Roltanding 
1/18" 1575,— 
19 /31 " 525,— 
33/56" 625,— 
57/70" 3 5 0 , -
71/73" 410,— 
74/77" 175,— 
7 8 / 8 1 " 80,— 
82/85" 105,— 
86/89" 105,— 
90/93" 150,— 
94/97" 150,— 
9 8 / 0 1 " 140,— 
ook losse waarden 

Nieuwe prijslijst 
automaatboekjes + 
prijslijst FDC 
gratis op aanvraag 
Luchtpost 

1/3" 295,— 
6 /8 " 98,— 
9 " 110,— 
12/13" 725,— 
Porto 
80/06" 70, -1 
80a/105a" 325,—i 

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

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2 -1121 HH LANDSMEER - TEL. 020-4823966 
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ONZE VOLGENDE VEILING IS 9 NOVEMBER A.S. in de DOELEN 
- VRAAG GRATIS CATALOGUS -

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

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

1 
1 m HP 

MAY WE SEND YOU A COPY OF OUR LATEST CATALOGUE SO THAT YOU 
CAN SEE FOR YOURSELF WHAT YOU ARE MISSING PLEASE WRITE FAX 
OR PHONE u s NOW' 

THE No.l GB MAIL-ORDER PEOPLE!! 

rthunRyan CS, Co. 
OF RICHMOND 

SQUARE THE QUADRANT RICHMOND SURREY TW91DY 
TELEPHONF 0044 181940 7777 FAX 0044 181940 7755 D 
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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 jkheid van de redactie  de ofticiele 
mededelingen van de Nederlandse Bond van 
Filatelisten Verenigingen opgenomen 

'Philatelie' verschijnt omstreeks de helft 
van elke maand uitgezonderd luli 

Hoofdredacteur 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2 1276 BP Huizen 
Telefoon 03552 54391 
Telefax 03552 40926 

Advertentieverkoop 
Bosch & KeunmQ 
Postbus 1 
3740 AA Saam 
Janine de Troye 
Telefoon 03554 82 341 
Telefax 03554 82 344 

Administratie individuele abonnementen 
Grafische Bedrijven Bosch & Keuning 
Ter attentie van de heer R D van Dam 
Postbus 1,3740 AA Baarn 
Telefoon 03554 82290 

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

stratie (adres zie boven) 

Abonnementen 
Er zijn twee wijzen van abonneren 
1 een collectief abonnement voot zmgeslQ

ten verenigingen het abonnement voor leden 
IS in de contr ibutie inbegrepen 
2 een individueel abonnement Het 
abonnementsgeld moet bij vooruitbetaling 
worden overgemaakt tarieven voor 1996 
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van de Stichting Nederlandsch Maandblad 
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Als het abonnement op 1 april of 1 juli ingaat 
moet een evenredig bedrag tot het eind van 
het jaar worden gestort Abonnementen per 1 
oktober zijn slechts mogeli jk in combinatie 
met een abonnement op de daaropvolgende 
jaargang 

Opzegging abonnement 
Een individueel abonnement kan per 31 
december worden beëindigd door een 
schrifteli jke opzegging die uiterliik op 30 
novemberi)ii de administratie 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 
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Ontdekkingen 
666667 
Ontberingen, moor ook successen vielen de 
Nederlandse ontdekkingsreizigers in de 
zestiende eeuv/ ten deel. Nu, vier eeuwen 
later worden de pioniers filatelistisch in het 
zonnetje gezet 

Rein Draijer 
673 

Ruim dertig jaar lang leverde Rein Draijer 
prachtige postzegelontwerpen af. Yolanda 

de Meijier belicht in dit nummer leven en 
werk van deze fascinerende graficus 

Entreposte en 
postmentsciiap 
Arie Bosman behandelt in dit nummer de 
ontwikkeling van de Nederlandse post
inrichtingen door de eeuwen heen 
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VAIU DE FILATELIE 
PHILATELIA HUIZEK WIL JEUGD AAN HET 
POSTZEGELEN KRIJGEN 

De postzegelvereniging 
Philatelia in Huizen is in 
september begonnen met 
een reeks van postzegel
middagen speciaal voor 
de jeugd. Op een groot 
aantal scholen in de 
Noordhollandse ge
meente werden folders 
verspreid waarin kinde
ren van 9 tot 15 jaar 
werden uitgenoaigd 
naar deze middagen te 
komen. Elke tweede 

woensdag van de 
maand is de Huizense 
jeugd welkom bij de ver
eniging Philatelia. 
Op de eerste bijeen
komst, op 11 september, 
was de belangstellina -
ca 25 geïnteresseerde 
jongeren - heel behoor
lijk. Er was zelfs sprake 
van gedrang rond de 
grote tafel met zegels -
maar daar was het dan 
ook 'gratis uitzoeken'. 

«:_ f lü:: m ^W^ 
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De Huizense |eugd had zi|n handen vol aan de tafel met Nederland
se postzegels die Philatelia voor de kinderen had opgesteld 

AMERIKAANSE AWARD OF MERIT YOQR 
FILATELISTISCH PUBLICIST E. ENSCHEDE 

In juni van dit jaar reik
ten bestuur en leden van 
de American Society for 
Netherlands Philately 
(ASNP) en de Nether
lands Philatelists of Cali
fornia gezamenlijk een 
Awara of Merit uit aan 
de heer E. Enschedé. 
De onderscheiden filate
list heeft veel werk ver
richt op het gebied van 
het onderzoek naar en 
het catalogiseren van 
perforated initials (de zo
genoemde Perfins), be-
iastingzegels en machi
ne-afstempelingen. Lan
ge tijd waren zijn catalo
gi van Perfins en belas-
tinqzeqels vrijwel de eni-
gepubl ikat ie ld ieopdat 
gebied konden worden 
geraadpleegd. Zo is van 
de heer Enschedé nog 
steeds de publikatie List 
of Dutch Perfins bij de 
Service-afdeling van de 
Bond verkrijgbaar. 
De onderscheiding werd 
aan de heer Enschedé 

De heer G Vandenberg over
handigt de Award of Ment aan 
de heer E Enschedé 

uitgereikt door de heer 
G. Vandenberg, voorzit
ter van de Netrierlands 
Philatelists of California. 
ASNP en NPC zijn heel 
actief op het gebied van 
de Nederlandse filatelie: 
de ASNP geeft onder 
meer twee hoogst infor
matieve publikaties uit en 
de NPC belegt al 27 jaar 
lang maandelijkse bij-
eenKomsten van Neder
land-verzamelaars. 

OPMERKELIJKE 'FOUTDRUK' KOMT OP 
9 NOVEMBER ONDER DE HAMER 

Filatelisten in Nieuw-
Zeeland speuren sinds 
juni naarstig naar een 
spectaculaire 'foutdruk'. 
Het gaat om een wel ge
drukte, maar niet uitge
geven zegel - een zoge
noemde non-émis. 
Op 5 juni kwam een 
Nieuwzeelandse toeslag
serie uit met daarin een 
zegel van 40-1-5 c. die 
een baby in een autozitje 
toont. Op de oorspron
kelijk gedrukte zegels 
werd de peuter gezel
schap genouden door 
een tedaybeer, die net 
als de baby een veilig-

heidsgordel omhad. 
Omdat beer en baby de
zelfde kant uitkeken viel 
het ontwerp echter in on
genade bij de veilig
heidsexperts: de baby 
behoorde - in tegenstel
ling tot de beer - met zijn 
gezichtje in de richting 
van de achterruit te zit
ten, een positie die als de 
veiligste wordt be
schouwd. De ontwerper 
paste zijn zegel daarop 
aan, met als resultaat 
een nieuwe zegel van 
40-f5 cent zegel met 
daarop een baby-alleen. 
De nieuwe zegels wer-

656 
s plus 5c , 
CHILDREN'S HEALTH j ^ 

POSTAGE' 
t plus 5c 
CHILDREN'S flKALTH;^ 

' mÊtÊÊÊÊÊ: 
Links de normale versie van de C/i/Wren's Hea/f/i-zegel van 40+5 
cent, rechts de non-ém(s met de teddybeer 

den gedrukt, gedistribu
eerd en verkocht. Ten be
hoeve van die distributie 
moesten de al klaar lig
gende pakketten met ze
gelreeksen worden open
gemaakt, waarna de 
oude zegels van 40-1-5 c. 
werden vervangen door 
de nieuwe. Daarbij werd 
een fout gemaakt, zodat 
twee postkantoren - die 
van de plaatsjes Royal 
Oaks en Te Ngae - de 
verkeerde zegels binnen
kregen èn verkochten. 
Ongeveer duizend 'fou
te' zegels gingen over de 
toonbank, waarvan een 
groot deel terecht kwam 
bij de Auckland Savings 
Bank in Royal Oak. Aan
gezien New Zealand 
Poster vijfhonderd wist 
terug te krijgen, zijn er 
ongeveer vijfhonderd 
'teddyberen' in omloop. 
Genoemde bank laat net 
restant van de bewuste 
zegels - 88 stuks om pre
cies te zijn - nu veilen 
door Stanley Gibbons 
New Zealand: achttien 
losse en een veldeel van 
zeventig. Geschat wordt 
dat het veldeel rond de 
vijftienduizend dollar op 
zal brengen; voor de los
se zegels ligt dat bedrag 
op ongeveer 250 dollar. 

ZEEUWSE TRIPTIEK 
OP ZEGELS BELGIË 

De portretten van Filips 
de Schone en Johanna 
van Castilië, afgebeeld 
op de nieuwe Belgische 

Links Filips de Schone, rechts 
Johanna van Castilie 

zegels uit de reeks 'Ge
schiedenis', zijn afkom
stig van een triptiek dat 
zien in het stadhuis van 
Zierikzee bevindt. Het 
gaat om details uit het 
[inker- en rechterluik van 
het triptiek; het midden
paneel stelt Het laatste 
oordeel voor. 
De zegels hebben een 
waarde van 16 f.; de 
verschijningsdatum was 
2 september 1996. Het 
ontwerp is van Myriam 
Voz en Thierry Martin. 

KWARTAALBLAD: 
PRIMA START 

Het nieuwe Belgische 
postzegelblad Kwartaal
blad voor filatelie is met 
een schitterend nummer 
van start gegaan. De 
hoofdredactie, bestaan
de uit de bekende filate
listen Dirk Claeys en 
René van Rompay, lever
de begin september een 
eerste editie af van vier
enveertig pagina's. Het 
is vooraFhet wetenschap
pelijk gehalte van de bij
dragen dat indruk 
maakt. Zo zijn maar 
liefst tien pagina's ge
wijd aan de zegels in het 
type-Velghe (Boudewijn 
met en zonder bril) - en 
dat is dan nog maar af
levering 1 van de reeks. 
Niet voor niets spreekt de 
auteur van deze bijdrage 
van 'maandenlang ar-
chiefwerk'. 

Andere bijdragen betref
fen de nieuwe Officiële 
Catalogus van België 
(OCB), een brief van Lier 
naar Pariis 'teruggezon
den aen den schryver', 
omslagbrieven ('een ver
geten postwaardestuk'), 
manipulatie met de Leo-
pold-zegel van 1978, de 
waardebepaling van 
moderne postzegels, de 
opmerkelijke waarde
ontwikkeling van het Bel-
g/co-velletje uit 1990 (in 
vijf jaar tijd van 570 
naar 2.000 frank) en de 
Bastogne-luchtpostzegels 
van 1946. 
Een jaarabonnement op 
het/Cwartoa/bW voor fi-
latelie (dat zich volledig 
op het verzamelgebiecT 
België zal richten) kost 
f 28.-, over te maken op 
girorekening 7073444 
ten name van de heer 
Dirk Claeys. 

Het schildern The Stomp Collec
tor van Charles Spencelayh siert 
het omslag van de eerste afleve
ring van het Kwartaolblod voor 
filatelie 



FRANK DANIELS ZET ZICH AF TEGEN 
SCHNABBELENDE POSTADMINISTRATIES 
De hoogste baas van de 
Directie Filatelie van de 
Belaische PTT Frank Da
niels, heeft scherpe kri
tiek op PTT's 'die er v/at 
bij doen'. Een en ander 
v/erd duidelijk uit een 
toespraak die ing. J. 
Wouters van de Zegel
drukkerij in Mechelen in 
zijn naam voorlas. Dat 
gebeurde tijdens de pre
sentatie van de nieuwe 
Officiële Catalogus Bel
gië (OCB), op vrijdag 6 
september in Brussel. 
Met name de verkoop 
van postzegels die niet 
van postaaministraties 
zelf afkomstig zijn is Da
niels een doorn in het 
oog. Hoev/el hij er wel 
begrip voor heeft dat met 
name postadministraties 
uit 'zwakke' landen steun 
zoeken bij PTT's met een 

geperfectioneerd ver
koopapparaat, vindt hij 
dergelijke vormen van 
samenwerking toch prin
cipieel onjuist. 
'Ook wij zijn benaderd,' 
aldus Daniels, 'Maar we 
willen en zullen de post
zegelhandel op dit ter
rein geen concurrentie 
aandoen.' 

Frank Daniels handen af van 
de handel 

NAAMSVERANDERING AMERIKAANSE 
POSTWAARDESTUKKEN KOST KLANT GELD 

De Amerikaanse poste
rijen hebben een aardi
ge methode ontdekt om 
de revenuen nog verder 
op te schroeven: veran
der de naam van een 
postaal produkt en reken 
er vervolgens meer geld 
voor. 
Maandbladlezer Hans 
Kremer uit San Ramon 
(Verenigde Staten) atten
deerde ons op een be
richt in het postzegelblad 
Linn's Stamp News, 
waarin deze nieuwe 

strategie van USPS uit de 
doeken wordt gedaan. 
De vroegere Postal Card 
is sinds kort omgedoopt 
in Stamped Card. Tege
lijkertijd is de prijs van 
de briefkaart met twee 
dollarcent verhoogd. Die 
verhoging komt niet tot 
uitdrukking op de inge
drukte zegel, maar wordt 
doorberekend ais 'ver
goeding voor druk en 
papier'. Hans Kremer: 
'Laat de KPN het maar 
niet horen...'. 

LIMPHILEX XXVII: 
EIGENSTEMPEL 

Tijdens de viering van de 
Dog van de Postzegel in 
Meerssen, op 12 en 13 
oktober, zal een bijzon
der stempel in gebruik 
zijn. Dit stempel verwijst 
niet alleen naar de ten
toonstelling 
LimphilexXXVII, maar 
ook naar het vijftigjarig 
bestaan van de interna
tionale organisatie L/nes
co. 
Voor het speciale stem
pel zijn bijzondere enve
loppen gedrukt. Dit bete
kent dat van de Dag van 
de Postzegel in Meerssen 
twee couverts beschik
baar zullen zijn. Deze 
enveloppen kunnen per 
post besteld worden. 
Voor f 3.50 wordt de 
normale Dag van de 

1210 "(«»fl 6 
Het bi|_zondere stempel ter gele
genheid van Limphilex XXVIl 

Postzegelenvelop toege
zonden en voor één gul
den meer de bijzondere. 
U kunt het verschuldigde 
bedrag overmaken op 
girorekening 2651021 
ten name van 't Fakteur
ke. Postbus 3 1 , 6343 ZG 
Klimmen. Vermeld dui
delijk welke aantallen 
van welke couverts u wilt 
ontvangen en  als u per 
Girotel overmaakt  ook 
uw naam, adres en 
woonplaats. 

PO & PO: MOOIE 
TENTOONSTELLING 

Met een geslaagde ex
positie onder de titel 
Postmerken 96 heeft de 
Nederlandse Vereniging 
van Poststukken en Post
stempelverzamelaars (Po 
& Po) haarvijftiajorig 
bestaan geviercT In de 
Oude Kerk te Amster
dam  voor de vierde 
achtereenvolgende keer 
de sfeervol Ie Tokatie voor 
een Posfmer/tenexpositie 
 stonden van 5 tot en 
met 8 september ruim 
500 kaders opgesteld, 
met daarin fascinerende 
collecties van meer dan 
honderd inzenders. 
De expositie werd op 
donderdagmiddag 5 
september officieel geo
pend door de conserva
tor posthistorische en fi
latelistische verzamelin
gen van het Nederlandse 
PTT Museum, drs Charles 
Boissevoin. 
De opening leverde ook 
het nodige filatelistische 
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Ook de editie '96 van Postmerken werd in de sfeervolle Oude Kerk 
gehouden hier een beeld van de situatie vlak na de officiële opening 

nieuws op. Zo werd mee
gedeeld dat de bekende 
auteur Ten Geuzendam 
zijn rechten op de cata
logi heeft overgedragen 
aan Po & Po, zodat toe
komstige edities van on
der meer de bekende ca
talogus Postwaardestuk
ken voortaan onder de 
vlag van de vereniging 
zullen verschijnen. 
Verder werd de achttien
de aflevering van de 
reeks Posthistorische stu
dies ten doop gehouden: 
een publikatie die onder 

de titel De Nederlandse 
autopostkantoren 1939
7 994 door de heer J.M. 
Hager werd geschreven . 
Deze monografie zal 
binnenkort uitvoerig in 
'Philatelie' worden gere
censeerd. 
Tenslotte werd ook de 
prestigieuze ErwinKö
nigprijs in de Oude Kerk 
toegekend: ditmaal was 
de neer H.E.R. Sandberg 
de gelukkige. Hij kreeg 
de prijs voor zijn publi
katie De PTT in bevrijd 
ZuidNederland. 

SOUTH AIRICAN POSI o m C l 
MCDIARIIIASI 

NEW DEMOCIWTIC 
CONSTITUTION 

DATc Ol l isui ro 
BF ANNOUNC 11) 

DESIIjSHR. MARC Dl lONG 

' ^ 

Zuidafrikaanse Grondwetzegels te vroeg verspreid 

GRONDWET NIET BEKRACHTIGD: ZEGELS 
TEVROEGAANDELOKEHEN 

Op 8 mei werd aange
kondigd dat ZuidAfrika 
een nieuwe Grondwet 
zou krijgen. Om dit feit 
te vieren bereidde de 
Zuidafrikaanse PTT een 
serie en een speciale en
velop met als thema New 
Democratie Constitution 
voor. Toen bekrachtiging 
van de Grondwet uit
bleef, werd de emissie 

voor onbepaalde tijd 
verdaagd; het was de 
bedoeling de uitgiftedag 
te koppelen aan de dag 
van de bekrachtiging. 
Helaas voor de PTT kre
gen door een admini
stratieve fout ongeveer 
vierhonderd postkanto
ren in het gehele land 
voorraden van de ze
gels. Voor zover valt na 

te gaan zijn de zegels al 
vanaf 7 augustus van dit 
jaar verkocht. Gezien 
dat feit heeft South Afri
can Post dan maar be
sloten, de emissie geheel 
vrij te geven. Om verve
lende discussies over de 
'echte' uitgiftedatum te 
voorkomen is 1 augustus 
vastgesteld als dag van 
verschijning: op die da
tum werden de zegels 
voor het eerst over de 
Zuidafrikaanse postkan
toren verdeeld. 

'FOUTE' BEATRIX: 
GEMIDDELD f US 

De oproep in het jul i /au
gustusnummer aan bezit
ters van 'foute' Beatrixjes 
van 80 cent is niet onbe
antwoord gebleven. Half 
september waren tegen 
de vijftig reacties binnen, 
samen goed voor enkele 
honderden meldingen 
van Beatrixzegels van 
80 cent zonder fosfor. 
De verzamelde gegevens 

zijn in handen gesteld 
van Nederlandspecialist 
drs R.C. Bakhuizen van 
den Brink, bij de lezers 
van 'Philatelie' vooral 
bekend van zijn vaste ru
briek Verzamelgebied 
Nederland. Voor zover 
het lukt aan de hand van 
de verstrekte gegevens 
een scherp(er) beeld te 
krijgen van oord, om
vang en belang van de 
afwijking zal dat zeker 
zijn weerslag krijgen in 
een publikatie in dit 

blad. Alle lezers die zo 
vriendelijk waren om te 
reageren: hartelijk donk! 
Inmiddels zijn de eerste 
veilingopbrengsten van 
de 'foute' Beatrixjes be
kend. Op de vereni
gingsveiling die de 
NVPV afdeling West
Friesland op 2 september 
hield kwamen drie exem
plaren onder de hamer 
Ze brachten respectieve
lijk f 3., f 5.en f 6 25 
op  gemiddeld is dat 
dus f4 .75 per stuk. 
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INTERESSANTE 
SCHRIFTELIJKE 

POSTZEGELVEILING 
MAANDAG 28 OKTOBER 

Er worden ca. 5000 kavels geveild w.o. 

VERZAMELINGEN 
NEDERLAND 

EN BUITENLAND 
LOSSE NR'S EN SERIES 

NEDERLAND EN BUITENLAND 

Kijkdagen ten kantore 
ZATERDAG 19 OKTOBER 

t/m 
ZATERDAG 26 OKTOBER 

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

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

TEGELEN 
DE POSTZEGEL VEILING LIMBURG 

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

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

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
België 
alles volgens 
Yvert el Tellier. 
Postfris 
179/81 
184/86 
221/33 
249/53 
335/41 
404/06 
411/18 
436 
437 
438/45 
447/54 

2 0 , -
3,50 

1 2 0 , -
18,50 
13,50 
12,50 
2 0 , -
39,50 
3 5 , -
17,50 
23,50 

457a/57b 12,50 
458/65 
488/95 
496/03 
519/26 
532/37 
537a 
537b 
547/55 
556/67 
567a 
567b 
582/92 
592a 
592b 
593/01 
602 
603/12 
615/22 
625/30 
661/69 

21,50 
4150 
18,50 
4 0 , -
28,50 

3,75 
3,75 

12,50 
1 0 , -
7,25 
9 , -
3,50 

12,50 
12,50 
3,50 
8,50 
4 , -
3,50 
4 , -
5 , -

674a/74b 14,75 
690/96 
697/98 
701/09 
710/15 
716/24 

6,50 
3,75 
4 , -

12,50 
4 , -

724a/24f 16,50 
724g/24 
761/72 
773/76 
779/80 

n 26,50 
5 0 , -
23,50 
21,50 

781/84 
785 
786 
803/06 
812 
813 
814/22 
823/25 
834/40 
860/62 
863/67 
868/75 
918/23 
924/26 
927/29 
930/37 
938/40 
941/42 
943/45 
955/60 
964/66 
973/78 
979/85 
987/89 
991/93 
994/95 
998/04 

1 5 , -
27,50 
16 75 
9,25 
4,75 
2,75 

54,50 
15.60 
42,50 
47,50 
7 0 , -
48,50 
5 5 , -
9,75 

85,— 
4 5 , -
39,50 
4,25 

58,50 
31.50 
11,50 
30,— 
48,50 
12,50 
9,50 

12,50 
3 0 , -

1005/07120,-
1013/18 
1025/26 
1030 
1032/36 
1039/45 
1047/52 
1053/62 
1076/81 
1082/88 
1090/92 
1096/01 
1102/07 
1114/20 
1122/24 
1125/27 
1128/30 
1133/38 
1139/46 
1147/49 

1 0 , -
3,50 
4,25 

27,50 
1 8 , -
5,— 

11,50 
2 0 , -
17,50 
6,25 

19,25 
18,— 
1 8 . -
3,75 
4,25 

5 0 , -
19,25 
16,50 
9 , -

1153/58 
1163/68 
1176/81 
1182/87 
1198/03 
1205/11 
1216/21 
1225/30 
1233/38 
1262/68 
LP12/13 
15/23' 
15/23" 
24 
25 
28/29 
30/35 
Spoor 
377 
398 
399/02 
415/21 
432 
Zweden 
Boeltjes 
533 
541 
546 
588 
611a 
604 
615 
615a 
631 
636 
646 
665 
673 
696 
702 
708 
713a 
714a 
716 
725 
732 
740 

13,25 
16.50 
19,25 
12.50 

7.50 
6.50 
7,75 
7.75 
6,75 
6 , -
3 , -

1 8 , -
1 8 , -
1 8 , -
6,50 
7,75 
3 , -

5,50 
1,50 

32,50 
21,50 
57,50 

2,25 
2,25 
2,50 
2,75 

15.50 
8,50 
3,50 

23,50 
19,25 
21,50 
4,25 

32,50 
10,75 
3,25 
6,50 

1 8 , -
13,25 
12,25 
9,— 

15,50 
6,— 
1,50 

744 
749 
755a 
757 
762 
772 
773 
778d 
778b 
779b 
779d 
796 
796b 
802 
807 
815 
823 
829a 
833 
838 
860 
871a 
873 
887 
878a 
914 
939 
954 
957 
962 
964a 
965 
974 
975 
980 
985 
988 
999 
1011 
1020 
1042 
1047 
1069 
1073 
1078 
1083 
1087 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: 

S.J.C, den Oudsten 
1 

4,25 
3,25 
4,25 

1 8 , -
4,25 
3 , -
4,75 
1,25 
1,25 
1.50 
1.50 
2.25 
7,25 

32.50 
7,25 
7,75 
1,75 
3,50 
5,25 

16,75 
4,25 
3,50 
1,25 
4,75 
3,50 
4,75 
5 , -
4,75 
3,50 
3 , -
4,25 
3,50 
3,— 
4,75 
2,75 
3,50 
5 , -
4,25 
4,75 
3,50 
4,75 
3,25 
3,50 
4,75 
4,25 
4 75 

12,50 

1090 
1095a 
1107 
1109 
1110 
1112 
1117 
1127 
1142 
1158 
1160 
1170 
1178 
1183 
1191 
1196 
1171 
1201 
1214 
1215 
1221 
1228 
1240 
1244 
1252 
1256 
1260 
1264 
1274 
1289 
1293 
1304 
1313 
1322 
1342 
1346 
1354 
1357 
1366 
1371 
1381 
1415 

4,75 
5.25 
4 25 
5,25 
4,75 
7,25 
2,— 

13,25 
6,— 
5 , -
2,25 
5,25 
6 , -
4,75 
4,75 
5,— 

12,50 
6 , -
4,75 

12,50 
3,50 
6 , -
7,25 
5,— 
6,50 
7,25 

12,50 
6 , -
4,25 
8,75 
6,— 
7,25 

13,25 
7,25 
8 , -
5 , -
7,75 
4,25 

13,25 
14,50 
21,50 
14,50 

Frankrijic 
Posttris 
183/86 
189/96 
235/39 

7 5 , -
46,50 
35,— 

246/48 
253/55 
264/65 
292 
296/97 
299/00 
303 
307/08 
310 
313 
316/17 
318/19 
322/27 
330/33 
354/55 
363/71 
379 
380/85 
424 
436/39 
454/57 
526/37 
553/64 
565/66 

21,50 
1 1 5 , -
32,50 
3 5 , -

1 2 0 , -
1 0 5 , -
27,50 
87,50 
2 5 , -
2 5 , -
35,— 
21,50 
66,50 
35,— 

2 1 0 , -
17,50 
26,50 
5 0 , -
23,50 
27,50 
21,50 
28,50 
36,50 
17.50 

565a/66a 18,50 
580a 
620/29 
856/58 
867/72 
883/87 
891/96 
930/35 
945/50 
960/65 
970/74 
1006/07 

98.50 
26.50 
23,50 
6 0 , -
22,50 
46,50 
38,50 
5 0 , -
63,50 
31,50 
16,50 

1027/32100,-
1066/71 
1078/80 
LP13 
LP20 
LP29 

38,50 
16,50 
82,50 
46,50 
87,50 

LP30/33225,-
LP35/37 
LP38/41 

93,50 
19,25 

Kwangodreef 195 
3564 PD Utrecht 
Tel. 030-2618720 
Fax 030-2618720 

Entree ƒ12,50 per persoon per dag. 
ƒ20,- per persoon voor beide dagen. 

-YtM- &. CD-BEURS 
+ r^ MEGA t«H^^^ 

Expositie i.s.m. de Nederlands. 
Ve,en,g,ng 'De Verzamelaar' 
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Kwalitatief I 
de allerbeste 

IMPORTA 
JUWEEL ALBUMS 
LEVERBAAR IN WIJNRODE 
OF BLAUWE BAND MET CASSETTE 

MET hOUlTd KLEMSTROKEN 

1 Kinderblokken en kinderzegels op een blad. 
2 Alle zegels afgebeeld en op een fraaie wijze ingedeeld. 
3 Prachtige kwaliteit - licht getint - album papier. 
4 Bladen met ronde hoeken, dus nooit meer "ezelsoren". 
5 De gestanste supplement-bladen zijn onzichtbaar bij te 

voegen. 
6 Schamiersleuven garanderen altijd viakiiggende bladen. 
7 Originele Hawid klemstroken, ontspiegeld en perfekt 

geplakt. 
8 Prachtige band met goudopdruk kompleet met 

kassette. 
9 Blanko bladen met of zonder landsnaam. 

10 Amphilex- en fosforbladen worden onberekend bijgeleverd. 

Nederland 1 1852 -1958 fl 175,00 
Nederland 2 1959-1990 fl 185,00 
Nederlands 1991-1995 fl 88,00 

Supplementen voor de albums verschijnen 
In januari van het opvolgende jaar. 

Voor uitgebreide informatie bel of schrijf voor een folder 

Importa® B.V. 
Postbus 301 

5400 AH Uden 
Tel 0413 265973 / fax 0413 266720 

IMPORTA 



VERZAMELGEBIED 
niEDERLAMD SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 

POSTBUS 7 4 9 2 3 0 0 AS LEIDEN 

TWINTIG JAAR SESAMSTRAAT OP DE 
NEDERLANDSE TELEVISIE 

Om te herdenken dat het 
dit jaar twintig jaar gele
den is dat het televisie
programma Sesamstraat 
voor het eerst op de Ne
derlandse televisie te 
zien was, werden op 3 
september twee zegels 
uitgegeven. Het kinder
programma Sesamstraat 
- geboetseerd naar het 
voorbeeld van het Ame
rikaanse Sesame Street 
beleefde zijn doop op 
zondag 4 januari 1976. 
In de afgelopen twintig 
jaar werden Tommie, 
Pino, leniemienie, Bert en 
Ernie, Kermit, Koekie-
monster en Grover be
kende verschijningen in 
de huiskamer. Jaarlijks 
produceert de Neder
landse Programma Stich
ting (NPS) ongeveer 1 20 
afleveringen van het pro
gramma, ledere afleve
ring wordt driemaal per 
jaar herhaald. 
De twee kleurige Sesam
straat-zegels zijn ont
worpen door Lex van 
Pieterson uit Den Haag 
(foto's) en Bau Winkef 
(ook uit de Hofstad, ty
pografie). Op de zegel 
van 70 cent staan Bert 
en Ernie, op die van 80 
cent zien we Pino, le
niemienie en Tommie. 

Druktechnische 
b i jzonderheden 

Velzegels 
De twee waarden uit de 
Sesamstraat-reeks zijn 
niet alleen als velzegels 
gedrukt, maar ook in 
blokjes van tien. De blok
jes zijn voorzien van de 
randinschriften Tien voor 
je kaart van Sesamstraat 
en Tien voor je brief van 
Sesamstraat. De zegels 
hebben een liggend for
maat. 
Behalve de in de tabel
len vermelde g^egevens 
kan nog de volgende in
formatie worden ver
strekt. 
Paskruizen staan boven 
de zegels 1 en 10 van 
het bovenvel (=rechter-
vel) en onder zegels 91 
en 100 van het ondervel 
(=linkerYel). Ver boven 
de zegels 8 / 9 staan in 
het zwart enkele krab
bels [ROB bij de zegel 
van 70 cent, JOS bij de 
zegel van 80 cent). Ver 

onder de zegels 99 (ze
gel van 70 cent), respec
tievelijk 98 (zegel van 
80 cent) een zwarte ver
ticale streep. 
Op de linkervelrand is 
één Brunner-balk afge
drukt, die op de loketvel
len echter niet meer te 
zien zal zijn. 
Bij de velzegel van 80 
cent is de magenta plaat 
gewisseld; dat levert ui
teraard gewijzigde 
plaatnummers op; zie 
daarvoor de gegevens 
die in de op deze pagina 
afgedrukte tabel worden 
vermeld. 
Ten aanzien van de lu
minescentie kan worden 
opgemerkt dat - in te
genstelling tot wat tot 
voor kort gebruikelijk 
was - het papier aan de 
gomzijde niet op- of na-
iïcht. Dat komt omdat het 
papier geen (milieuver
vuilende) witmaker meer 
bevat; alleen de op de 
beeldzijde aangebrachte 
coating bevat nog wit
maker. 

Blokjes 
De Sesamstraat-blokjes 
zijn qua indeling te ver
gelijking met eerdere 
blokjes van tien, zoals de 
Tien voor uw brieven- en 
de Votanf/e-blokjes. 
Behalve de in de tabel 
genoemde bijzonderhe
den zijn ook de volgende 
gegevens nog van be
lang. 
Op de linker-, boven-, 
onder- en rechterranden 
die zich tussen de blok
ken bevinden staan snij-
lijnen; in de vier hoeken 
zijn dat twee haaks op 
elkaar staande snijlijnen. 
Op de boven- en onder
rand zien we halverwe
ge de blokken verticale 
lijntjes, op de zijranden 
staan halverwege pas-
kruizen/cirkels. Boven
aan is één Brunner-balk 
geplaatst. Ver rechts van 
blok 10 staan krabbels 
{JOS) ter hoogte van de 
zegels 6 tot en met 8 (ze
gel van 70 cent), respec
tievelijk zegel 6 (zegel 
van 80 cent); verder een 
horizontale lijn ver links 
naast blok 6, ter hoogte 
van zegel 5. 
Het motto van de blok
ken is in de boven- en 
ondervelrand aange-

tabel op de pagina hier
naast). 
Op de ondervelrand van 
de drukvellen staat onder 
elke kolom blokken een 
in zwart gedrukte tekst 

bracht. De gegevens be
treffende de aanvang 
van de verkoop en het 
artikelnummer zijn met 
de basis naar rechts ge
plaatst. Ook de plaot-
nummercombinaties 
staan met de basis naar 
rechts. 
Op de drukvellen heeft 
de bovenste rij van vijf 
blokken steeds een 'L'; 
de onderste rij van vijf 
blokken heeft plaatnum
mers die worden vooraf
gegaan door een 'R'. 
Bij de blokjes van 
80 cent blokken zijn 
plaatwissels geconsta
teerd, hetqeen tot uit
drukking komt in afwij
kende plaatnummers (zie 

Sesamstraat-zegels (loketvellen) 

PTT NEDERLAND 
Sesamstraat velletje ze
gel van 70 cent, gevolgd 
door de woorden in 
overeenkomstige kleuren 
cyan, magenta en 

03-09-1996 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Druknchting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastermaten en 
rasterhoeken van de 
gebruikte kleuren 

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

Drukvormnummers onder 

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

Perforatie: 
Formaat zegel 
Soort perforatie 
Perforatiemaat klassiek 
Perforatiemaat decimaal 
Tanden horizontaal/verticaal 
Doorlanding velranden 

Accordering: 
l^odelvel 
Akkoord op 
Intern PTT-ordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

70 cent 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
L(inks) 

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

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10 
10 tot 1 
961111 
91-92 
3 september 1996 
94-95 
L1111 R1111 

100 

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

36.0x25.0 mm 
kam 
13V4 12% 
13.33:12.80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
24-07-1996 
10780 

5.0 miljoen zegels 
01-10-1997 
onbepaald 

80 cent 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
L(inks) 

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

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10 
lOto t l 
961112 
91-92 
3 september 1996 
94-95 
L1111 R1111 
L1211R1211 
100 

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

36.0x25.0 mm 
kam 
13V4 12% 
13.33:12.80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd 
19-07-1996 
10761 

8.0 miljoen zegels 
01-10-1997 
onbepaald 

) 1996 Philatelie/R.C. Bakhuizen van den Brink 



L 1 

HBN: Tien voor jejkaart 

van-Sesamstraat : 

BQOÜ: Tien voor jejbrief 

van-Sesamstraat: 

yellow. In de linkeron-
derhoek staat het order-
nunnmer in zwart vóór de 
eerste vermelding PTT... 

Sesamstraat-zegels (blokjes) 

Bijzondertieden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastermaten en 
rasterhoeken van de 
gebruikte kleuren 

Velrandbijzonderheden: 
Indeling blokje 
Aantal blokjes per drukvel 
Velrandteksten 

Plaats velrandteksten 
Artikelnummer 
Artikelnummer naast zegel 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum naast zegel 
Drukvormnummers 

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

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

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PI l-ordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

©1996Philatelie/RC Bakhuizen var 

70 cent 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
B(oven) 

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

5 rijen van 2 zegels 
10 (2 rijen van 5) 
Tien voor je kaart/ 
van Sesamstraat 

03-09-1996 

80 cent 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
B{oven) 

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

5 rijen van 2 zegels 
10 (2 rijen van 5) 
Tien voor je bnef/ 
van Sesamstraat 

boven 1/2, onder 9/10 boven 1/2, onder 9/10 
961161 
8 
3 september 1996 
10 
L1111 R1111 

Harrison 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
1 
lllp 
-45/45 
ja 
)a 
nee 
nee 
D2c 
Harrison 

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

ongeperforeerd 
29-07-1996 
10762 

1 0 miljoen 
01-10-1997 
onbepaald 

den Bnnk 

961162 
8 
3 september 1996 
10 
L1111 R1111 
L1212R1212 
L2212 R2212 

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

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

ongeperforeerd 
24-07-1996 
10763 

1 0 miljoen 
01-10-1997 
onbepaald 

etc In de rechteronder-
hoek zien we na de in 
qeel gedrukte vermel-
ding yellow de m zwart 
gedrukte aanduiding 
black. Bij de zegel van 
80 cent zien we een 
soortgelijke opmaak, al
leen is daar uiteraard de 
waarde-aanduiding 
aangepast. 
De voor de blokjes ge
bruikte offset-ploten heb
ben dezelfde wijze van 
rasteren als de velzegels. 
Ook de rest van de cTruk-
wijze is conform aan de 

velzegels. Dit betekent 
dat er als het om de 
druktechniek gaat geen 
verschil valt te ontdekken 
tussen de (losse) zegels 
uit vellen, respectievelijk 
blokjes. Wel is het ver
schil in papierrichting 
een kenmerk aan de 
hand waarvan de zegels 
uit blokken kunnen wor
den onderscheiden van 
die uit de loketvellen. 

VIER ZEGELS GEWIJD AAN BEROEMDE 
NEDERLANDSE ONTDEKKINGSREIZEN 

Het thema 'ontdekkings
reizen' inspireerde PTT 
Post tot de uitgifte van 
vier gelegenheidszegels. 
De op 1 oktober versche
nen emissie besteedt 
aandacht aan kaarten-
maker Petrus Plancius 
(zegel van 70 cent) en 
de ontdekkingsreizigers 
Willem Barentsz (zegel 
van 80 cent), Cornells de 
Houtman (nogmaals 
80 cent) en het duo 
Mahu en De Cordes (ze
gels van 100 cent). Het 
formaat van de zegels is 

liggend. 
De zegels zijn ontwor
pen door vormgever 
Walter Nikkeis uit Dor
drecht. 

Druktechnische 
b i j zonderheden 

Behalve de informatie 
die in de tabel op de vol
gende bladzijde is opge
nomen, kan nog het vol
gende aan druktechni
sche gegevens worden 
opgetekend. 
Paskruizen staan boven 

L 1 1 

R 1 1 



Ontdekkingsreizenzegels 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastermaten en 
rasterlioeken van de 
gebruikte kleuren 

70 cent 
Plancius 

80 cent 
Barentsz 

80 cent 
De Houtman 

01101996 

100 cent 
Mahu/Cordes 

JESP JESP 
ottset offset 
Roland Favorit Roland Favorit 
L{inks) L(inks) 

JESP JESP 
offset offset 
Roland Favorit Roland Favorit 
L(inks) L(inks) 

1. zwart 
2. magenta 
3. geel 

1.R 120/45° 
2. R120/15° 
3. R120/60° 

1. zwart 1. zwart 1. zwart 
2. magenta 2. magenta 2. magenta 
3. geel 3. geel 3. groen 
4. cyaanblauw 4. cyaanblauw 4. cyaanblauw 

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

1.R 120/45° 
2. R120/15° 
3. R120/60° 
4. R120/75° 

1.R120/45° 
2. R120/15° 
3. niet gerasterd 
4. R120/75° 

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

Verkoopdatum onder 
Drukvormnummers 
Drukvormnummers 

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

10x10 10x10 10x10 10x10 
2 2 2 2 
zwart zwart zwart zwart 
1 tot 10 1 tot 10 1 tot 10 1 tot 10 
10 tot 1 10 tot 1 10 tot 1 10 tot 1 
961211 961212 961213 961214 
9192 9192 9192 9192 
1 oktober 1996 1 oktober 1996 1 oktober 1996 1 oktober 1996 

9495 
L111 R111 
100 

Harrison 
HS6 1630/7% 
fosf. offset 
I 
IMp 
45/45 
ia 
ia 
nee 
nee 
D2c 

Gom aangebracht door Harrison 

Perforatie: 
Formaat zegel 
Soort perforatie 
Perforatie klassiek 
Perforatie decimaal 
Tanden hor/ver 
Doortanding velranden 

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
PTTordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde geldigheid 

36.0x25.0 mm 
kam 
13V4 12% 
13.33: 12.80 
24/16 
d/d/d/O 

9495 
L1111 R i l 11 
100 

Harrison 
HS6 1630/7% 
fosf. offset 
I 
nip 
45/45 
ia 
ja 
nee 
nee 
D2c 
Harrison 

36.0x25.0 mm 
kam 
13V4 12% 
13.33: 12.80 
24/16 
d/d/d/O 

9495 
L1111 R1111 
100 

Harrison 
HS6 1630/7% 
fosf. offset 
1 
lllp 
45/45 
ja 
ja 
nee 
nee 
D2c 
Harrison 

36.0x25.0 mm 
kam 
13V4 12% 
13.33: 12.80 
24/16 
d/d/d/O 

9495 
L1111 R1111 
100 

HS6 1630/7% 
fosf. offset 
I 
lllp 
45/45 
ia 
ia 
nee 
nee 
D2c 
Harrison 

36.0x25.0 mm 
kam 
13V4 12% 
13.33: 12.80 
24/16 
d/d/d/O 

ongeperforeerd ongeperforeerd ongeperforeerd ongeperforeerd 
31071996 02081996 31071996 01081996 
10926 10927 10928 10929 

5.0 miljoen 
01111997 
onbepaald 

8.0 miljoen 
01111997 
onbepaald 

8.0 miljoen 
01111997 
onbepaald 

3.0 miljoen 
01111997 
onbepaald 

© 1996 Philatelie/R.C. Bakhuizen van den Brink 

L 1 1 1 : 

R 1 1 

R 1 1 

i ^ M E ijl l^'^A M E Ij 
, ^ * Ä £ . 2 

P A R P"A R 

L 1 1 1 1 

P"A R 

R 1 1 1 

■fa 

de zegels 1 en 10 van 
het bovenvel (=rechter

vel) en onder de zegels 
91 en 100 van h e t o n 

dervel (=l inkervel). Ver 

boven de zegels 8 / 9 
staan in zv/ar t enkele 
krabbels: JOS bi j de ze

gel van 7 0 cent, ROB bij 
d ie van 8 0 , 8 0 en 100 

cent. Ver onder zegel 98 
(70 cent), respectieveli jk 
onder zegel ^»9 ( 8 0 , 8 0 
en 100 cent) is een 
zv/arte verticale streep te 

z ien. 
Bij deze emissie ontbre

ken  net als het geval is 
bi j de hiervoor behan

delde Sesam Straatze

gels  de gebruikel i jke 
witmakers in het papier. 
De gomzi jde van de ze

gels l icht dus niet op en 
ook niet na. 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegeiverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 

hoog moge l i j ke b ied ing vast te stel len. 

Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 

Postzege ls , au tomaatboek jes , FDC's, 

alles! 

Een niet te s lech te pri js kost u s lechts 

een te le foont je . 

Bel ons even vr i jb l i jvend. 

Wij bezoeken d o o r heel Neder land 

(en daarbui ten) , vr i jb l i jvende taxat ie en 

bezoek aan huis. 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0652861008 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

P.Z.H. KEIZERSHOF 
in onze ru ime w i n k e l kunt u op u w gemak, onder het genot 
van een kop je koff ie, snuffelen in onze voorraad par t i jen, 

d o z e n , verzamel ingen en restanten. O o k hebben w i j 
constant enke le honderden gebruik te albums van al le 

bekende merken op voorraad. 
Verder kunt u bi j ons terecht voor betere losse nrs. en br ieven 

van de gehele were ld . 
Di t alles verwerken w i j in onze 2maandel i jkse pri jsl i jst die u 

kostenloos kunt aanvragen. In onze winke l geven w i j op 
deze l i jst een extra afhaalkor t ing van 1 0 % . 

O p e n i n g s t i j d e n : donderdag t /m zaterdag te l : 0 2 6  3 2 1 3 1 4 9 
10.30 tot 17.00 uur f a x : 0 2 6  3 2 1 5 2 3 6 

adres: Keizershof 15  6 8 3 4 D G A r n h e m Z u i d ('t Dui f je) 



1919 ^ i e t d i i k 1996 
Onze grote najaarsveiling 

wordt gehouden op 
4, 5 en 6 november 1996 

in het Europa Hotel te Scheveningen 
Dit wordt wederom één van de meest importante veilingen uit onze ruim 75jarige geschiedenis. 

Een groot, interessant en gevarieerd aanbod van vele duizenden kavels zal onder de hamer komen: 
+ Een keur aan losse zegels en series van Nederland en O.G., waarbij zeldzaam klassiek materiaal postfris. 

Tevens zegels en series buitenland, waarbij veel schaars materiaal. 
* Zeldzaamheden van Jap. bezetting Ned. Indië, o.a. Noodzegel van Flores op brief. 
■• Een zeer bijzondere collectie 3e emissie op brief. 

Een prachtige afdeling punt en kleinrondstempels van zeer hoog gehalte. 
' Ruim 1500 collecties, partijen en restanten. 

Ruim 500 kavels in dozen. 
Wij durven bijna te garanderen dat u iets van uw gading zult vinden. 

Een gratis catalogus ligt en de koffie staat voor u klaar tijdens de 
kijkdagen op ons kantoor. Noordeinde 41, Den Haag. 

Attentie: Extra kijkdagen i.v.m. enorme omvang veiling! 
Schema kijkdagen: 
WO. 1610 
do. 1710 
vr. 1810 
ma. 2110 
di. 2210 
WO. 2310 
do. 2410 
vr. 2510 

1017u. 
1017U. 
1017u. 
1017U. 
1017U. 
1017U. 
1017U. 
1017U. 

ma. 
di. 
WO. 

do. 
vr. 

za. 
zo. 

2810 
2910 
3010 
3110 
0111 

0211 
0311 

1017U. 
1017U. 
1017U. 
1017U. 
1017u. 

lOlóu. 
1016U. 

Tot ziens op de kijk en veilingdagen. 
' De grote voorjaarsveiling is thans volop in 

bewerking. 
^ U kunt hiervoor dagelijks materiaal inbrengen. 

ook tijdens de kijkdagen. 
* Een hoog renteloos voorschot behoort tot de 

mogelijkheden. 
'^ Gratis taxatie van de te verwachten veiling

opbrengst. 

Bel vrijblijvend voor informatie en advies 0 7 0  3 6 4 7 9 5 7 
Wij zijn er immers voor ü 

R I E T D IJ K 
POSTZEGELVEILINGEN 

Londen Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) ■ ■ i n 
2514 GC Den Haag, Tel. 0703647957/3647831, Fax 0703632893 

EMail adres < rietdijk.stamps@tip.nl > 
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mailto:rietdijk.stamps@tip.nl
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HOLLANDS 

HILLEGOMl 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

HOOGEWERFSTRAAT18, 2181 EJ HILLEGOM-CENTRUM ^*' 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP G/?/inS PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9 18UUR ZATERDAG VAN 9-17 UUR DONDERDAG OOK 19-21 UUR 

TELEFOON 0252 524352 of 516510 FAX: 0252 515422 

GRATIS NIEUWE 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 -
226-

2 7 -
6 -

147-
116-
1 1 3 -
145 -

9 2 -
9 9 -

104-
7 3 -
9 5 -
3 6 -

2 4 8 -
167-
164-

5 6 -
75,-

120-
8 3 -
69,-

142,-
178,-

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-

VIA TERMERKZOEKER 
MORLEY-BRIGHT 
INST-A-TECTOR 

van59- voor slechts39,50 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 TOTAAL 

6 -
3 2 -
13,-

83,-
22,-
6 -
4 -

20,-
19,-
10,-

2 9 -

1160,-
1,-

86,-
12,-
44-
14-

7,-

100,-
37,-
45,-
53,-

29,-
122,-

26,-

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

65,-
48,-
42,-

56,-
70,-
46,-
37,-
3 4 -

30,-
72-
34-

133,-
3 1 -
1 0 -
35,-

135-
251,-

39,-
41,-
16,-

417,-

8 5 -
59,-
45,-
52,-
38,-
4 5 -

25-
38-
27-

243,-
68,-

182-
169-
100,-
238,-
103-

30,-
20,-

89-
119-

50,-
45,-
36,-
36-

110,-
283,-
116-

465-
244,-
205-

1373,-
243-
641-
202-
127-

68,-
453,-

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

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 le ine 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 Wij leveren ook 
oudere jaargangen en losse series en zegels 
Stuur ons Uw/ mankolijsten' Tevens leveren wij 
van de Oost-europese landen alle nieuwtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
64-
74-
78-
90-
84-
81 -
66-
91 -
84-
78-

© 
54-
61-
60-
73-
65-
66-
50-
73-
69-
61 -

70/79 775,- 625,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

7 5 -
5 5 -
71 -
6 9 -
6 0 -
7 8 -
81 -
8 3 -
6 1 -
6 3 -

61 -
4 4 -
5 4 -
5 7 -
4 5 -
5 9 -
61 -
6 1 -

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

6 7 -
2 2 4 -

91 -
7 9 -
7 9 -
4 9 -

51 -
2 2 4 -

91 -
7 9 -
7 9 -
4 9 -

KOLLEKTIE 
1 9 7 0 t /m 1 9 9 5 
postfris 2025,-

gestempeld 1700,-

RUSLAND 

POLEN 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

8 3 -
111 -

71 -
149-
149-
129-

9 0 -

© 
4 6 -
41 -
61 -
4 6 -
5 6 -
3 6 -
4 9 -
8 4 -
7 4 -
51 -

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

141 -
74-
71 -
81 -
95-
64-
63-
69-
109-
98-

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 -

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

KOLLEKTIE 
1 9 7 0 t /m 1 9 9 5 
postfris 2275,-

gestennpeld 1350,-

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

** 104 
85 
62 

213 
198 
52 
57 
52 
41 
41 

© 
52-
38-
33-

179-
164-
23-
23-
22-
18-
17-

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

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

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

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

43-
47-
74-
47-
49-
35-
80-
71 -
64-
42-

14-
21 -
39-
24-
19-
15-
37-
50-
43-
44-

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

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

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

KOLLEKTIE 
1960 t/m 1995 
postfris 2190,-

gestempeld 1285,-

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

137-
322-
82-

104-
92-

200-
120-
113-
74-

© 
29-
67-

275-
31 -
48-
45-

120-
63-
63-
35-

1295,- 759,-
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

65-
75-

102,-
75-
72-

217-
82-

128-
317-
166-

35-
32-
55-
54-
49-

195-
47-
94-

274-
132-

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

211 -
132-
2 0 5 -
130-
1 9 3 -
149-
2 8 5 -
107-
2 2 0 -

3 9 -

181 -
102-
149-

9 9 -
164-
124-
256-

92-
210-

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

2 9 -
2 9 -
3 4 -

2 3 -
1 9 -
2 4 -

KOLLEKTIE 
1960 t/m 1992 
postfns4175,-

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,— 

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

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

56 25 
6 — 

11 25 
18 75 
20 75 
37 50 
26 25 
16 90 
24 50 
10 25 
6 75 
5 50 
510 
5 10 
510 
5 10 
5 10 
510 
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,-

POSTZEGELMAPJES 
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 

148stuks/725,-

AUTOMAATBOEKJES 
15 — 
22 50 
6-
7 50 
6 — 
5 25 
15 — 
?10 — 
65 — 
65 — 
12 — 
5 25 
7 50 

6fQ 85 — 
7 50 
7 50 

7bF 13 25 
8a 17 50 

17 50 
67 50 

BaF 22 50 
8bF 37 50 
BcF 93 75 
9a 33 76 
9b 225 — 
9d 190 — 
9e 130 — 
9f 190 — 
9g 49 — 
9h 30 — 
9aF 21 — 
9cF 93 75 

9clF 130 — 
9eF 190 — 
9fF 195 — 
9gF 50 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
lOaF 24 50 
lObF 36 — 
llaF 34 — 
llbF 37 50 
12a 42 — 
13a 60 — 
14a 19 — 
14b 19 — 
15a 11 50 
16a 3 75 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

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

26a 6 76 
27a 5 25 
27b 6 — 
28 5 25 
29 9 40 
30 9 40 
31 13 25 
32 12 76 
33a 5 25 
33b 5 26 
34a 5 25 
35 14 50 
36 1125 
37 30 — 
38 13 25 
39 1125 
40 11 26 
41 1125 
42a 16-
43a 5 25 
43b 6 26 
43c 5 25 
43d 5 -
44a 6 — 
44b 6 — 
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 
2st 
3st 

49,25 
22,25 

3,25 
7,50 

KOMPLEET 82,-
2 % K O R T I N G B IJ V O O R U I T B E T A L I N G ! 

VATICAAN postfris ISRAEL postfris/full-tab 

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

10,-
4 -

10,-
5,-

14-
9 -

19,-
11 -
30 -
2 2 -
27,-
54 -

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

76-
60-
99,-

148,-
9 8 -
85,-

100,-
8 5 -
76,-
78,-
89,-
83,-

KOLLEKTIE postfris 
1972 /1995 1 2 4 5 , -

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 
1972/1995 1825,-

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

landen en motieven die U verzamelt 
Vraag inlichtingen 



KOMPLEXE JAARGANGEN vanaf 5 0 % 
I n c l u s i e f luchtpost en blokken, echter zonder zegels uit blokken port, 
dienst etc Deze kunt u extra bestel len Natuurl i jk leveren wij ook losse 
waarden en series tegen dezelfde lage pri jzen 
V r a a g o n z e pr i js l i j s ten e n s p e c i a l e a a n b i e d i n g e n . 

in w 
Ê | 

ii 
II I I 

: © 
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 

is 
Gat 

1969 
1970 
69/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
71/80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
Totaal 

OVERZEE 
U J 3 E 

= £ —1 

3 _ i 
DC — 
I I J 1 — 
O — 
U J ^ 
z a. 
NVPH 

7,

4 , 

5,

4 , 
5,
5 , 
7 , 
9 , 

5 6 

1 0 
1 0 
4 9 
14,
16,

13,
47 , 
22 , 

4 1 , 
4 9 

265,

56 , 
9 9 
80 , 

108,
79,

64, 
7 9 
7 0 
9 4 
8 0 

795, 

107,
99,
77,

109,
75,

1575,

>

1 
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 
2 1 
3 8 

279, 

7 5 

3 0 

3 0 

3 3 

5 2 

5 8 

3 9 

5 3 

4 8 

4 5 

459 , 

7 0 

8 3 

7 0 

7 6 

6 3 

1485,

U J 

■ « 

oc 

<*> 

• U J 

tn 
U I 

o 

Zonnebloem 
• • 

14,
8,
5,
6,

11,
10
7,
9,
8,

14,

89,

17
13
16,
15

152,

82 
50,
4 1 
38 
76

490,

99,
105,
107
110,
183

98,
118,
131,
108,
109,

1145,

122
122
180
186
182,

2450,

U J 
O 
_ J 

< 
Yvert 

• * 

8 

6 3 

9 2 

2 1 

4 5 

1 1 

1 0 

245, 

1 0 

7 

8 

1 9 

2 5 

315,

• • 
42,
26,
13,

7,
12,

22 , 
39 , 
50 , 
20 , 

162,

385,

1 7 1 
1 1 7 
9 8 

200,
102,

164,

215,
69,
7 2 

2 1 1 

1390,

1 9 6 
292,
151, 
137,
47, 

36 , 
65, 

285,
330,
139,

1645,

77,
105,
131, 
141 , 
137,

3950,

>

Yvert 

• • 
2 2 0 

8 5 

295, 

1 3 3 
5 9 
1 6  , 
1 4 
1 6 
2 9 
2 5 
1 4 
1 9 
1 9 

335, 

4 3 
3 6 
6 3 
5 2 
4 9 
5 5 
4 8 
5 0 
5 3 
51 

495 

5 2 
5 4 
6 5 
7 8 

1 0 4 

1439,

EUROPA 

c c 

■ < 
te. 
u 

Yvert 
• • 

108
90,
56,

117,
40,

42,
26,
29,
47,
68,

610,

6 2 
66,
74,
66,
66,

62,
80,
98,
79,

102

739,

139,
267
119,
135,
291,

243,
200,
181,
220,
161,

1915,

165
181,
218,
198,
195,

4125,

1 
Yvert 

** 

3 9 
2 0 
1 4 
3 6 

9 
3 6 
1 4 
2 4 

185,

4 2 

3 5 

4 6 

4 6 

7 3 

5 2 

5 6 

5 5 

4 7 

6 5 

510 , 

5 2 

8 9 

51 

9 7 

7 9 

1039,

 U J 

—1 

U J 

CQ 

Yvert 
• • 

99,
90,
60,
60,
37,

950,
32,
32,
64,
90,

1475,

50 
35,
57,
40,
59,

90,
51,
48,
56 
61 

530,

8 9 
119,
62,
99 
92,

117,
65,
80,
77,

185

975,

69,
88,
82,

117,
124,

3375,

1 
2 

Yvert 
• * 

4 5 
13, 
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,

O 

cc 

ta 
U J 
X 

Yvert 
• • 

22,
11,
17,
18,
15,

12,
11,
16,
21 , 

9,

145,

2 5 
2 0 
21,
36,
64,

23,
37,
37,
3 7 
2 4 

319,

45,
31,
37,
57,
56,

5 6 
48,
57,
3 2 
4 6 

455,

45,
47,
46,
53,
6 5 

1150,

a 

—■ 

U J 

U J 
Yvert 
• * 

20, 
6,

56,
40 , 
47 , 

32 , 
6 1 , 

103,
16 , 
43 , 

419,

7 3 
45, 
47 , 
38 , 
25, 

53,
70, 
33,
4 2 
6 2 

465,

70, 
95,
9 5 

112,

103,

85,

7 1 , 
192,
162,
1 5 3 

1125,

110,
129,
165,
157,

93,

2595,

K 

U J 
1 — 
CO 
o 
o 

Michel 
• • 

14,
20,
15,
15,
16,

15,
17,
17,
20,
19,

165,

18
18,
21, 
24,
30,

29,
30,
28,
3 0 
3 6 

259,

35,
37,
38,
40,
41, 

43,
43,
46,
4 5 
4 6 

405,

50,
52,
49,
62,
69

1100, 1 

VERENIGDE NATIES 

z 
Yvert 

* • 
5 

8 

13 , 

8 

9 

6 

9 

1 0 

2 3 

10, 
11 

1 3 
1 9 

115,

2 2 

2 4 

2 8 

5 9 

4 7 

6 0 

3 8 

4 5 

3 2 

2 5 

370, 

3 8 
3 1 
2 9 
2 1 
3 8 

649, 

U J 
5 » 
U J 

U J 

o 
Yvert 

• * 

2 7 

27 , 

1 5 
1 6 
12, 
12 . 
17, 
2 1 
1 5 
1 4 
1 7 
1 4 

149,

11 

1 2 

1 5 

29 , 

20 , 

4 1 , 

3 0 

3 0 

2 3 

3 9 

245, 

4 2 

4 4 

4 7 

3 5 

4 8 

625,

z 
U I 
z 

Yvert 

** 

5 

1 7 

2 2 , 

1 0 
9 

17, 
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 / 6 4 bladzijden 

BIJ grotere aantallen lagere prijzen' 
Prijs per stuk l x 5/9x 10/24x +25x 
Witte bladz 29.50 9fl  9 7  9 f i 

1Zwart« j bladz. 39,50 38  37, ;̂  6,

1 
Michel 
• • 

27,
26,
19,
17,
24,

12,
24,
14,
19,
20,

198,

2 3 
25,
29,
3 2 
3 5 

38,
29,
38,
47,
3 1 

320,

3 5 
42,
39,
44,
44,

41, 
42,
50,
4 6 
5 6 

430,

53,
53,
65,
65,
89,

260,

o 
3 
c c 
U J 
co 
1 — 

I M 

Michel 
• • 

88,
31,
72,
19,
18,

18,
25,
20,
20,
19,

325,

2 3 
23,
3 1 
44,

158,

22,
50,
37,
3 2 
36,

445,

38,
46,
44,
52,
42,

52,
62,
4 9 
55 
5 5 

485,

48,
59,
66,
69,
99,

1580,

êt 

NE 

JAARGANGEN, 
C K I 1 / ^ O O E t A f A 

SERIES 
C M L ^ O O C V V M M r t L ^ C I > l 
VÓÓR 1961 KUNNEN 
WIJ NATUURLIJK ÓÓK 
LEVEREN; STUUR ONS 
UW MANCOLIJSTEN! 

D U I T S L A N D 
BUNDESPOST 

Michel 
♦* © 
23, 18,
11, 13,
12, 16,
36, 44,
9, 10,

57, 24,
9, 11,

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

245, 199,

86, 54
82, 60,
67, 45,
56, 36,
75, 38,

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

685, 422,

65, 33,
138, 71,
94, 43,
95 54,

103, 58,

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

1145, 605,

282, 168,
261, 164,
178, 115,
177, 119,
151, 119,

3025, 1850,

1 

1 

"^W 00 
D̂ RLAND : 

1 

BERLIJN 

Mchel 

* * © 

19, 28,
9, 10,

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

39, 36,
10, 13,
B, 10,

23, 24,
27, 26,

159, 175,

86, 8 6 
37, 36,
35, 3 0 
25, 23,
66, 47,

22, 20,
62, 62,
60, 43,
5 9  6 6 
42, 3 7 

480, 440,

42, 38,
104 82,
6 1  5 1 , 
75, 65,
62, 6 1 , 

66, 64,
148, 188,
108, 124,
176, 205,
101 ,  9 4 

920, 949,

1520, 1525,

DDR 

Michel 
*♦ © 
88, 87,

109, 176,
77, 92,

189, 155,
71, 45,

71, 55,
68, 51,
65, 55,
63, 49,
87, 76,

865, 840,

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

61, 55,
64 57,
76 74,
68 62,
80, 66

610, 539,

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

91, 79,
67, 60,
77, 68,
78, 82

105 96,

925, 790,

2340, 2115,

80 cent BEATRIX INVERSIE 
OP GEWOON PAPIER! 

Ingetrokken door de Post!! 
1x19,50 10x190, 50x925,

Beperkte voorraad 

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

NED 
BELC 
FRAf 
BUN 

RUIMUWREi 
Prijs op basis van 

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

3TANTEN OP 
frankeerwaarde, 
rijblijvende prijzen. 

ENGELAND ƒ 1 80 p £ 
VERSTATEN ƒ 1 - p $ 
ARUBA ƒ 0,60 p gid 
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 -

6995,-

© 
9 6 -
8 0 -
12,-
1 0 -

2 1 4 -

405,-

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

459,-

6 0 -
2 6 5 -

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

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

1145,-

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

1950,-

2 3 7 -
4 7 2 -
2 6 5 -
2 6 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 
13/17 BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWITSERLAND 
40/42 ITALIË 
43/45 TRIEST A 
46/51 GRIEKENLAND 
52/57 LUXEMBURG 
58/59 PORTUGAL 
61 FRANKRIJK 
62/64 BELGIË 
65/66 ITALIË 
67/68 TRIEST A 
69/70 VER NATIES 
71/73 GRIEKENLAND 
74/76 TURKIJE 
77/80 TURKIJE 
81 BUNDESPOST 
82/84 LUXEMBURG 
85/86 VATICAAN 

• • 

240 -
3 9 -
2 5 -

450 -
165-
9 6 -

165-
1250-

149-
3 9 -

575-
350-
240-

1 8 -
165-
4 5 -
9 -

1 3 -
245 -

4 1 -
6 5 -
1 8 -
9 5 -
9 -

© 
3 4 -

1 0 -
5 2 -
1 1 -

105,-

3 -
5 -

1 3 -
1 3 -
6 -
8 -

2 9 -
1 3 -
3 5 -
7 5 -

196,-

1 0 -
1 6 -
2 2 -

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

308,-

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

1 2 8 -
7 1 -
8 2 -

675,-

2 6 4 -
1 4 4 -

3 3 -
4 0 -

1 7 0 -

895,-

ts 
© 
6 3 -
3 8 -
1 9 -

445 -
129-
7 9 -
6 0 -

1250-
2 2 -
3 6 -
11 -

195-
3 3 -
1 0 -

110-
6 -
8 -
8 -

1 8 -
3 5 -
5 5 -
3 -

4 5 -
9 -

AANBIEDING VOORLOPERS 1 
Nr 1/86 kompleet 4395- 2625- | 

TELLEN PER POST: HOLLANDS GLORIE TELEFOON 0252 524352 
Hoogewerfstraat 18 of 0252 516510 
2181 EJ HILLEGOM FAX OS'S? '^^'^'}'> 

ERING: NEDERLAND geen portokosten, echter bestellingen minder dan ƒ 60,-
een kleine kostenbijdrage van ƒ 5,50 per zending Bestellingen 
Albums, catalogi, insteekboeken etc porto extra 
BUITENLAND portokosten extra, bankkosten ƒ 6,50 per zending 

ZEKERING: per zending slechts ƒ 0,75 U loopt hierdoor geen enkel nsico 
ALING: met acceptgiro binnen 8 dagen, of, indien gewenst, automatische 

incasso, s v p bij bestelling bank- of gironummer opgeven 
RUITBETALING: Bi) vooruitbetaling altijd 2% korting, bij de bestelling girobetaalkaart of 

Eurocheque insluiten of het bedrag overmaken op bankrekening 
68 31 12 619 of Postbank 42 08 936 

DITCARDS: bij bestelling s v p vermelden uw kaartnummer, de vervaldatum en uw 
handtekening 

1 VRIJBLIJVENDE AANBIEDING | 

ie; 



li 

NOORTJE KRIKHAAR, HUIZEN 

Op 1 oktober gaf PTT Post vier postzegels uit op het thema 'ontdekkingsreizen'. Het kwartet 

zegels is gewijd aan Petrus Plandus (1552-1622), de reis van Willem Barentsz[] 596-1597), 

de reis van Cornells de Houtman (1595-1597) en de reis van Jaques de Mabu en Simon de 

Cori/es (1598-1600). 

SVERZEE: 
Vkzß^k op M thmii^^ 

eer dan vierhonderd 
. jaar geleden, in 1585, 

viel de stad Antwer
pen opnieuw in han-

I den van de Spanjaar
den. De val van Ant-

I werpen had grote ge
volgen voor de Noordelijke 
Nederlanden, die een stroom 
vluchtelingen te verwerken 
kregen. Intelligente, rijke, cul
tureel onderlegde en vooral 
calvinistische Zuidnederlan
ders ontvluchtten het Spaanse 
regime en vestigden zich in 
Hollandse steden. 
Onder hen was Petrus Plate-
voet, een Zuidnederlands pre
dikant, die bekend werd als 
Plancius. Hij was een van de 
voormannen van de contrare-

NIKKELS KOOS VOOR 
HISTORISCHE BEELDEN 
De ontwerper van de vier 
post/egels op het thema 
'ontdekkingsreizen', Walter 
Nikkeis uit Dordrecht, 
maakte gebruik van de toen 
gebruikelijke grafische tech
nieken. Hij vond 'die histo
rische beelden in zekere zin 
actueler dan de beelden van 
het heden, omdat ze ons 
vaak niet - of slechts bij toe
val - bekend zijn. Anders ge
zegd: hoe ziet Nova Zembla 
er nu uit en wat ontdekten 
die Hollanders werkelijk...' 
De postzegels verbinden de 
historische beelden met de 
werkelijkheid van het he
den. 

De vier zegels die op 1 oktober aan de loketten kwamen, linksboven de Ploncius-zegel 
van 70 cent, daarnaast de zegel van 80 cent gewi|d aan Barentsz O p de onderste rij 
links een tweede zegel van 80 cent opgedragen aan de reis van De tHoutman en 
rechtsonder tenslotte de zegel die cje reis van Mahu en De Cordes herdenkt (ontwer
pen Walter Nikkeis) 

monstranten in Amsterdam. 
Plancius was niet alleen predi
kant, maar ook zeer kundig 
als geograaf en zeevaartkundi-
ge. Hij ontwierp instrumenten 
waarmee op zee kon worden 
genavigeerd. Plancius had een 
belangrijk aandeel in de op
richting van de Compagnie van 
Verre (1594). Deze Compagnie 
van Verrewas indertijd de voor
naamste rederij, een van de 
voorlopers van de Verenigde 
Oostindische Compagnie (VOC). 

Samen met zijn beroemdste 
leerling Willem Barentsz 
werkte Plancius aan een kaart 
van het Middellandse-Zeege-
bied. Wie wilde reizen in dat 
gebied moest rekening hou

den met nogal wat voetangels 
en klemmen. De verhouding 
tussen de Nederlanders en de 
Spanjaarden was niet al te best 
- en dat is nog zachtzinnig uit
gedrukt - en zeker nadat Fi-
lips II Portugal had veroverd 
waren de wateren rond Spanje 
en Portugal voor de Hollan
ders gevaarlijk vaarwater. 
Maar er was een oplossing, 
dacht men. In kringen van 
kaartkundigen en geografen 
in binnen- en buitenland 
werd aangenomen dat zich 
ten noorden van Rusland een 
ijsvrije zee bevond, waarover 
men rechtstreeks China en Ja
pan zou kunnen bereiken. 
Ook Plancius was ervan over
tuigd dat deze noordelijke 

route korter zou zijn. En: het 
was een route waar Spanjaar
den noch Portugezen de sche
pen konden verrassen. 

Plancius was de geestelijk va
der van de tochten die Ba
rentsz in 1594, 1595 en 
1596/97 maakte. In 1594 wer
den drie schepen onder Cor
nells Cornelisz Nay en Willem 
Barentsz uitgezonden om de 
Noordelijke wateren te ver
kennen. De invallende winter 
gooide echter roet in het eten 
en de poging werd afgebro
ken. Een tweede poging mis
lukte ook. De derde poging 
werd gefinancierd door de 
stad Amsterdam, omdat de 
Staten-Generaal niet langer in 
de onderneming geloofden. 
Schipper Willem Barentsz 
drong op deze reis door tot de 
noordpunt van Nova Zembla, 
om vandaar overeenkomstig 
de denkbeelden van Plancius 
een noordelijke route te ver
kennen. De pogingen strand
den echter in het ijs. Tijdens 
de overwintering op Nova 
Zembla in het Behouden Huis 
werd weliswaar geschiedenis 
geschreven, maar niet de ge
schiedenis van een nieuw ont
dekte zeeroute naar China en 
Japan. 

De laatste tocht van Barentsz 
viel samen met de eerste po
ging om via Kaap de Goede 
Hoop de specerij-eilanden te 
bereiken. De initiatiefnemers 
waren Amsterdamse kooplie
den. Deze nieuwe onderne
ming onder leiding van De 



INDRUKWEKKEND lOEK OVER WILLEM lARENTSZ 
Wie meer wil weten over Willem Barents/, en de tijd waarin hij 
leefde, zal geboeid raken door het boek 400 jaar Wilkm Ba-
renlsz, dat onlangs werd uitgegeven door Flevodruk in Harlin-
gen. In dit boek, dal onder redactie staat van Louwrcns Ha-
quebord en Pieter van Leunen, wordt uitgebreid ingegaan op 
de geschiedenis van de zestiende eeuw, op de ontdekkingsrei
zen naar het noorden, op de Noordreizen na Barentsz en aan 
de noordoostelijke doorvaart in de twintigste eeuw. Het boek 
bevat bijdragen van deskundigen als H.J. Doeksen, AJ. Zwaai, 
G.A. de Weerdt, W. Ligtendag, Tj. Spanjer en DJ. van Mou-
rik. Bestellingen zijn mogelijk bij Flevoboek, Postbus 8, 8860 
AAHarliiigen, telefoon 0517-412047. Het boek (192 pagina's, 
gedeeltelijk in kleur) kost f56 . - (incl. port). 

Houtman en De Keyser leidde 
de aandacht van de noordelij 
ke route af 
Niets werd aan het toeval over 
gelaten Om inlichtingen over 
de zuidelijke route te verza 
melen verbleef De Houtman 
lange tijd in Lissabon Planci 
us had een aantal Portugese 
kaarten verworven die hij met 
octrooi van de Staten Gene 
raal uitgaf Van groot belang 
ook waren de berichten van 
diegenen die in Portugese 
dienst A/ie hadden bezocht 
zoals Jan Huygen van Lmscho-
ten Van Linschoten had vijf 
jaren doorgebracht in de stad 
Goa gelegen m een Portuge
se kolonie aan de kust van het 
huidige India Hij beschreef 
Oost ofte Portugaels Indien m 
zijn beroemde Itinerano, een 
combinatie \an een routebe 
schrijving een koopmansgids 
en een verhandeling over 
Aziatische volken en landen 
Na terugkeer van De Hout 
man werden /ijn inhchtmgen 
met de informatie uit deze lu 
nerano verwerkt 

Een leerling van Plancius, Pie 
ter Dircksz de Keyser, ging op 
de reis als navigator mee Na 
een maandenlange tocht over 
onbekende zeeën belandden 
de vier schepen onder De 
Houtman en De Keyser in 
1596 in Bantam een sultanaat 
m het westen van Java Het pa 
radijs op aarde vonden ze er 
niet Lokale vorsten trachtten 
de vreemdelingen in te scha
kelen in hun oorlogjes Het 
ontbrak de zeelieden aan ken 
nis van lokale gewoonten en 
ze bleken niet opgewassen te 
gen de situatie Er botsten 
twee culturen en een voor
beeld daarvan speelde zich 
een aantal jaren later af De Ja 
vanen hielden bij de officiële 
ontvangst van Hollanders aan 
hun hoven zogenaamde buf 
fel tijgergevechten Een buffel 
en een tijger werden tegen 
over elkaar geplaatst om een 
strijd op leven en dood te voe
ren Wat de Nederlanders met 
m de gaten hadden was dat 
de tijger de Nederlander voor
stelde (snel en dodelijk, maar 
geen uithoudingsvermogen) 
en de bijzonder taaie buffel de 

Javaan Onnodig te zeggen 
dat de bufel het bijna altijd 
won Een Nederlands gouver
neur stelde eens voor dan 
maar twee tijgers tegen een 
buffel in te zetten Grote hila-
I iteit bij de Javanen toen de 
twee tijgers elkaar te lijf gin
gen en de buffel ongeschon
den bleef 
Uiteindelijk leed de onderne 
ming van de eerste vloot on 
der C ornelis de Houtman 
(1595-1597) maar net geen 
verlies Van de eerste vloot 
keerden drie schepen terug 
met een lading specerijen die 
de kosten amper kon dekken 
Een tweede reis onder Jacob 
van Neck (1598 1600) maakte 
wel zeer grote winsten 

De tegenvallende resultaten 
van de eerste expeditie brach 
ten kooplieden uit Rotterdam 
ertoe hun vleugels uit te slaan 
ZIJ namen in 1597 het initia 
tief tot de uitreding van sehe 
pen naar de Spaans Portugese 
kolomeen in Afrika en Amen-
ka via de Stille Oceaan door 
de Straat Magellanes In het
zelfde jaar stichtten zij de Ma 
gelhaevse Compagnie voor de 
vaart op Oost-Indie De eerste 
tocht, die helemaal met Zuid 
nederlands kapitaal was gefi
nancierd stond onder leiding 
van Jacques de Mahn en Si
mon de Cordes beide Ztiid-
nederlanders De Rotterdam 
se expeditie liep uit op een 
mislukking van de vijf sehe 
pen onder De Mahu bleef er 
slechts een over 

Geraadpleegde literatuur 
Groie Wtnkler Prins encyclopedie in 
2b delen Amsterdam/Antwerpen 
(i9qo) 
De Nederlandse kolomen door J van 
(.oor geschiedenis van de Neder 
landsc expansie in de periode 
Ibüü 1975 (199S) 

Java en de VOC oriëntatiecursus 
Cultuurwetenschappen van de 
Open Universiteit Heerlen 
(1992) 
Pei sbericht PTT Filatelie Ha u lern 
(199b) 
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Gedeelte van een zeekaart van Malakka de Indonesische archipel en de Filippi|nen 
getekend door Petrus Plancius en gebaseerd op het werk van de Portugese cortograof 
Borholomeu Lasso De Portugees verkocht zi|n kaarten - ondanks een embarqo van 
2i|n regering - aan de Nederlanders (bron Oude scheepskaarten en hun makers uitg 
Mercbook International) 

Zo stelde de maker van deze prent zich de hut voor die Willem Barentsz en z |n be 
manning op Nova Zembla bouwden een vri| comfortabel bouwwerk dat goed tegen 
het klimaat bestand is De dikke kleding die de mannen dragen wordt echter door de 
huidige poolonderzoekers absoluut ongeschikt gevonden (bron Beroemde ontdek 
kingsreizigers uitg Mitchell Beazly Publishers) 

^^ DURfFM NAVTiCVM 
ns Batavohim m Indiam Onentalem, cuifuum, traöuum^ 

VfinOrumquccvcntiium quupfiscontigcrunt di! ecnKidĉ Liiptum Hisatccdunt narra 
i oHiftoncanät on m region m Äciv tatiim qya idnai'iga utit ncßot ationc^moictïfpccies luai accipiendiratio, 
A oma UT) tl cilefoliimca ntiucfirc n Left [ c ucu d & ti 1 f! r D T ( ur&ce « f g a t e o al » Kgionumcii»r i w & « 
j>3 t ^natUufctiLi QttimcKl I ma ]u bus ad u E uicupl t opr.cc ptlacum ^ o n u m l a a ca um Onmid gft »wmiHdinit b" 

667 
De eerste Nederlandse expeditie naar de Ind en om Kaap de Goede Hoop heen ver 
trok n 1595 In de volgende twee |aar bezochten de vier schepen onder Cornells de 
Houtman Java en Bali en openden er de Nederlandse peperhandel (bron Geschiede 
nis van de Cartografie uitg Phaidon Press) 

http://opr.cc
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NIEUWE UITGIFTEN 
Andorra (Frans) 
Envelop zonder waarde-
aanduiding, ook zonder 
'Port Betaald', maar vol
gens de tekst op de ach
terzijde bedoeld voor 
zendingen tot 20 gram 
naar Frankrijk, de Franse 
overzeese gebiedsdelen 
en Monaco. Thema van 
de envelop is het Caldea 
Centre termoludic in Es-
caldes-Engordany. Tek
sten op de envelop in 
Frans en Spaans. Uitge
geven op o juni 1996, 
formaat 110x220 mm, 
verkoopprijs 5 f 

/ 35 Eurocopter (zie de 
melding in net septem
bernummer). 

Twee voorgefrankeerde 
speciale enveloppen, 
die bestemd zijn voor 
expresseverzending, of
wel Chronopost. De en
veloppen zijn bedoeld 
voor binnenlands ge
bruik tot een maximum 
van respectievelijk 250 
en 750 gram. De ene 
envelop neeft het for
maat C5 en kost 
96,50 f,, de andere 
heeft het formaat C4 en 
kost 109,50 f. 

U POSTE! 993 

Zoals bekend worden 
voor Andorra zowel 
door de Franse als door 
de Spaanse posterijen 
postwaarden uitgegeven; 
deze zijn uitsluitend be
doeld voor zendingen 
naar het buitenland, 
want binnen Andorra 
behoeft post niet gefran
keerd te worden, 

Finland 
Ter gelegenheid van de 
postzegeltentoonstelling 
Euphila, die van 4 tot 6 
oktober in Järvenpää ge
houden werd, is een spe
ciale briefkaart uitgege
ven. Op de adreszijoe 
links een kleurrijke af
beelding van het logo 
van de tentoonstelling. 
Op de keerzijde vinden 
we in gestileerde vorm 
een gezicht op de stad 
Järvenpää en het em
bleem van de plaatselijke 
filatelistenvereniging, 

Frankrijk 
Bijgaand een afbeelding 
van het luchtpostblad EC 

Twee voorgefrankeerde 
Chronopost-lnternatio-
nal/ Skypak-erwelop-
pen, bestemd voor ver
zending van expresse-
post naar West-Europa 
en Noord-Amerika, 

Op de enveloppen staat 
een uitgebreide ge
bruiksaanwijzing in het 
Frans, Ook is er een ont
vangstbewijs met streep
jescode aangebracht. 
Skypak is een internatio
nale koeriersdienst, die 
postzendinqen in de spe
ciale S/cypoK-enveloppen 
binnen een afgesproken 
tijd bezorgt. Tot de lan
den waar dit soort post-
waardestukken wordt uit
gegeven, behoren Cana
da (gemeld in het mei
nummer van 1995) en 
Nederland (gemeld in 
juni 1996). 

Nieuw-Caledonië 
Luchtpostblad (100 f., 
vlieqtuiq ATR 42 van de 
luchtvaartmaatschappij 
AirCalédonie). Het eer
ste deel van het postblad 
is voorzien van de rood-
wit-blouwe luchtpostom-
randing en vier adresre
gels. Op de linkerflap is 
met een /nfc/'ef-printer 
een volgnummer aange
bracht, zoals dat bii aero-
grammen van Frankrijk 
en Franse gebieden te
genwoordig vaker voor
komt. Op het tweede 
deel van het postblad 

tt^^^U^^^^É^^E^H^^^^^^^^^H^^^^H^^^^^^^^^^^ AM 
De envelop voor West-
Europa mag maximaal 
een gewicht hebben van 
500 gram; hij heeft een 
formaat van 
250x320 mm en kost 
200 f. De voor Amerika 
bestemde envelop mag 
maximaal 250 gram we
gen, meet eveneens 
250x320 mm en kost 
230 f. 

~w j ^ jÊf ^ j f jÊt Jit ^ j r j^ jsr w jw j 
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(twee afzenderlijnen) ziet 
men een vergrote afbeel
ding van het vliegtuig uit 
het zegelbeeld, dat vliegt 
boven een tropisch land
schap (afgebeeld op het 
derde deel). Lichtblauw 
papier, aan de binnen
zijde wit. Uitgegeven in 
maart 1996; de ver
koopprijs is 5.50 f. 
Voor wie het verschil tus
sen nominale waarde en 
verkoopprijs merkwaar
dig vindt: de eerste is 
weergegeven in de loka
le munteenheid, de laat
ste in Franse francs. 

Portugal 
Envelop (47 e., kastanje
verkoopster). Maximum
gewicht 20 gram, lang 
formaat 110x220 mm. 
Uitgiftedatum 20 maart 

1996. De zegelindruk met 
de kastanjeverkoopster is 
er één uit de nieuwe per
manente serie postzegels 
'Beroepen en personen in 
de negentiende eeuw'. 
Dezelfde zegelindruk 
van 47 e. komt voor op 
twee briefkaarten: een 
normale briefkaart op 
wit papier (uitgiftedatum 
eveneens 20 maart 
1 996) en een geïllus
treerde briefkaart die ge
wijd is aan het 90-jarig 
bestaan van de Sporting 
Club Portugal. Laatstge
noemd postwaardestuk is 
voorzien van een afbeel
ding van het José Alvala-
c/e-voetbalstadion, dat 
dit jaar veertig jaar be
staat. De kaart is uitge
geven op 19 april 1996. 

Roemenië 
Een bijzondere brief
kaart ter gelegenheid 
van het honderdjarig be
staan van de Carol I-
brug in Cernavoda. 
Druknummer 
'Cod 116/95 ' , 

Een serie van vijf bijzon-
dere briefkaarten met af-
beeldingen van oude lo
comotieven, Druknum-
mers 'Cod 117/95 ' tot 

reeksen briefkaarten die 
Roemenië vorig jaar uit
gegeven heeft. Ónze 
meldingen over Roe
meense postwaardestuk-
ken zijn vaak erg laat, en 
zeker niet volledig. Om 
een indicatie te geven 
van de aantallen kaarten 
waar het om gaat: de 
vermelde druknummers 
bestaan uit een jaaraan
duiding en een volgnum
mer. 'Cod 135/95 ' geeft 
aan dat dit de honderd-
vijfendertigste(l) brief
kaart was die uitgegeven 
werd in 1995. 

Rusland 
Op 1 juli 1996 versche
nen twee enveloppen met 
een frankeerwaarde van 
850 r. (verkoopprijs 
1.100 r.): 

a. driehonderdste her
denking van de verove
ring van de stad Azov 
door tsaar Peter de Gro
te op de Turken. In het 
zegelbeeld een schip 
voor de vesting, vlaggen, 
kanonnen etcetera. De il
lustratie links op de kaart 
toont tsaar Peter tijdens 
het beleg van de stad, te
midden van zijn man-
schappen en begeleid 

en met'Cod 121/95 ' . 
Een serie van acht bij
zondere briefkaarten met 
nogmaals afbeeldingen 
van oude locomotieven. 
Druknummers 
'Cod 122/95 ' tot en met 
'Cod 129/95 ' . 

Tenslotte de uitgifte van 
zes bijzondere Driefkaar-
ten met afbeeldingen die 
herinneren aan de Twee
de Wereldoorlog. Druk
nummers 'Cod 130/95 ' 
tot en met 
'Cod 135/95 ' . 

Het bovenstaande is 
slechts een greep uit de 

door de Godin van de 
Overwinning. 
b. Veertigste sterfdag 
van de eerste Russiscne 
Olympisch kampioen, de 
schaatser N,A, Panin-
Kolomenkin, die in 1908 
de gouden medaille won 
bij net kunstrijden op de 
schaats. Zegelbeeld: een 
portret van de schaatser 
en een afbeelding van 
hem op het ijs. Illustratie 
links: kunstrijder en de 
Olympische gouden me
daille. 

Slovenië 
Twee briefkaarten (zon
der waarde-aanduiding) 



1 Carte posfale mmmmÊm 
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met in het zegelbeeld en 
als illustratie kleurenfo
to's von beschermde 
bloemen: de Pulsatilla 

(wildemanskruid) en de 
Edelweiss, die volgens de 
begeleidende tekst cl 
sinds 1896 beschermd 

wordt in Slovenië. De 
briefkaarten zijn ver
vaardigd van wit kring
looppapier met groene 
opdruk. In de rechterbo
venhoek van de illustratie 
vindt men een natuurbe-
scherminqssymbool: een 
gescheurd boomblad 
waarvan de helften met 
een veiligheidsspeld bij
eengehouden worden. 

Slowakije 
Een bijzondere envelop 
met een zegel-indruk van 
8 k. in twee uitvoeringen, 
waarvan de afbeeldingen 
betrekking hebben op: 
o. het jaar van de Slo

waakse muziek (danse
res); 
b. honderdveertig jaar 
gas in Slowakije (goslan-
taarn). 
De verkoopprijs van 
deze postwaardestukken 
is 9 k. per stuk. 

Spanje 
Drie geïllustreerde brief
kaarten uit april 1996: 
o. stadspostbriefkoart met 
een zegelindruk van 
19 p.. uitgegeven ter ge
legenheid van de vijftigste 
verjaardag van de filate-
listische en numismatische 
vereniging Valladolid; 
b. binnenlandkcart met 

een zegelindruk van 30 p. 
en een afbeelding van 
Chalet Campus Ëiseos; 
c. buitenland-kaart met 
een zegelindruk van 
60 p. De kaart laat een 
afbeelding zien van het 
Columbus-monument in 
Huelva. 

Tsjechië 
Een bijzondere briefkaart 
(5 k.l, bestemd voor ver
zending naar het buiten
land. De kaart verscheen 
naar aanleiding van het 
staatsbezoek van konin
gin Elizabeth II en de her
tog van Edinburg aan de 
Tsjechische Republiek. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisctie benodigdiieden. 

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

GRATIS PRIJSLIJST 

' Nederland p.fr. vanaf 20%, gebr. vanaf 25% 
' Bund p.fr. en gebr. vanaf 30% 
' Cept p.fr. en gebr. vanaf 25% 
' Zwitserland gebr. vanaf 25% 
> Liechtenstein gebr., schaars materiaal 

Kwaliteit gegarandeerd 

Postzegelhandel A.A. Lodder 
Omloop 73, 9401 VG Assen, 

tel. en fax 0592-314588. 
Geen winkel, bezoek op afspraak. 

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

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

Nederland 
Roltandingzegelszegels 

Cat nr. 
R 19/31 
R 33/56 
R 57/70 
R 71/73 
R 74/77 
R 78/81 
R 82/85 
R 86/89 
R 90/93 
R 94/97 
R 98/101 

Jaar 
1926/27 
1928 
1930 
1925 
1926 
1927 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

Onze 

postfris 

425.00 
170.00 
75.00 
90.00 

100.00 
165.00 
160.00 
155.00 

prijs 

ongebruikt 
225.00 
325.00 
135.00 
165.00 
70.00 
30.00 
35.00 
45.00 
60.00 
60.00 
50.00 

gebruikt 
125.00 
275.00 

95.00 
150.00 
55.00 
17.50 
20.00 
27.50 
40.00 
40.00 
32.50 

Bestellingen per postbank is mogeli)k met vermelding van serie 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. 070-3462339 
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 
NIEÜWSTRAAT 5 

6701 DE WAGENINGEN 
TEL. 0317-414318 
POSTBANK 966389 



SAMENSTELL ING: W M.A DE ROOM, 
POSTBUS 1 0 5 1 , 5 1 4 0 CB W A A L W I I K 

Denemarken 
Meester van de versier
kunst 
Hoewel het kopje hier
boven misschien wat 
smeuïg aandoet, heb ik 
het hier over de in 1 846 
in Kopenhagen geboren 
kunstenaar Thorvald 
Bindesboll, één van de 
grootsten in de kunst 
van de ornamentiek. 
Zijn Produkten op het 
gebied van gedenk en 
grafstenen, meubels, ke
ramiek, stikwerk, boek
omslagen, titelbladen, 
affiches, etiketten en 
smeedkunst verwierven 
grote bekendheid. Hij 
maakte ook naam als 
architect. 
Eén befaamd grafisch 
product is het in 1904 
door Bindesboll vervaar
digde etiket voor Carls
faergbier. Tot op de dag 
van vandaag blijft het 
duidelijk en herkenbaar. 
Op 10 oktober herdenkt 
de Deense post de hon
derdvijftigste geboorte
dag van dezel^unstenaar 
met twee bijzondere 
postzegels. Op de zegel 
van 3.75 k. staat een 
kruik uit 1893 afgebeeld. 
Tien van deze zegels vor
men de inhoud van een 
postzegelboekje. 

Buste van Thorvald Bindesboll in 
de tuin van het museum voor in
dustriële kunst, vervaardigd 
door Kaï Nielsen 

^ GrootBrittannië 
■~ Cake voor je geliefde? 
^ Men gebruikt in Groot
^ Brittannië het postzegel
> boekje graag als een 
o soort actiemiddel  ook 
™ nu weer. Sinds 9 septem
^ ber (en nog tot en met 31 
2 december) zijn bij de 
ï postkantoren en de tallo

— ze andere verkooppunten 

6111 boekjes met tien eerste
' " klaszeqels (tienmaal 

30 p. dus) verkrijgbaar, 
waarin aanwijzingen te 
vinden zijn hoe je een mi
niatuurcake met een per

soonlijke boodschap bij 
een persoon naar eigen 
keuze kunt laten bezor
gen. Er valt zelfs te kiezen 
uit vier soorten cakes. 
De boekjes zijn vervaar
digd door de firma Wal
sall. Er zijn, net als bij 
het Someone Special
boekje uit 1 995 twee ty
pen: één met een klein 
merkje naast de barcode 
(deze boekjes worden 
door wederverkopers ge
leverd) en één zonder 
streepjescode. 

NieuwZeeland 
Kerstmis 1996 
Net als in voorgaande 
jaren wint NieuwZee
land het met een straat
lengte als het gaat om de 
uitgifte van de eerste 
kerstzegels. En daar zit 
dan ook meteen een 
postzegelboekje bij. 
Er verschenen op 4 sep
tember in totaal acht 
kerstzegels. De ontwer
per heert zich laten inspi
reren door de teksten 
van Lucas en Mattheus. 
De zegels beelden niet 
alleen een stukje kerst
verhaal uit, maar bevat
ten ook een boodschap. 
Het boekje bevat tien 
zelfklevende postzegels 
van de zegel van 40 cent 
'Aanbidding door de 
Wijzen' naar het evan
gelie van Mattheus 2.11, 
volgens deze tekst offer
den ze geschenken, 
goud, wierook en mirre. 
De boodschap ligt duide
lijk op het vlak van de 
generositeit 

Eén van de acht Nieuwzeelond
se kerstzegels tien van deze ze 
gels vormen de inhoud van het 
kerstboek|e 

Grijze eend 
Omdat het Canadese 
eendenboekje elk iaar 
ook in deze rubriek ge
meld wordt, mag ik geen 
uitzondering moleen voor 
het eerste boekje van 
NieuwZeeland met 
jachtzegels. De op 1 ok
tober verschenen jacht
zegel beeldt een grijze 
eend (Parera) af en 
wordt niet uitgegeven 
door de postdienst, maar 

door de Nieuwzeelandse 
vis en iachtraad. De ze
qels hebben ook geen 
rrankeerwaarde, maar 
dienen als betalingsbe
wijs voor de vis en 
jachtvergunningen. 
Eén zegel kost $ 10.. De 
jachtzegels zijn verpakt 
in boekjes met vijf strips 
van tien zegels. De prijs 
per boekje Komt dus uit 
op rond de 675 gulden! 
Maar nogmaals: net zijn 
geen postzegels  dus 't 
fioeft niet... 

volgende uitgiften. 
Op 23 juni werd het 
eeuv/feest van de moder
ne Olympische Spelen ge
vierd met vier postzegels. 
De waarde 2 b. beeldt 
een portret van baron 
Pierre de Coubertin af. 
De nationale communi
catiedag was op 4 au
gustus. Op de zegel staat 
de Thaise koning afge
beeld met een portofoon. 
Met dezelfde zegel viert 
men namelijk het gouden 
jubileum van de vorst. 
Op 25 oktober begint in 

De dienstverlening bi| de post werd natuurli|k sterk beïnvloed door 
de ontwikkelingen m vervoer en communicatie 

Noorwegen 
Noorse Post 350 jaar 
Op 20 september gaf de 
Noorse postdienst het 
tweede boekje uit in haar 
serie verjaardagsboek
jes. De postzegels in het 
boekje laten zien hoe de 
postale dienstverlening 
zich in de loop van de ja
ren ontwikkelde. De ze
gels kosten 3.50 k. Eén 
boekje bevat acht zegels. 

Tadzjikistan 
Wilde katten 
Tadzjikistan gaf al in 
1993 een postzegel
boekje uit: het was ge
wijd aan de grondlegger 
van het schaakspel en 
verscheen in drie taalva
rianten Dit jaar volgde 
boekje nummer twee: het 
bevat een velletje van 
acht zegels met afbeel
dingen van wilde katten: 
Vier van 100 en vier van 
150 r. Om het een wat 
serieuzer karakter te ge
ven staan op de velran
den embleempjes van het 
Wereldnatuurfonds 
(WWF) afgebeeld. 
Ook nu weer zijn er drie 
varianten: teksten in het 
Russisch, het Engels en 
het Tadzjikisch. 

Thailand 
Nieuwe boekjes 
Vrijwel alle Thaise post
zegels van 2 b. worden 
OOK in een vijfstrip in een 
postzegelboekje uitgege
ven. Tot eind van dit jaar 
gaat het daarbij om de 

Thailand een driedaagse 
Aziatische conferentie 
van Rotary International. 
Op de zegel worden en
kele belangrijke activitei
ten, zoals scholingspro
gramma's en internatio
nale uitwisselingen geïl
lustreerd. 
De vijftigste verjaardag 
van Unesco vormt de 
aanleiding tot een op 4 
november uit te geven 

Verenigde Staten. In een 
(desgewenst tot een 
boekje te vouwen) velle
tje van twintig zelfkleven
de zegels van 32 cent 
verscheen op 1 augustus 
de uitgifte die het 150
jarig bestaan van de 
staat Iowa herdenkt. Het 
ongewoon grote formaat 
van het velletje 
(1 26x166 mm) komt 
overeen met dat van het 
op 31 mei verschenen 
velletje Tennesseezegels. 

Vlaamse gaai 
Vorig jaar verscheen een 
boekje met tien postze
gels van 20 cent (kaartta
rief) met een afbeelding 
van de blauwe Vlaamse 
gaai. Het betrof gewone 
gegomde postzegels. Dit
zelfde boekje kwam op 2 
augustus uit in een zelf
klevende versie. 

Kerstmis 
De eerste Amerikaanse 
kerstzegels van dit jaar 
verschenen op 9 oktober, 
gevolgd door een meer 
religieus getinte uitgave 
(Madonna met het Kind) 
op 1 november. 

Zweden 
Nostalgisch kwartet 
De eerder door mij be
schreven Zweedse post
zegels met illustraties van 
jonge mensen uit de ja

Vier decennia filatelistisch in beeld gebracht: de loopjongen op de 
fiets, de zootsutter, de motorrijder en het /i(p/iopmeis|e 

zegel met een afbeelding 
van het loofbomenwoucT 
in het nationale park 
Huoy Kha Kbang. 
Het laatste boekje van dit 
jaar komt uit op 11 de
cember en bevat de ze
gel die verschijnt ter gele
genheid van de vijftigste 
verjaardag van Unicef. 

Verenigde Staten 
Staat Iowa 
Weer twee meldingen 
van 'zelfklevers' uit de 

ren dertig, veertig, vijftig 
en zestig verschenen op 
5 oktober in een postze
gelboekie van 38.50 k. 
De uitgifte hangt samen 
met de viering van de 
Dag van de Postzegel. 
De inhoud van het boek
je bestaat uit tien zegels 
van elk 3.85 k. 
Ook de omslag van het 
boekje geeft typisch 
Zweedse details uit het 
nabije verleden. 



POSTZEGELHANDEL 

M. VAN DEN HEUVEL B.V. 
* inkoop  verkoop  taxatie 

* bemiddeling bij aan en verkoop via veilingen 

* beleggingsadviezen 

Winkel Langestraat 59c 

1211 GW Hilversum 

Telefoon 0356212931 

b.g.g. 0355821927 

WIJ ZIJN GESLOTEN VAN 
9 T/M 16 OKTOBER A.S. 

Winkel geopend dinsdag, donderdag en 

zaterdag 9.0017.00 uur 

NEDERLAND vanaf 1852 

gebruikt en ongebruikt vrijwel 

compleet leverbaar, ook grote 

voorraad postfrisse zegels. 

EUROPESE LANDEN, 

ENGELSE KOL, U.S.A. 

met name de oudere 

zegels uitgebreid 

voorradig. 

OVERZEESE RIJKSDELEN 

uitgebreide voorraad met vele 

betere en zeldzame zegels en 

series 

MOTIEFZEGELS grote voor

raad bloemen, dieren, ruimte

vaart, sport, enz. meest voor 

1975. 

Wij beoordelen betere en zeldzame zegels GRATIS 
voor u op kwaliteit en echtheid. 

Opgericht in 1984 
Uitgebreide voorraden GrootBrittannië 

Zeer mooie materiaal 
Concurrerende prijzen 

Internationale handelaren 
Lid van Visa, Access en Amex 

Gratis geïllustreerde lijsten 
Intematinale rondzendingen 

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

NEEM VANDAAG NOG 
CONTACT MET ONS OP! 

H&B PHILATELISTS LTD 
PO Box 73, Spalding 
Lincolnshire, England 

PEll 4LU 
Tel: 44 1775 840849 
Fax. 44 1775 840216 

KILOWAAR MET 1 9 9 4 / 1 9 9 5 UITGAVEN 

GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland met toeslag en HW's 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa grote sortering met HW's 
Skandinavie grote sortering met HW's 
Duitsland grote variatie met toeslag 
Frankrijk ■ grote variatie met HW's 
Engeland veel nieuw met HW's 
Finland grote sortenng 
MISSIEWAAR: 
Australië veel nieuw met hogere waarden 
N Zeeland veel nieuw met hogere waarden 
Engeland met buitenland en hogere waarden 

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

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

Levering onder rembours + ƒ 8,00 Filatelistische frankering 

H U L S J .B .A . b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

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

16,00 
8,00 

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

130,00 
22,00 
30,00 

20,00 
40,00 
16,00 

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

80,00 
110,00 

65,00 
150,00 
60,00 

HUNDREDS ^ . ^ % K l Q 

coui.ecT»oNS^ 
^ ^ MONTH !!! 

Starter collections through to exhibition collections, price 

range ƒ40 to ƒ 5000, plus accumulations. Always a strong 

showing of Eiyopean country collections plus various 

Foreign. Interesting lots, from REAL collectors, for REAL 

collectors! Write or phone today for the full list! 

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

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

P O S T Z E G E L - P A R T i j E N H A t v i D E L 

__¥ÄN VLIET 
Wi | zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels v/elke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen m 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 parti|en zijn wij de grootste op 
dit gebied in Nederland Mede door een hoge omzetsnelheid en lage 
kosten zi|n wi | in staat maandelijks honderden nieuwe partijen aan te 
bieden tegen zeer scherpe prijzen Uiteraard koopt u bij ons zonder 
enig risico Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vrijblijvend onze 
maandelijkse voorraadlijst aan, of breng een bezoek aan: 

PZH Fa. Van VLIET 
Ugchelseweg 50 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel 055-5416108 of fax 055-5340375 

Geopend do/vr. 14 0 0 - 1 7 0 0 
zat 10.00-16 00 

VOOR DE VERZAMELAAR(STER), GROOT OF KLEIN, JONG EN OUD 
VOOR IEDEREEN DIE VAN POSTZEGELS HOUDT; 

heeft 't Poszegelhoës in Venlo 

Q Op aanvraag: gratis prijslijsten van Nederland en Overzee. 
Q Gunstige voorwaarden voor levering in abonnement van nieuwe uil^ften 

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

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

671 



NEDERLAND 
POSTFRIS va ± 1872 (alles met certificaat) 
ENORME SBÏCK-PUNT-KLEINRONDSTEMPELS, div. tandingen 
CURACAO -1 î  
SURINAME / idem 

ALLE LANDEN WEST-EUROPA EN ISRAEL. 
Wij zijn aanwezig op de FILA-EDE '96 DAG V/D POSTZEGEL 11 en 12 okt. 
Pzh "PARNASSUS", Roelof Hallstraat 34,1071 VK, Amsterdam, 
TeUFax 020-6752372 

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

De Globe Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn N<^3I<^ 
055-5213708 ^""^ 

WIJ bieden u postfnsse zegels van de thema's voetbal/sport/ 
olymp.spelenAJPU enz. enz. met aanzienlijke kortingen 

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

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

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

f l o n i n h o Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn % 
UU U I U U C 055-5213708 

^ FILATELIE "DE BOEIER" 1̂ 
1 NEDERLAND ZWITSERLAND 1 

Postzegels in luxe kwaliteit postfris of gestempeld, geen fdc 
Prijslijst gratis op aanvraag Prijzen in Nfl 

UIT ONZE PRIJSLIJST ZWITSERLAND POSTFRiS 
128 29 397 50 
130 32 269 — 
133 35 129 — 
142 435 — 
143 44 85 — 
146 48 19 — 
149 51 32 50 
153 55 3 3 -
172 74 31 50 
175 78 32 — 
185 88 25 — 
209 12 5 75 
214 17 5 — 
218 21 5 — 
222 25 4 50 
226 200 — 
229 32 5 — 
235 38 5 — 
241 44 5 — 
246 49 17 50 
250 55 167 50 
262 65 10 — 
266 69 9 25 
281 84 9 50 
287 90 8 75 
294 96 13 — 
blok 2 125 — 
306 09 1150 
314 17 4 75 
blok 3 10 — 
321 24 29 50 
326y 1 25 
326z 45 — 
blok4 115 — 
328 30v 295 — 
328 30w 240 — 
328 30x 40 — 
331 34 5 50 

336 43 37 50 
356 1 — 
357 58 2 -
359 62 5 — 
blok 5 6 2 5 -
373 76 5 — 
377 85 72 50 
386 0 50 
387 94 117 50 
396 97 1 75 
398 0 50 
399 02 4 75 
blok 6 1 7 0 -
405 07 23 — 
408 09 1 50 
blok 7 147 50 
412 15 5 — 
416 0 25 
blok 8 130 — 
blok 9 1 3 0 -
420 21 1 75 
blok 10 115 — 
424 27 4 50 
428 30x 2 50 
431 34 8 25 
435 37 1 50 
439 42 5 75 
443 44 4 — 
blok 12 235 — 
460 63 20 — 
464 1 — 
465 68 6 -
469 0 25 
471 74 12 50 
475 78 5 — 
480 83 12 — 
484 87 4 — 
488 91 5 — 

496 99 2 — 
508 11 9 50 
blok 13 140 — 
514 17 6 — 
518 48 — 
519 21 2 — 
522 24 2 75 
525 28 10 — 
529 40 30 — 
54144 6 — 
545 49 32 — 
550 54 17 50 
555 59 34 — 
blok 14 420 — 
56165 13 50 
566 69 7 50 
570 74 17 50 
575 79 13 75 
580 84 17 50 
585 7 -
586 87 0 75 
588 92 15 — 
593 96 8 50 
597 01 1 5 -
602 06 15 — 
607 10 6 25 
blok 15 165 — 
61317 1 5 -
618 22 14 — 
623 26 6 — 
627 31 15 — 
632 36 1 0 -
637 40 6 25 
64145 12 50 
646 47 5 25 
648 52 9 25 
653 56 3 25 
657 61 10 75 

662 
663 67 
668 71 
blokte 
674 78 
679 80 
681 82 
683 86 
687 91 
692 95 
696 13x 
714 18 
blok 17 
720 21 
722 26 
727 30 
731 35 
736 37 
738 41 
742 46 
747 50 
751 55 
756 57 
758 62 
blokte 
764 67 
768 73 
blok 19 
775 79 
780 
781 
782 85 
786 88x 
786 90y 
791 94 
795 99 
800 01 
802 

Onze prijslijst heeft nummer ing volgens Michel Yvert en Zumste 

's 

Inummering volgens MICHEL) 

0 60 
7 50 
2 75 

24 — 
9 -
150 

27 50 
19 50 
6 75 
6 50 

26 50 
15 — 
6 5 -
125 
9 50 
5 -
7 50 
1 25 

49 50 
4 75 
4 — 
4 50 
1 75 
4 75 
7 50 

12 — 
9 — 
9 50 
4 50 
6 — 
0 75 
2 25 
4 -
6 — 
2 25 
3 50 
150 
A — 

n 

Bestel l ingen schrifteli)k of per fax Levenng aan nieuwe klanten tegen voo 
der rembours 
Bi| bestel l ingen tot Hfl 200 - + 3 50 verzend / a d m kosten (rembours + 10 
Boven Hfl 200 - f ranco levenng Min imumorder s v p Hfl 50 -
BIJ VOORUITBETALING 5 % KORTINGl 
Betaling door overmaken naar gi ro/bankrekening of bijsluiten betaalkaarte 

KLIPPER 75, 2991 KL BARENDRECHT TELEFAX 0180-621428 
TELEFOON 19 00-22 30 EN IN HET WEEKEND 0180 619743 
POSTGIRO 2718493 ABN/AMRO 50 50 44 978 bezoek e 

803 07 
808 11 
blok 20 
814 18 
819 
820 21 
822 
823 24 
825 
826 30 
831 32 
833 35 
836 40 
841 
842 
843 44 
845 49 
850 
851 52 
853 57 
858 61 
862 65 
866 69 
870 73 
874 77 
878 86 
887 90 
891 94 
895 99 
899 
900 01 
902 05 
906 10 

2 50 
150 
2 50 
2 -
0 40 
125 
015 
0 75 
0 75 
2 -
5 — 
1 25 
2 -
025 
0 25 
0 95 
2 -
0 40 
0 40 
2 — 
150 

12 50 
2 — 
150 
2 — 
8 — 
150 
2 — 
4 50 
2 50 
1 — 
2 — 
2 75 

Voor niet vermei 
de nummers en 
complete jaar 
gangen zie onze 
gratis prijslijst 

ruitbetaling 

-) 
n/eurochec 

of on 

ues 

illeen na afspraak 

' # 

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

Giro: 73.31.882 
1001. Rusland, postfrisse locals 150,— 
1002. USA. Spec, vluchten 150,— 
1004. Oostenrijk. "Feldpost" brieven 150,— 
1008. Noord-Korea. 1993 postfris in boek 185,— 
1012. Bulgarije. Postfrisse verz. Dm 1700,- 150,— 
1014. Blokken. 300 verschillende in boeken 150,— 
1019. Frans-Antarctica. Brieven etc. 300,— 
1021. Vijf boeken met jaargangen en blokken 150,— 
1022. Mongolië, postfrisse verzameling 375,— 
1024. 25 insteekboeken met gebruikt motief 750,— 
1026. Engelse/Franse gebieden. PostfriscoUectie 150,— 
1028. Wereld. Postfrisse verzameling 225,— 
1031. Postfrisse verz. arabische gebieden 300,— 
1032. 2000 versch. blokken van de wereld 600,— 
1033. Rusland, boek met doubletten. Postfris 37,50 
1035. USA. Boek pre-cancels 150,— 
1036. USA. Pre-cancels. W.o. blokken 185,— 
1037. USA. Pre-cancels. Modern 150,— 
1038. USA. Pre-cancels. Met betere 225,— 
1041. China. Boek met postfrisse blokken 300,— 
1043. Vietnam. In vellen Ca. Dm 24.000,- 360,— 
1047. Arab, gebieden. Postfris. Ca. Dm 5000,- 450,— 

SPECIALE AANBIEDING 
VOOR FPC-CLUBLEDEN 

Een prachtig doosje met een schat aan materiaal. 
Het accent ligt op de kwaliteit en niet op de kwantiteit. 

Zo vindt u gegarandeerd in elk doosje een postfrisse nr. 606 
van de USA t.w.v. Yv.Fr. 1000,-. Tevens talrijke betere zegels 

van diverse gebieden. Betere brieven. Combinaties uit 
postzegelboekjes van Deutches Reich. Postw. stukken 

Australië. Etc. 

Voor clubleden: 225 gulden 
(voor niet-leden: 300 gulden) 

BEZOEK VRIJBLIJVEND ONS KANTOOR 
Levering alleen onder rembours of na vooruitbetaling 



[10]REINDRAIJER 
Al geruime tijd staat op 
mijn bureau een repro
ductie van een ontwerp 
voor één van de Zomer
postzegels van 1980 van 
Rein Draijer. Het is een 
afbeelding van zeilboten 
in een merengebied. 
Deze serie Zomerpostze
gels is een van mijn 
meest favoriete emissies, 
omdat het kleine schilde
rijtjes zijn, zonder dat je 
het idee hebt van schil
derijen op postzegels of 
de beperking van net 
kleine formaat. 

Zesenveertig zegels 
Door de totstonakoming 
van een aantal afleverin
gen van het Handboek 
Postwaarden Nededand, 
waarin zijn postzegels 
behandeld worden, is 
mijn belangstelling voor 
Rein Draijer alleen maar 
toegenomen. Hij heeft 
over een periode van 
meer don dertig jaar 
postzegels ontworpen. In 
1 950 verscheen de eer
ste serie: 'Kerken in oor
logstijd' en in 1 981 de 
laatste met een afbeel
ding van Huis Ten Bosch. 
Ik ben eens gaan tellen 
en kwam maar liefst tot 

Niet uitgevoerd ontwerp voor 
Europapostzegel 1956 

zesenveertig postzegels 
met vijfendertig verschil
lende ontwerpen. Het 
aardige is dat je over 
zo'n periode ook goed 
een ontwikkeling in zijn 
werk kunt waarnemen. 
Deze ontwikkeling is na
tuurlijk ook afhanKelijk 
van de technische moge
lijkheden bij het drukken 
van postzegels. 

Levensloop 
Rein Draijer zag in Gro
ningen het levenslicht op 
10 juli 1899. Hij werd 
opgeleid aan de Rijks-
normaalschool in Arn
hem en behaalde de la
gere akte tekenen. In 
1 922 vestigde hij zich in 
Den Haag. Aan de Aca
demie voor Beeldende 
Kunsten in Den Haag 
haalde hij zijn akte 
M.O.-tekenen; hij gaf er 
vervolgens jarenlang les. 

POSTZEGELS VAN REIN DRAIJER 
1950: Kerken in oorlogstijd 

Jubileum Leidse Universiteit 
Herdenkingszegels Jan van Riebeeck 
Herdenking 100 jaar Telegraaf en 100 
jaar Nederlandse Postzegels 
iTEP-postzegels 
Zomerpostzegel Vincent van Gogh 
Bevri jdi ngspostzegel 
Zomerpostzegel: ae walvisvaorder 
Willem Barentsz 
Landschapszegel 
Rode Kruispostzegels 
Zomerpostzegels 
Zomerpostzegels 
Deltazegel 
Zomerpostzegels: 
St. Hubertusslot en Begijnhof 
Zomerpostzegels: toerisme en recreatie 
Frankeerzegel Huis ten Bosch 

1952: 

1954 
1955 
1957: 
1962 
1963 
1968 
1969 
1972 
1975 
1980 
1981: 

In 1927 had Draijer zijn 
eerste tentoonstelling en 
in 1946 won hij de eer
ste prijs in een prijsvraag 
voor affiches van PuIcbrI 
Studio, de kunstenaars
kring waarvan hij veertig 
jaarHid is geweest. 
Zijn werk is regelmatig in 
binnen- en buitenlana 
geëxposeerd en ook on
derscheiden. In Den 
Haag waren er over
zichtstentoonstellingen in 
het Gemeentemuseum (in 
1968, naar aanleiding 
van de toekenning van 
de Jacob-Marisprijs) en 
in Pulchri Studio. In 
1 962 nam hij deel aan 

de Biennale van Venetië. 
Draijer schilderde voor
namelijk landschappen, 
architectuur en stillevens; 
vanaf 1 953 maakte hij 
ook beeldhouwwerken. 

Niet uitgevoerd ontwerp voor 
Europapostzegel 1960 

Ontwerp voor de Zomerpostzegel van 1975. Begi|nhof 

Na de dood van zijn 
vrouw in 1980 staakte 
hij zijn werkzaamheden; 
hij hield in 1 981 een 
grote 'uitverkooptentoon
stel ing' in Pulchri Studio. 
In 1986 is hij op 87-ja-
rige leeftijd overleden. 

Postzegelloopbaon 
Bij de PTT volgde Draijer 
als een van de eersten de 
zogenoemde Postzegel
opleiding. Deze was in 
het leven geroepen om 
kunstenaars vetirouwd te 
maken met het ontwer
pen van postzegels. 
Draijer bekwaamde zich 
vooral in het letterteke-
nen onder leiding van 
Piet van Trigt. Later werk
te hij zelf afs docent mee 
aan deze cursus. Daar
door kreeg hij ook een 

Film 
Wat zich helaas niet in 
de collectie van het mu
seum bevindt is een film, 
waarin Rein Draijer in 
1952 figureerde. Deze 
film werd gemaakt ter 
gelegenheid van de In
ternationale Tentoonstel
ling Eeuwfeest Postzegels 
(ITER). Overigens deed 
Draijer al in 1 933 filmer
varing op. Hij speelde 
toen een krijgshaftige 
ridder in de Nederlandse 
speelfilm Willem van 
Oranje. 
Een grote wens van mij is 
om in het museum nog 
eens een tentoonstelling 
over het werk van Rein 
Draijer te maken, waar
bij zijn postzegels uiter
aard een belangrijk on
derdeel moeten vormen. 

Ontwerp voor de Zomerpostzegel van 1980: merengebied 

directe relatie met het 
PTT Museum (voorheen 
Het Nederlandse Post-
museum). Geregeld kwa
men de cursisten in het 
museum om ontwerpen 
te bekijken. In 1956 ex
poseerde Draijer samen 
met leden van de kunste
naarsvereniging Verve in 
het museum. 
In de collectie van het 
museum bevindt zich een 
model van sortering in 
drie gangen door middel 
van vijf stromen van pij
len in uiteenlopende kleu
ren. Dit model is in 1954 
door Rein Draijer in op
dracht van het museum 
gemaakt. Het is een 
Kunstwerk op zich zelf. 
Behalve alle schetsen en 
ontwerpen van de uitge
geven postzegels, bevin
den zich ook twee niet 
uitgevoerde ontwerpen 
voor Europapostzegels 
van 1957 en 1960 in het 
museum. Bovendien ont
wierp Draijer ook een af
fiche bij de uitgifte van 
de serie 'Kerken in Oor
logstijd'. 

Ik ben dan zeer be
nieuwd naar de schilde
rijen op groot formaat, 
zoals 'Wegteken' uit 
1963, Dit laatste draagt 
dezelfde afbeelding als 
de Rode Kruispostzegel 
van 4 cent uit 1963. Ook 
moet er een groot schil
derij zijn van de Delta
werken; ik ben nieuws
gierig of er een overeen
komst bestaat met de 
postzegel die hij over dit 
onderwerp maakte. 
Voor het kleurgebruik 
van Draijer en net serene 
karakter van zijn werk 
heb ik grote bewonde
ring opgevat. 
Yoiando de Meijier 
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Yolanda de Meiiier is medewer
ker van de cfdelmg Post in het 
PTT Museum; haar specialisatie 
is 'Nederlandse postzegels van 
1950 tot heden'. 
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SliEKUWElsERGIEIN 
ENERGISES^AMNOi 

Filütek helpt äj vermchten mer^heßng 

Op 1 januari van dit jaar is de energieheffing ingevoerd. 

Door energie duurder te maken hoopt de regering 

besparingen te bereiken. De folders van Postbus 51 geven 

nuttige tips, maar ook de filatelie is (al jarenlang) een 

~ actieve adviseur ais het om energiebesparing en 

' , alternatieve energiebronnen gaat. 

De recent ingevoerde 
energieheffing wordt 
gecompenseerd door 
een belastingverlaging. 
De onduidelijkheid van 
deze belastingmaatre
gel maakt het moeilijk 

de heffing te doorgronden; 
daardoor is het niet meteen 
zonneklaar dat de heffing een 
stevige bijdrage levert aan het 
'milieudenken'. 
Al in januari van dit jaar signa
leerde het Sociaal Cultureel 
Planbureau dat de consument 
zich gepakt voelt. De verho
ging van de energieprijzen 
wordt uitgelegd als een maat
regel die het gebruik van de 
auto onbetaalbaar moet ma
ken. 
De door de overheid samen
gestelde Postbus 5i-folder ziet 
het allemaal wat eenvoudiger: 
'Als u aan energiebesparing 

-° gaat doen, dan kunt u er fi-
o- nancieel iets op vooruit gaan.' 
~ Daaruit blijkt dus dat we zélf 
^ invloed hebben op de hoogte 
^ van de energieheffing die we 
— moeten betalen. Postzegelver-
c= zamelaars nemen in dat op-
;:; zicht een enigszins bevoor-
^ rechte positie in, want in de fi-
2 latelie zijn vele aanwijzingen 
= te vinden om te komen tot 

energiebesparing. In dit arti-
C7^ kei wordt voor u een selectie 
wl^ gemaakt uit de vele nuttige 

adviezen die vooral op zegels 
en in verschillende soorten 
stempels kunnen worden aan
getroffen. 

Bijna een kwart eeuw geleden 
-in 1972- verscheen het Rap
port van de Club van Rome, 
waarin de uitputting van de 
aardse grondstoffen werd 
voorspeld {aßeelding 1). Over 
het onderwerp milieu werd 
stevig nagedacht en Neder
land werd al gauw met de 
neus keihard op de feiten ge
drukt. De oliecrisis leerde ons 
dat het knap vervelend is als 
de benzine op de bon gaat. 
Het denken over besparing 
op energie kwam op gang. In 
1977 kreeg Nederland zijn 
eerste energiebesparingsze
gel. 
Inmiddels zijn we er ook ach
ter dat intensief gebruik van 
energie leidt tot wat bekend is 
geworden als het broeikasef
fect. De belangrijkste oorzaak 
van dit effect is de uitstoot van 
kooldioxide (CO^). Om het 
broeikaseffect te verminderen 
is het nodig minder brandstof
fen te gebruiken. Het voor
naamste doel van de energie
heffing is dan ook: terugdrin
ging van het brandstofge-
bruik. 

VERSTANDIG MET ENERGIE 
De uitgifte van energiebespa
ringszegels kwam in de tweede 
helft van de jaren zeventig op 
gang. Nederland was er in 
1977 redelijk vroeg bij, maar 
verloor het toch van Zwitser
land, een land dat voor meer 
thema's een pioniersfunctie 
vervult. De Zvritsers gaven in 
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1976 al een energiebespa
ringszegel uit {afbeelding2). 
Omstreeks 1980 valt er een 
piek in de uitgiften met het 
thema energiebesparing waar 
te nemen. Veel zegels sporen 
in een tekst aan tot besparing 
van energie. Het zijn echter 
de afbeeldingen die het ac
cent op de concrete mogelijk
heden leggen. Meestal zijn 
het herkenbare symbolen, die 
soms in een ludiek jasje wor
den gestoken - zoals de DDR 
deed in 1981 {aßeelding 3). 
De Nederlandse zegel uit 
1977 is niet zo duidelijk. Deze 
heeft de bedoeling een in
druk te geven van straling, 
maar de bron daarvan ligt 
buiten het beeldvlak van de 
zegel. Wat ook niet uit de verf 
komt is dat deze straling zo
wel warmte als licht uitdrukt, 
de twee vormen waarin ener
gie zich openbaart. De ont
werper gaat er kennelijk ook 
van uit dat iedereen begrijpt 
dat de blauwzwarte nacht bo
venin de zegel betekent dat 
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deze energie aan grenzen ge
bonden is. 
De uit drie zegels bestaande 
serie op het thema Wees zuinig 
met energie wan de Nederlandse 
Antillen uit 1978 is opvallend 
eenvoudig. De Oostenrijkse 
zegel uit 1979 met een afbeel
ding van een brandende luci
fer spreekt meer aan {aßeel
ding 4). Op een Griekse zegel 
uit 1980 wordt een boek met 
adviezen voor het besparen 
van energie afgebeeld {aßeel
ding 5). 

FRANKEERSTEMPELS: EEN 
ONUITPUHELIJKE BRON 
Wie stempels op het thema 
energiebesparing zoekt, kan 
vooral terecht bij de frankeer-
stempels. Gemeenten en nuts
bedrijven, de leveranciers van 
energie, zagen het al vrij snel 
als hun taak om de burgers 
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met behulp van deze stempels 
bewust te maken van de nood
zaak tot energiebesparing. 
Omstreeks 1975 deden de slo
gans in de sfeer van 'verstan
dig met energie' him intrede. 
Daarvóór werd nog gewezen 
op de voordelen die het ge
bruik van aardgas met zich 
bracht. De Nederlandse Gas
unie gebruikte zelfs de  nu 
wat vreemd aandoende  tekst 
'Doet u wel genoeg met aard
gas?'. Regas in Assen stapte al 
snel over op de slogan 'Ver
standig met aardgas', net als 
Emgo in Middelharnis en het 
Gasbedrijf Peelland in Deur
ne. Het GEB in Dordrecht 
voegde daar de aanwijzing 
'Stook een graadje lager' aan 
toe, gevolgd door het GEB in 
Eindhoven. Intergas in Oos
terhout koos voor de tekst 
'Aardgas: wees er zuinig op', 
nadat een jaar ervoor nog de 
tekst 'U spaart pas met aard
gas' werd gebruikt. De Neder
landse Gasunie probeerde het 
met 'Doe verstandig met aard
gas'. Verschillende bedrijven 
lieten de tekst 'Verstandig met 
aardgas' vergezeld gaan van 
twee stripfiguren op een lei
ding met kraan. Gasbedrijf 
GAZO in Zwolle zocht het in 
de opvoedkundige sfeer: 
'Aardgas is kostbaar  doe er 
verstandig mee' (afbeelding 6). 
De tekst is voorzien van een 
symbool dat wel vaker voor
komt: een als een kaars bran
dende wereldbol. 

ONDERSCHEID VERVALT 
Veel stempels laten het onder
scheid tussen aardgas en elec
triciteit varen en stappen over 
op besparing van energie in 
het algemeen. De meeste van 
zulke stempels bevatten, net 
als de hiervoor genoemde, 
eenvoudige en begrijpelijke 
slag/innen als 'Verstandig met 
energie'. De kracht van deze 
boodschappen ligt in de her
haling. Het VEGGasinsrituut 
in Apeldoorn koos de eenvou
digste weg met de algemene 
tekst 'Energiebesparing Ne
derland'. Eén van de eerste 
stempels komt van de Gamog 
in Zutphen (1974, aßeelding 
7) met de tekst 'Zuinig met 
energie' die rond een naar be
neden wijzende pijl is ge
plaatst. De gemeente Vlaar
dingen gebruikte deze tekst 
met een zandloper. Het Ge
meenschappelijk Gasbedrijf 
Gouda en Omstreken te 
Gouda kwam een jaar later 
met 'Wees zuinig met ener
gie'. De slogan 'Verstandig 
met energie' werd gebruikt 
door Delfland in Delft (samen 
met een wereldbol, afbeelding 
8), Amstelland te Amstelveen 
(samen met symbolen voor 
water en electra) en Frigas te 
Leeuwarden, alsook door de 
Novem te Apeldoorn. Obra

gas m Helmond voegde er aan 
toe 'Er is alle reden voor.' De 
variant 'Wees verstandig met 
energie' werd gebruikt door 
het PEB te Leeuwarden, de 
PNEM in 's Hertogenbosch 
en de PEN in Bloemendaal. 
Een andere variant stelt het 
gebruik centraal: 'Gebruik 
energie bewust' (GEB Utrecht 
en GEB Leidschendam), 'Ge
bruik energie verstandig!' (in 
een tekstballon met een man, 
PLEM in Maastricht) en 
'Goed gebruik van Energie 
betekent Besparing' (GEB 
Rijswijk). 
Limagas in Nieuwenhagen 
paste de gebiedende wijs wel 
heel resoluut toe: 'Energie 
sparen moet!' IJsselcentrale in 
Zwolle/Hengelo zocht het in 
de opvoedkundige slogan 
'Energie sparen is energie be
waren'. De gemeente Gouda 
ging op de serieuze toer met 
'Ernst met energie'. 
Een stempel dat misschien de 
noodzaak van energiebespa
ring het beste verwoordt is dat 
van de gemeente Wassenaar: 
'Energie besparen milieu be
waren'. 

NOG MEER ADVIEZEN 
Na verloop van tijd begonnen 
sommige nutsbedrijven stem
pels te gebruiken om aan te 
geven dat ze er ook zijn voor 
advies op het gebied van ener
giebesparen. 
De PZEM te Middelburg advi
seerde 'Energiebesparing? 
Woningisolatie? Vraag het de 
PZEM'. De PGEM te Arnhem 
gebruikte de woordspeling 
'De PGEM  royaal met zuini
ge adviezen'. Het Energiebe
drijf Rijnland te Leiden stelde 
zich zorg/aam op: 'Energiebe
sparing  ook onze zorg'. En 
uit 'sHertogenbosch kwam de 
wijsheid 'Energiebesparen = 
uitgeven en overhouden. Wij 
zijn er voor!' 
De door de PTT gebruikte 
machinestempels zijn vaak wat 
levendiger. Luxemburg liet in 
zo'n stempel ter gelegenheid 
van de Energiespuermount 
(energiebesparingsmaand) in 
oktober 1979 een vlam zeggen 
'Spuer Energie' ('bespaar op 
energie', aßeelding 9). In een 
Zwitsers stempel zien we de 
tekst 'Denk mit  Spar mit!' 
met in het logo het woord 
'Energie' {afieeUiing 10). 

ELEGRICITEITSNOTA ONDER 
CONTROLE 
Aardgas betekent voor bur
gers vooral: verwarming. Voor 
verlichting gebruiken we elec
triciteit of (populair gezegd) 
stroom. Op vele energiebespa
ringszegels wordt een gloei
lamp afgebeeld om de bespa
ring op electriciteit in beeld te 
brengen. Voorbeelden daar
van zijn te vinden bij zegels 
van Duitsland (1979) en Por
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tugal (1980). Griekenland 
(1980) gebruikte de gloei
lamp als een variant op de be
kende wereldbolkaars. Ook 
de stekker wordt vaak als sym
bool gebruikt. Voorbeelden 
daarvan zijn te vinden bij 
Spanje (1979) en de DDR 
(1981). Dezelfde symbolen 
treffen we ook aan in de fran
keerstempels van de electrici
teits en energiebedrijven in 
ons land, waarbij het opvalt 
dat de teksten hier een wat lu
dieker karakter hebben. 
In een stempel van de zoge
naamde Arnhemse instellin

gen (zoals de KEMA) werd de 
gloeilamp gekoppeld aan de 
tekst 'Spaar me!' {aßeelding 
11). In een ander stempel 
werden in de slogan 'Slim met 
stroom' de beide O's vervan
gen door ronde stekkerdozen. 
De stekker werd gebruikt voor 
teksten als 'Uit is in!' (EGD in 
Groningen) en 'U uit, hij ook' 
(PUEM in Utrecht). 
In een ander stempel van de 
EGD werd de wereldbolkaars 
gebruikt als begeleiding voor 
de tekst 'Stroom is kostbaar. 
Doe er verstandig mee.' IJssel
centrale in Zwolle/Hengelo 
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verkondigde in de jaren ze
ventig al 'Stroom blijft... maar 
wees er zuinig mee!'. De 
PGEM in Arnhem stak in een 
stempel de duim omhoog bij 
de tekst 'Stroom sparen pri
ma'. 
Aardige vondsten zitten soms 
in de combinatiestempels 
waarin op de besparing op gas 
en electra wordt gewezen. Het 
GEB in Rotterdam lanceerde 
in 1976 al de agressieve tekst: 
'De 'allesaanlater' is weer be
zig  grijp de dief!' 
Het EGD in Groningen ge
bruikte in 1989 een stempel 
ter gelegenheid van de 'Spaar
lampenactie 27 februdri15 
april'. Met spaarlampen wordt 
niet zoveel energie bespaard, 
maar financieel gezien is het 
een goede investering. De 
PGEM m Arnhem roept in 
een stempel op tot het ge
bruik van nachtstroom: 
'Nachtstroom = 28% goedko
per'. 
De nieuwste ontwikkeling is 
natuurlijke electriciteit of 
groene stroom: electriciteit uit 
zon, wind en water. Daarvoor 
betaalt u wel extra, maar na
timrlijke electriciteit is wel 
brandschoon. Een toepasse
lijk stempel is nog niet gesig
naleerd. 

ALTERNATIEVE 
ENERGIEBRONNEN 
Al jaren geleden ging de mens 
op zoek naar alternatieve 
energiebronnen. Het doel was 
niet zozeer om aanvullende 
energiebronnen te vinden, 
maar om schone energie te 
ontdekken zodat het broeikas
effect kon worden bestreden. 
Inmiddels zijn er in de gehele 
wereld alternatieve energie
bronnen ontwikkeld, ook in 
ons land. De omvang is even
wel nog zo beperkt, dat veel 

° Nederlanders dergelijke toe
^ passingen nog niet of nauwe
" lijks in hun woonomgeving 
^ waar kunnen nemen. 
^ Gelukkig zijn de nieuwe, mi
1 lieuvriendelijke alternatieven 
o wel al op postzegels afgebeeld, 
:;; zodat we ons er toch een voor
^ stelling van kunnen maken. 
2 In Nederland werd in 1986 de 
= windmolenzegel uitgegeven 

ter gelegenheid van het in ge
MC bruik nemen van het proef
"I" windmolenpark in het Friese 

Sexbierum. Doelgerichter was 
de zegel met een zonnecollec
tor die Duitsland in 1981 uit
gaf (afleeldmg 12). Portugal 
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(1976) en Zweden (1980) ga
ven beiden een serie van vijf 
zegels uit. Behalve water, wind 
en zon werd ook aandacht be
steed aan geothermische 
energie (aardwarmte) en 
energie die wordt opgewekt 
door golven in de zee. 
Zegels met afbeeldingen van 
concrete toepassingen van al
ternatieve energiebronnen 
komen voornamelijk voor in 
landen buiten Europa. Op de 
twee zegels van een serie die 
Niger in 1979 uitgaf, zijn voor

beelden van een zonneboiler 
van tweehonderd liter afge
beeld {afleeldmg 13). Een op 
het dak geplaatste zonnecol
lector staat op een zegel in de 
serie Energiebesparing van 
Kenya uit 1985. 
Grootschalige toepassing van 
zonneenergie in El Eyenah 
werd afgebeeld op twee zegels 
die SaudiArabië in 1984 uit
gaf {aßeelding 14). 
Ook frankeerstempels op het 
gebied van zonneenergie zijn 
beschikbaar. Zo zegt EBS in 

EREDIENST VOOR AUTO 
Hoc diep de auto m onze sa
menleving is doorgedron
gen, bleek op 17 januari 
1996. Toen werd in de ka
thedraal van Coventry een 
speciale eredienst gehouden 
ter gelegenheid van hon
derd jaar Britse autoindus
trie. In het bijzijn van prins 
Michael van Kent, lid van 
het koninklijk huis en lief
hebber van auto's, prees de 
bisschop de zegeningen van 
de heilige koe. Een onder
deel van de liturgie was de 
plechtige intocht van een 
Daimler (Daimler opende 
in 1896 in Coventry de eer
ste Britse autofabriek) uit 
1897, die over het pad tus
sen de banken naar het 
preekgestoelte reed... 
Vanzelfsprekend bleven fel
le protesten tegen dit evene
ment niet achterwege, voor
al omdat voorbij werd ge
gaan aan de enorme schade 
die de auto de samenleving 
heeft berokkend. 'De kathe
draal is een autoshowroom 
geworden!', aldus de Groe
ne Partij. 
Het indrukwekkendste pro
test kwam van een Britse 
vrouw, wier moeder bij een 
autoongeluk om het leven 
was gekomen. Als een mo
derne Lady Godiva ontdeed 
/ij zich tijdens de kerkdienst 
van haar kleren. 'In de geest 
van Lady Godiva ben ik hier 
om te rouwen om de dood 
van mijn moeder en de ze
ventien miljoen andere 
mensen die direct door de 
auto zijn gedood', riep de 
naakte vrouw, voor ze werd 
weggeleid. 

Grave 'Thuis in zonneener
gie' te zijn, terwijl een ander 
stempel aangeeft dat in het 
Duitse Freiburg het Fraun
hofermstitut für Solare Energie
systeme is gevestigd. 
In ons klimaat is zo'n zonne
energie waarschijnlijk niet de 
rendabelste oplossing, hoewel 
milieuprofessor Lucas Rein
ders van de stichting Natuur 
en Milieu wel iets ziet in mas
sale toepassing van zonnecel
len: 'Als we alle daken in Ne
derland er mee bedekken, le
vert dat twee keer zoveel elec
triciteit op als onze centrales 
op dit moment kunnen leve
ren.' Windenergie is in ons 
land echter een meer voor de 
hand liggende optie. 

INTERESSANTE ENERGIESERIE UIT 
TONGA 
Tonga liet zien hoe een wind
molenpark eruit ziet op een 
zegel van 57 s., afkomstig uit 
een drie zegels tellende serie 
op het thema 'Alternatieve 
electriciteitsbronnen' (1990, 



afbeelding 15). 
In het gebied van de Stille 
Oceaan zijn de elementen 
zon, water en wind in ruime 
mate voorhanden. Op de 
Tongase zegel van 32 s. is een 
installatie voor energie-opwek
king met behulp van zeegol-
ven te zien. 
De zegel van T$ 1.20 laat een 
wel heel praktische toepassing 
van zonnecellen zien: het pro
totype van de toekomstige 
zonne-energie-auto van Mer
cedes is afgebeeld! De duide
lijke afbeeldingen gaan verge
zeld van toepasselijke teksten: 
Wave power, a major new energy 
source ('golfslagkracht: een be
langrijke nieuwe energie
bron') . Wind farms harness 
mother natures power ('wind-
boerderijen beschermen de 
kracht van moeder natuur') 
en Solar cells imll supply future 
energy ('zonnecellen leveren 
de energie van de toekomst'). 
Verder worden met behulp 
van drie andere uitspraken 
enkele ernstige milieubedrei
gingen onderstreept: Wcrrlds 
oceans polluted, manne life under 
threat ('vervuilde wereldzeeën, 
bedreigd onderwaterleven'), 
Aad ram is killing our forests say 
experts ('zure regen doodt 
onze bossen, zeggen deskun
digen') en Ice caps in danger as 
holes m the ozone layergroiu ('de 
ijskappen lopen gevaar als het 
gat in de ozonlaag groter 
wordt'). 

VERKEER 
Niemand kan in zijn eentje 
het broeikaseffect verminde
ren, maar we kunnen wel alle
maal ons steentje bijdragen 

HANDLEIDING VOOR 
ECOLOGISCH DENKEN 
Problemen met het energie
gebruik worden - net als alle 
andere milieuproblemen -
veroorzaakt door verstorin
gen van het evenwicht m de 
natuur. In dat opzicht kan de 
ecologie-serie die El Salvador 
op 6 april 1992 uitgaf, wor
den gezien als een heel prak
tische handleiding voor eco
logisch denken, al passen 
sommige uitgebeelde situ

aties niet bij de situatie in Eu
ropa. 
Omdat de zegels nogal klein 
zijn volgt hier een beknopte 
toelichting op de reeks: 

0.60 - Transport zonder mi
lieuvervuiling (fietser) 
0.80 - Fauna, ecologie en on
derwijs (twee vrolijke kinde
ren met vlinder) 
1.60 - In harmonie met de 
natuur (zaaiende boer, wo
ning en hondje) 

2.20 - Geen vervuiling van ri
vieren (rivier met vis) 
3.00 - Eet natuurlijk voedsel 
(stilleven van natuurlijk voed
sel en drank) 
5.00 - Energiegebruik zon
der vervuiling (fiets met aan-
hangwagentje) 
10.00 - Natuurbehoud (bo
men, heuvels en water) 
25.00 - Dierenbescherming 
(vogel, vlinder, hert, slang in 
zonnig landschap) 

om het effect af te zwakken. 
Dat kan bijvoorbeeld door ons 
anders te verplaatsen. 
In een Engels machinestem
pel {afleeMing 16) werd in 
1978 al geadviseerd Go by bike 
('neem de fiets'). Een leuk 
frankeerstempel werd ge
bruikt door een Amerikaans 
bedrijf uit Monroeville: Save 
gas! Two wheel it! ('bespaar 
brandstof - doe het met twee 
wielen'; afbeelding 17). Vooral 
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in de steden wint de fiets het 
steeds vaker van de auto, als 
het op bereikbaarheid aan
komt. Dat geldt trouwens ook 
voor gemotoriseerde fietsen, 
zoals nogal energiek in beeld 
werd gebracht op een Belgi
sche Pubhbel (reclamebrief
kaart, afbeelding 18). Ook de 
aanschaf van een kleine auto 
in plaats van een 'dikke' Mer
cedes is goed voor het milieu. 
Vernünftig fahren hilft sparen, 

meldt het frankeerstempel 
van Mercedes-Benz (afbeelding 
19). Een frankeerstempel van 
de benzinemaatschappij Total 
maakt melding van ecologisch 
(of economisch?) verantwoor
de benzine: 'Ecoplus Da's pas 
super rijden!' 
Vroom & Dreesman in Breda 
leek zijn tijd m 1937 ver voor
uit te zijn: in een stempel advi
seerde het bedrijf, niet alle
maal apart per auto naar de 

Vernünftig fahren 
*^ hilft sparen 
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winkel te rijden: 'Maakt ge
bruik van onze Gratis Bestel
dienst door geheel west-Bra-
bant' {afleelding 20). Maar de 
schijn bedriegt: we moeten er 
wel bij zeggen dat 'de gewone 
man' in die tijd geen auto 
reed. Zestig jaar later is het 
net andersom en dient centra
le bezorging de energiebespa
ring. 
Het openbaar vervoer blijft 
een belangrijke vervanger van 
de auto, ondanks alle negatie
ve berichtgeving. De Deutsche 
Bundesbahn bracht jaren gele
den al de voordelen van de 
trein in beeld met teksten als 
Fahr lieber mit der Bundesbahn 
('neem liever de trein') en 
Ausgeruht ankommen mit der 
Bundesbahn ('uitgerust arrive
ren met de trein'). 
Het openbaar vervoer krijgt 
overigens toch veel aandacht 
in de filatelie. Op de drie ze

gels die Spanje in 1980 uitgaf 
zijn de trein, de bus en de on
dergrondse te zien. Het nut 
van openbaar vervoer is heel 
treffend uitgebeeld in een 
Zwitsers machinestempel. 
Daarin wegen drie auto's 
zwaarder dan een bus. De illu
stratie gaat vergezeld van de 
tekst Energie sparen... Tram, 
Bahn und Bus fahren... ('ener
gie besparen? neem tram, 
trein of bus'; afl>eelding21). 

VERWARMING 
Ook besparen op de verwar
ming levert een wezenlijke bij
drage aan het terugdringen 
van het broeikaseffect. Boven
dien levert zuinig stoken fi
nancieel voordeel op, en dat 
werkt door in de hoogte van 
de energieheffing. 
De isolatie van het eigen huis 
wordt vooral door frankeer-
stempels in beeld gebracht. 

Zegels zijn schaarser, hoewel 
Duitsland in 1992 op een ze
gel met het thema energiebe
sparing een geïsoleerde wand 
ajfbeeldde. 
Eind jaren zeventig speelde 
de besparing van energie nog 
geen grote rol. Uit Zeist/Zie-
rikzee kwam toen de slogan 
'Danco Therm in de spouw... 
geen last van de kou!'. Een be
drijf uit Meppel legde het ac
cent op de stookkosten: 'Ther-
mofoam bespaart 30% op uw 
stookkosten'. Opstalan in Ois-
terwijk bracht in 1977 wél de 
energiebesparing in beeld via 
de tekst 'Energie besparen via 
Opstalan'. Een stempel uit 
1983 geeft aan hoe dat kan: 
'Opstalan met volledige isola
tiewaarde dakelementen dak
platen'. Uit die jaren dateren 
ook stempels met teksten als 
'Isoleren is sparen!', 'Warmte 
waard om vast te houden' en 

Isolatie van Rouwenhorst een 
goede investering!'. 
In de jaren negentig dook (en 
duikt) het woord energie 
steeds meer op. Stempels met 
teksten als 'Isoleren is energie 
besparen!' en 'ervaring in 
energiebesparing' zijn geen 
uitzondering. 

TOT SLOT 
Hoe goed ook bedoeld, de fi
latelie geeft uiteraard geen 
bindende adviezen. Het is dus 
raadzaam gebruik te maken 
van de mogelijkheid die de 
PZEM u al bood: 'Vraag advies 
van uw energiebedrijf. 
Ter afsluiting citeren we nog 
een tot de verbeelding spre
kend energiebesparingsadvies. 
En dat van een bedrijf dat juist 
gebaat is bij een zo hoog mo
gelijk energiegebruik: 'Wees 
zuinig met energie thuis, on
derweg en op het werk'. 

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

POSTZEGELHANDB. - VBUNGHUIS „DE VOORSTRAAT' 
vr ISokt 16 00 uur Sluiting v/d 

sehr tel kaart veiling 

wo30okt 18 30-21 30 Algem 

Verzamelbeurs 

Tevens kijkavond vei

ling van 6 nov 1996 

tel. 

dl 5 nov Kiikdag 09 00-20 00 u 

WO 6 nov Ki|kdag09 00-18 50u 

WO 6 nov 19 00u Aanvang v/d 

veiling 

do 7 nov 10 00-16 30 u 

Na-veilmg 

Inlichtingen voor tafelreservering of veilingcatalogus 
0 3 8 - 4 2 1 1 0 4 5 fax 038-4233805 Voorstraat 23 8011 MK Zwolle 

vr 22 nov 16 00 u Sluiting v/d 

sctir tel kaart veiling 

WO 27 nov 18 30-21 30 u 

Algem Verzamelbeurs 

Tevens kijkavond 

veiling 4 dec 1996 

Stempel- en Topografiespecialist Frank van den Hoven ruinnt zijn overtollige materiaal op 
(poststukken / -stempels, prentbriefkaarten en literatuur) door middel van een 

éénmalige schriftelijke veiling. 
Voor elk wat wils, voor beginner en gevorderde; stukken variërend van ƒ 1 , — tot ƒ 1.000,—. 
Daar dit een particuliere veiling is, is er geen sprake van commissie of kadergeld of iets dergelijks. 
Slechts de verzendkosten worden in rekening gebracht. Redelijke inzetten (70% van de taxatie). 
Vraag catalogus of info. Kijkdagen: 13 oktober Poststukkenbeurs Sint Niklaas (België), 
9 /10 november Verzamelaarsjaarbeurs Utrecht, 6 / 7 december Gent (België), of op afspraak. 
Sluiting 9 december 1996. 

Uitgeverij Filatop is, naast diverse filatelistische catalogi, bezig met de voorbereiding van de 

Topografische Encyclopedie van Nederiand, 
waarin informatie komt over alle (meer dan 10.000!) Nederlandse plaatsen. 
Vollediger dan enig ander vergelijkbaar werk dat ooit is verschenen! 
Uitgave gepland voor zomer 1997. 
Manuscript in te zien tijdens bovengenoemde beursdagen. 
Tevens is er tijdens deze dagen een prijsvraag 'plaatsen raden' 
waarbij u een exemplaar van deze encyclopedie kunt winnen. 
Daarnaast geef ik u gedurende deze dagen ƒ5,— contant, 
als u mij een prentbriefkaart of poststuk kunt laten zien 
van een plaats die niet in mijn encyclopedie voorkomt! 
F van den Hoven/ Uitgeverij Filatop, Postbus 1595, 3800 BN Amersfoort. 
Tel. (033) 4723696. 

Uitgeverij Filatop; uw specialist in Filatelie en Topografie. 

PS.: de Catalogus Grootrondstempels Nederland 1996 is nog te koop! Verkrijgbaar bij de vakhandel. 
Ook rechtstreeks te bestellen. 
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3.DepemdelW-hedm 
In de eerste twee afleveringen van dit artikel - zie het juli/augustus- en het septembernummer - kwam de 

produktie van de Machin-zegels door Joh. Enschedé in Haarlem tot en met 1991 ter sprake. De auteur neemt in het 

nu volgende voorlaatste deel van zijn vierluik (er volgt nog een aflevering over gelegenheidszegels) de produktie 

van 'Nederlandse' Machin-zegels sinds 1993 onder de loep. 

HAARLEMSE MACHIN-ZEGELS 
MET DRUKDATUM 
Tot dusver waren de Engelse 
zegels die door Joh. Enschedé 
werden gedrukt bestemd voor 
binnenlandse brieven in het 
second clasytznef. Dat was ook 
zo voorzien in het back up-con-
tract'. 
In het kader van Europese 
aanbestedingen wist En
schedé een meerjarencon-
tract te verwerven voor de ver
vaardiging van low value defini
tives: lage waarden in het per
manente type, ofwel de zegels 
met het portret van koningin 
Elizabeth II in het type-Ma-
chin. Dit betekende dat men 
er in de loop van 1993 toe 
overging om ook waarden die 
niet bestemd waren voor first 
class- (24 p.) of second class-ta.-

rief (18 p.) bij Joh. Enschedé 
te laten drukken. Al deze ze
gels werden voorzien van twee 
fosforbalken. 

Als eerste waarde kwam op 27 
april 1993 de zegel van 6 p. uit, 
gevolgd op 8 juni 1993 door 
de zegels van 1, 5, en 10 p. 
Op 1 november 1993 veran
derden de tarieven: het first 
class-tarief werd 25 p., het se
cond class-tarief 19 p. De op 26 
oktober 1993 verschenen ze
gels van 19 en 25 p. waren ge
drukt door Harrison and 
Sons, de gelijktijdig verschij
nende zegels van 29, 36, 38, 
en 41 p. kwamen uit Haarlem. 
In het kader van het back up-
contract drukte Joh. En
schedé eind 1995 een zegel 
van 25 p.; de reden was dat 

Harrison and Sons het in die 
periode te druk had met de 
kerstzegels van dat jaar. 

VEILIGHEIDSTANDING 
Ten opzichte van de druk van 
vóór 1993 zorgde het nieuwe 
contract voor een aantal be
langrijke veranderingen. 
Deze veranderingen werden 
voor het grootste deel vastge
legd in de algemene specifica
ties die Royal Mail opstelde. 
In de loop van 1992 werden 
de £ -waarden met afbeeldin
gen van kastelen voorzien van 
een tanding waarbij halverwe
ge de perforatie aan de zijkan
ten een groot elliptisch gat 
moest worden aangebracht. 
De achterliggende gedachte 
was dat zo'n elliptisch perfora
tiegat de vervalsing van postze-

O p 8 juni 1993 verschenen de in april en mei van dat laar bi| Enschedé gedrukte Machin-zegels van 1, 5 en 10 p , hier zien we vel-
randen met daarop de met de mkjel aangebrachte drukdata, ordernummers en veltelnummers 

gels zou bemoeilijken. 
Het idee sloeg aan, want ook 
in Nederland verschenen er 
zegels met deze 'veiligheids-
tanding'. In 1993 verschenen 
de zegels van 7'/2 en 10 gulden 
in het type Beatrix-inversie 
met zo'n elliptische tanding, 
en ook in Polen verschenen 
alle in offset uitgevoerde ze
gels met elliptische gaten. In 
Engeland ging het aanvanke
lijk alleen om enkele hoge 
waarden, maar het liep later -
overigens net als in Polen - uit 
op een over a/^gebruik van de 
bewuste tanding. 
Op 2 februari 1993 verscheen 
in Engeland een postzegel
boekje met een tiental meer-
kleurige wenszegels - nou niet 
meteen een object waar ver
valsers het oog op zouden la
ten vallen - met een ellip
tische tanding. Met ingang 
van april 1993 behoort de el
liptische tanding tot de 'stan
daarduitrusting' van de Engel
se langlopende zegels. De tan
ding is 14''/4:14 (15 tanden 
horizontaal, 17 tanden verti
caal), maar dan zodanig dat 
de vierde en vijfde tand van 
onderen aan beide zijkanten 
als het ware weggeslagen zijn 
door een elliptisch gat. 

WITMAKERS ONDER VUUR 
Iets anders was dat het toepas
sen van witmakers bij het ver
vaardigen van papier interna
tionaal onder vuur kwam te 
liggen: de milieu-organisaties 
verzetten zich ertegen. 
Het aanvankelijke resultaat 
was dat sommige papierleve
ranciers al incidenteel over
gingen tot een verlaagd ge
bruik van witmakers in de 
coatingoïm het papier zelf. 
In 1991, ten tijde van de pro
duktie van de Haarlemse Ma-
chin-zegel van 18 p., was 
Coated Papers Ltd al systema
tisch begonnen met het ver
minderen of zelfs het achter
wege laten van witmakers uit 
de coating. 
In 1993 werden de specifica
ties waaraan het postzegelpa
pier moest voldoen op dat 
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Tabel 1 

Bij Enschedé gedrukte Machin 
in de periode 1993 tot heden 

Waarde Kleur 
l p 
2p 
4 p 
5 p 
6 p 

lOp 
20 p 
25 p 
29 p 
30 p 
31 p 
35 p 
36 p 
37 p 
38 p 
39 p 
41 p 
43 p 
50 p 
63 p 

£1.0C 

TSV 

diep kastanjebruin 
diep blauwgroen 
diep turauoise 
dof roodbruin 
geelolijf 
dof oranje 
zeegroen 
zalmroze 
lichtgrijs 
diep olijfgrijs 
vioet 
geel 
ultramarijn 
paarsroze 
rood 
magenta 
qrijsbruln 
donkerbruin 
oker 
heldergroen 
mauve 

= Total Sheet Value (in £) 

zegels 

Uitgiftedatum 
08.06.93 
11.04.95 

(07)14.12.93 
08.06.93 
27.04.93 
08.06.93 

(07)14.12.93 
10.10.95 
26.10.93 
27.07.93 
25.06.96 
17.08.93 
26.10.93 
25.06.96 
26.10.93 
25.06.96 
26.10.93 
25.06.96 

(07)14.12.93 
25.06.96 
22.08.95 

TSV 
2 
4 
8 

10 
12 
20 
40 
50 
58 
60 
62 
70 
72 
74 
76 
78 
82 
86 

100 
126 
200 

punt grondig bijgesteld: er 
mochten geen witmakers 
meer in de coating aanwezig 
zijn. Dat leverde een term op 
als Optical Brightening Agentfree 
(OBA), of NonFluorescent 
Coated Paper, zoals de 
catalogusmaker Stanley Gib
bons het noemt. Alle En
schedédrukken voldoen aan 
deze specificatie. Sterker nog: 
waar de zegel van 18 p. uit 
1991 nog witmakers in het pa
pier zelf vertoonde, bij de ze
gel van 6 p. en de erop volgen
de waarden bleek ook die wit
maker verdwenen. 

TOEPASSING VAN FOSFOR 
Van de bij Harrison gedrukte 
waarden verschenen op 26 ok
tober, respectievelijk op 1 no
vember 1993 velzegels van 25, 
respectievelijk rolzegels van 
35 en 41 p., alsook first en se
cond cZaiiboekjeszegels met 
egale fosfor, maar zonder wit
maker in de coating. 
Eerder verschenen er first 
class (6 april) en second class
boekjeszegels (7 september), 

■o De zegel van 19 p. van Harris
on on was voorzien van één fos
" forbalk; er was geen witmaker 
^ meer in de coató«^ aanwezig. 
" De kastelenzegels (1992) en 
■ de wenszegels (1993) met el
o liptische tanding kregen al 
ü veel eerder papier zonder wit
^ maker in de coating. 
2 Ook de andere drukkerijen le
= verden rond die tijd de in ofif

set gedrukte postzegelboekjes 
COrt waarin geen witmakers in 
WOw coating of papier meer werd 

aangetroffen: Walsall de first
en second cZa5*boekjes op 6 
april en de zegels van 25, 35 
en 41 p. op 1 november, en 

Questa de second cZa^^boekjes 
op 6 april alsmede de first 
cte*zegels 18, 33 en 39 p. op 
10 augustus 1993. 
Geel fluorescerende Cartax in 
de fosforbalken wordt bij ze
gels uit de periode 19911993 
uitsluitend bij de door En
schedé gedrukte zegels aange
troffen. Vanaf medio 1993 is 
daarvan echter ook sprake bij 
de zegels van andere drukke
rijen: Harrison (19 p.), Walsall 
(25 p.) en Questa (33 p.). 

NIETHECHTENDE FOSFORINKT 
Bij het zogenoemde CPLpa
pier (GPL = Coated Papers Ltd), 
dat van fosforbalken moest 
worden voorzien, ontstond 
het probleem dat de fosfor
inkt niet goed hechtte aan de 
witte, onbedrukte zegelran
den. Dat de zegels fosfor aan 
de vingers zouden afgeven was 
uiteraard niet zo gewenst. Om 
dit rub resistance probleem op 
te lossen bracht Enschedé 
eerst een laagje transparant 
wit aan en daarna pas de fos
forbalken. Ook werd de con
centratie fosfor in de inkt 
die nogal hoog was  vermin
derd. Al met al resulteerde het 
in een betere hechting van de 
fosforinkt. 
Met deze gewijzigde produk
tietechniek werd begonnen op 
1 november 1993, met de ze
gel van 50 p. Alle oplagen van 
na deze datum vertonen de 
combinatie van fosforinkt 
(met fluorescente toevoeging) 
en transparant wit. Het trans
parant wit werd aanvankelijk 
met een bestaande cilinder in 
balken van vier millimeter 
breed aangebracht, maar om
dat slechts de nietbedrukte 

ruimte rond de perforatie 
voor problemen zorgde kon 
de balk smaller uitvallen. Dit 
leidde tot een speciaal vervaar
digde cilinder met een smalle
re balk (breedte 2 ä 3 millime
ter) . Werd eerst gezegd dat de 
balken van vier millimeter 
breed uitsluitend bij de zegels 
van 4, 20, en 50 p. van novem
ber 1993 waren toegepast, la
ter werd duidelijk dat ze ook 
bij de oplagen uit februari 
1994 van de zegels van 1, 10, 
29, 30, 35 en 36 p. voorkomen. 
De oplagen van december 
1993 en die van januari, mei 
en juni 1994, alsmede die van 
latere datum zijn voorzien van 
de smallere balk. 

PROBLEMEN MET GELE FLUOR 
De prestaties van de zoge
noemde Philtec Reader  een 
apparaat dat bij de postme
chanisatie in Engeland ge
bruikt wordt om de postcode 
af te lezen  werden negatief 
beïnvloed door de gele fluor 
in de fosforbalken. Met name 
was dat het geval als de code
ringstekens op de zegels te
recht kwamen of zelfs in de 
buurt daarvan. 
De problematiek was enigszins 
complex. Aan de ene kant kon 
de fluor als beveiliging tegen 
vervalsingen waarschijnlijk 
worden weggelaten, want er 
waren inmiddels valse second 
c/ai*boekjeszegels ontdekt met 
fluorbalken die de sorteerma
chines voor de gek hielden. 
Aan de andere kant was er het 
aspect van het gebruik van 
fluorescentie in de drukkerij 
ten behoeve van kwaliteitscon
trole: door de toevoeging van 
fluor waren de fosforbalken in 
de drukkerij gemakkelijk zicht
baar te maken, en met name 

deze laatste omstandigheid 
pleitte voor handhaving van de 
toepassing van fluor. 
Om het probleem op te lossen 
werd voorgesteld, over te scha
kelen van gele op blauwe 
fluor. Blauwe fluor treffen we 
vanaf 8 mei 1995 aan. Deze 
fluorescente substantie is 
evenwel geen Cartax meer, 
maar Lumilux van Riedel 
Dhähn. 

WIJZIGINGEN BIJ DE 
HAARLEMSE PRODUKTIE VAN 
MACHINZEGELS 
Een aantal van de recente wij
zigingen in de produktie van 
Machinzegels heeft specifiek 
betrekking op de manier waar
op Enschedé te werk gaat. We 
zullen ze hier bespreken. 

Drukdatums en veltelnum
mers 
In het kader van de zoge
noemde ISOcertificering was 
Joh. Enschedé al begonnen 
met het aanbrengen van druk
datums en veltelnummers op 
de velranden. Daartoe werd 
gebruik gemaakt van een ink
yeZprinter. Hoewel het aan
brengen van deze controlege
gevens niet als eis in het con
tract met Royal Mail werd ver
meld, was dit toch wel een ex
traatje. De Engelse zegels met 
dergelijke aanduidingen op 
de velranden verschenen ove
rigens nog vóór de overeen
komstige Nederlandse zegels! 
Op de velranden van de zegels 
zijn de drukdatums vermeld, 
gevolgd door een ordernum
mer en veltelnummers; een 
schuine streep scheidt de 
nummers. De gegevens staan 
met de basis naar rechts; op 
de linkervellen zien we ze 
links en op de rechtervellen 

O p Engelse gebruikers van de Machinzegels moet het een vreemde indruk maken 
drukdatums met een maandaanduiding die de Nederlandse herkomst van de zegels 
verraadt 



De wijze waarop de cilindernummers 
worden vermeld voldoet aan de 'Engelse 
standaard' op de linkervellen zijn ze 
voorzien van een punt, op de rechtervel
len niet [dot, respectievelijk no dot) 

rechts. Naast de zegelrijen 12-
11 zien we de drukdatum en 
naast de zegelrijen 10-8 tref
fen we het ordernummer en 
het veltelnummer aan. 
Harrison and Sons gebruikte 
zelf ook al vanaf 1991 een or
dernummer (de zogenoemde 
warrant), maar de volgnum
mers staan bij Joh. Enschedé 
geheel los van deze warrant 
numbers. 
De drukdatums zijn qua tekst 
op een Nederlands publiek 
gericht: de typische Neder
landse maandaanduidingen 

MEI, MRTen OKTdoen op de 
zegelvellen met Engelse zegels 
toch wel wat vreemd aan! 

Achter de gekleurde cilinder
nummers op de velranden 
van de bij Enschedé gedrukte 
Machins staat een punt (lin-
kervel, oneven genummerd) 
of geen punt (rechtervel, even 
genummerd). Dit is geheel 
conform het gebruik bij de 
Harrison-druk (vgl. de vermel
dingen in de Specialized Catalo
gue van Stanley Gibbons: dot, 
respectievelijk no dot). Deze 
manier van cilindernotering 
komt trouwens overeen met 
de specificaties van Royal MaiL 

Perforatie 
Om nog meer uniformiteit te 
verkrijgen met de Harrison-
druk werd het perforatiebeeld 
bij de Machin-zegels in En-
schedé-druk gev^djzigd: van 
twee gaten naar één gat in de 
zijvelranden. Dit zien we voor 
het eerst bij de zegel van 41 p. 
van 9 mei 1994, gevolgd door 
de zegels van 20 en 50 p. van 
21 tot en met 23 juni. 

Fosforbalken 
De fosforbalken op de bij En
schedé gedrukte Machins zijn 
9.5 millimeter breed; ze lopen 
over de perforatie heen en in 
de boven- en ondervelrand 
zijn ze geheel doorlopend. 
Per losse zegel zien we dus 
twee balken. Voorzover dat te 
meten valt heeft de fosforbalk 
een raster (rastermaat 80 in 
plaats van 117) met hoeken 
van 60 graden. 

Gom 
Wat de toegepaste gomsoor-
ten betreft het volgende. Har
rison and Sons gebruikte 
PVA/dextrine-gom sinds sep
tember 1973. Na een proef 
met de Machin-zegel van 19 p. 
(drukdatum 19 juli 1994) en 
de Age of Steanirzegel van 35 p. 
(januari 1994) werd in 1995 
besloten over te gaan op PVA-
gom zonder dextrine! Van de 
SteflOT-zegel wordt gezegd dat 
er een experimentele gom 
werd gebruikt om het krullen 
tegen te gaan. Bij het gebruik 
van dextrine in de gom blijft 
het papier niet zo vlak liggen; 
het kan gaan krullen. 
Dextrinevrije PVA-gom is te 
herkennen aan de lichtere 
kleur. Over de IVIachin-zegel 
van 19 p. wordt het volgende 
gezegd: 
'lay flat'gum, a water borne adhe
sive supplied by National Starch 
&f Chemicals, which not only has 
lay flat characteristics but also has 
a high humidity resistance, adhe
sion to all kinds of paper and com
plete consistency. A 30 ton bulk 
storage capacity tank has been in
stalled by Harrisons who were ex
pected to begin using the gum from 
September 199^^ 
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De zegel van £ 1 - in het kleine Machin-formaat, voor deze waarde moest een vroege
re 'hoge waarde' in het type-kastelen wijken. Tussen de twee loketvellen staat tweemaal 
de toto/ iheet value (in dit geval £ 200.-) 

In 1996 werd de emissie 'Vo
gels en weilanden' gedrukt op 
papier met de lichtere gom 
zonder dextrine. 
De drukkerijen House ofQuesta 
en John Waddington gebruik
ten aanvankelijk Harrison-pa
pier, incidenteel ook papier 
van andei fabrikaat. Het pa
pier van Inveresk Paper Co Ltd 
was voorzien van PVA-gom 
met daaraan een kleurstof toe
gevoegd. Henry & Leigh Slater 

gebruikten in 1988 PVA/dex
trine-gom zonder kleurstof. 
Na 1988 treffen we bij de 
QuestOrdruVXen uitsluitend pa
pier aan van Coated Papers Ltd 
met PVA-gom en zonder toe
voeging van kleurstof Walsall 
gebruikt eveneens CPL-papier 
en - bij hoge uitzondering -
papier van Harrison. 
Bij de Machin-zegels die in 
Haarlem werden vervaardigd 
is CPl^papier gebruikt, waar-

681 



Tabel II 

Technische bijzonderheden van 
gedrukte Mach 

Waarde 

1 p. 

2 p. 

4 p. 

5 p. 

6 p. 

10 p. 

20 p. 

25 p. 

29 p. 

Druk-
datum 

07-APR-93 
08-APR-93 
09-APR-93 
03-MEI-93 
04-MEI-93 
02-FEB-94 
03-FEB-94 
17-OKT-94 
18-OKJ-94 
08-MEI-95 
26-JAN-96 
28-MRT-96 

23-FEB-95 
24-FEB-95 
03-OKT-95 
03-APR-96 

04-NOV-93 
05-NOV-93 
24-JUN-94 
27-JUN-94 
15-SEP-95 

04-MEI-93 
05-MEI-93 
23-DEC-93 
04-JAN-94 
08-AUG-94 
09-AUG-94 
17-FEB-95 
28-FEB-96 
29-FEB-96 

06-APR-93 

07-APR-93 
07-DEC-93 
08-DEC-93 
09-AUG-94 
lO-AUG-94 
ll-MEI-95 
08-MRT-9Ó 

05-MEI-93 
06-MEI-93 
07-MEI-93 
03-FEB-94 
04-FEB-94 
24-NOV-94 
25-NOV-94 
28-NOV-94 
15-NOV-95 

03-NOV-93 
21-JUN-94 
22-JUN-94 
09-JAN-95 
04-MRT-96 

20-SEP-95 
22-SEP-95 
28-SEP-95 

06-SEP-93 
07-SEP-93 
08-FEB-94 
22-FEB-94 
12-JAN-95 
lO-JAN-96 

de bij Enschedé 
n-zegels 1993-heden 

Order-
nr. 

008 
008 
008 
008 
008 
027 
027 
061 
061 
076 
091 
101 

072 
072 
086 
098 

020 
020 
056 
056 
085 

009 
009 
025 
025 
058 
058 
073 
092 
092 

Oi l 

Oi l 
023 
023 
059 
059 
077 
097 

010 
010 
010 
028 
028 
063 
063 
063 
088 

021 
054 
054 
066 
093 

087 
087 
087 

016 
016 
029 
029 
067 
094 

Velnrs 
laagi 

000033608 

000012652 

000014681 
000102473 
000088273 

000069644 
000049497 

000006644 

000010857 

000041422 

000015158 

000006358 

000054349 
000015919 
000136558 

000019032 

000051574 

000008314 

000020103 
000030652 

000031508 

000119462 

000006180 

000039548 
000007883 

000022512 
000065858 

000006717 

000004772 

000077653 
000027633 
000012047 

Velnrs CiL 
hoogi 

000033937 1 
1 
1 
1 
1 

000012671 1 
1 
1 
1 

000014701 1 
000134826 1 
000088297 1 

1 
1 

000069648 1 
000049520 1 

000007197 1 
1 
1 
1 

000010891 1 

000041439 1 
1 

000015177 1 
1 

000006377 1 
1 

000054490 1 
000015920 1 
000136601 1 

000019089 1 
00059450631 

1 
000051556 1 

1 
000008331 1 

1 
000020126 1 
000030729 1 

000031527 1 
1 
1 

000119481 1 
1 
1 
1 
1 

000012357 1 

000039549 1 
000007902 1 

1 
000099999 1 
000065899 1 

000006815 1 
1 
1 

000005255 1 
1 
1 

000077671 2 
000099860 2 
000012415 2 

Opmerkingen 

2 gaten 
2 gaten 
2 gaten 
2 gaten 
2 gaten 
2 gaten 
2 gaten 
1 gat 
1 gat 
1 gat 
Igat 
1 gat, CPL-gom 

1 gat 
1 gat 
1 gat 
1 gat, CPL-gom 

2 gaten 
2 gaten 
Igat 
1 gat 
Igat 

2 gaten 
2 gaten 
2 gaten 
2 gaten 
1 gat* 
1 gat 
1 gat 
1 gat 
1 gat 

2 gaten 
2 gaten 
2 gaten 
2 gaten 
2 gaten 
1 gat 
1 gat 
1 gat 
1 gat, CPL-gom 

2 gaten 
2 gaten 
2 gaten 
2 gaten 
2 gaten 
Iga t 
1 gat 
Igat 
Igat 

2 gaten 
1 gat 
1 gat 
1 gat 
1 gat, CPL-gom 

1 gat, D2b-gom 
1 gat, D2b-gom, 10.10.95 
1 gat, CPL-gom, 24.10.95 

2 gaten 
2 gaten 
2 gaten 
2 gaten 
1 gat 
1 gat 

bij de gom door Joh. En-
sctiedé werd aangebracht. Al
thans, zo was dat tot in maart 
1996. Daarna werd de gom-
meringsmachine bij Joh. En
schedé afgedankt; nu wordt 
het papier met gom en al gele
verd door Coated Papers Ltd. Bij 
de zegel van 25 p. die in het 
najaar van 1995 werd gedrukt 
{first class-taiieï) zien we dat er 
is begonnen met door En
schedé zelf gegomd papier, 
maar dat de druk werd voort
gezet met papier dat door 
Coated Papers Ltd was gegomd. 
Deze wittere, crème gom tref
fen we aan bij de oplage van 
28 september 1995. Sinds 
maart 1996 komt de nieuwe 
gom overwegend voor tenzij-
eerst oude voorraden zijn op
gebruikt. 
Ook voor de Nederlandse ze
gels heeft het verdwijnen van 
de gommeringsmachine bij 
Enschedé gevolgen: momen
teel betrekt Enschedé postze
gelpapier bij Harrison and 
Sons dat voorzien is van de 
lichtere PVA-gom zoals die 
hiervoor wordt beschreven! 

MEER ANTI-
VERVALSINGSMAATREGELEN 
De Engelse zegels met hoge 
waarden in het type-kastelen 
worden sinds 1988 door Har
rison in plaatdruk vervaar
digd. Op 24 maart 1992 ver
scheen deze reeks opnieuw, 
nu met een beeldenaar die 
van kleur verandert als de ze
gels onder wisselende hoeken 
wordt bekeken; de Engelsen 
spreken van optically variable 
ink. Maar er zijn nog meer ver
schillen met de eerste serie: 
behalve het feit dat de zegels 
van elliptische veiligheidstan-
ding zijn voorzien is er ook 
het gewijzigde papier: coating 
noch papier bevatten witma
kers. Wel wordt een groengele 
fluorescentie aangetroffen in 
de inkt die voor het drukken 
van de afbeeldingen van de 
kastelen is gebruikt. 
De door House of Questa ge
drukte zegel van £ 10.- (type-
Britannia) is nog zwaarder be
veiligd. Behalve de twee paar 
elliptische gaten die zijn aan
gebracht is er het gebruik van 
fluorescerende inkt in het 
schild en gekleurde fluoresce
rende vezels in papier, dat zelf 
zonder fluorescentie is. Ver
der nog een in braille gedruk
te tekst - het kan niet op! 
De nominale waarden van de 
kleine Machin-zegels (de low 
values) zijn in de loop van de 
tijd steeds hoger geworden. 
Het is dan ook niet verwon
derlijk dat ook op een zeker 
moment de grens van de £ 1.-
wordt overschreden. Er kwam 
dus een Machin-zegel £ 1.-, 
waardoor er een kasteel-zegel 
van diezelfde waarde afviel. 



W a a r d e 

3 0 p. 

3 1 p. 

3 5 p. 

3 6 p. 

3 7 p. 

3 8 p. 

3 9 p. 

4 1 p. 

4 3 p. 

5 0 p. 

6 3 p. 

£ I . 

No ten : 
1 als in c 

Druk-
d a t u m 

29-JUN-93 
30-JUN-93 
07-FEB-94 
08-FEB-94 
18-OKT-94 
19-OKT-94 
09-MEI-95 
Ol-MRT-96 

07-MEI-96 

09-JUL-93'' 
22-JUL-93 
23-JUL-93 
24-JUL-93 
23-FEB-94 
24-FEB-94 
lO-MEI-95 
24-NOV-95 

08-SEP 93 
09-SEP-93 
24-FEB-94 
25-FEB-94 
16-FEB-95 

03-MEI-96 

lO-SEP-93 
13-DEC-93 
14-DEC-93 
l l -AUG-94 
12-AUG-94 
lO-JAN-95 
11 -JAN-95 
22-NOV-95 

08-MEI-96 

03-SEP-93 
04-SEP-93 
06-SEP-93 
09-MEI-94 
28-NOV-94 
29-NOV-94 
30-JUN-95 
26-MRT-96 

26-APR-96 

Ol-NOV-93 
02-NOV-93 
22-JUN-94 
23-JUN-94 
24-JUN-94 
13-JAN 95 
16-JAN-95 
31-JAN-9Ó 

l l -MEI-96 

13JUN-95 
14-JUN-95 
17-MEI-96 

Order -
nr. 

013 
013 
030 
030 
067 
067 
078 
095 

105 

014 
014 
014 
015 ' 
031 
031 
079 
089 

017 
017 
032 
032 
074 

106 

018 
024 
024 
060 
060 
068 
068 
090 

107 

019 
019 
019 
047 
064 
064 
082 
100 

108 

022 
022 
055 
055 
055 
069 
069 
096 

109 

083 
083 
110 

Veinrs. 
l a a g ' 

000017764 

000009676 

000004982 
000013541 

000055871 

000098638 

000029552 

000008634 
000020386 

000039864 

000004730 
000025132 

000009123 

000153436 
000029471 

Veinrs Cii 
hoog ' 

000017783 1 
1 

000009695 1 
1 
1 
1 

000004905 1 
000013584 1 

000055968 1 

1 
000098661 1 

1 
1 

000029571 1 
1 

000008657 1 
000020421 2 

000043247 1 
1 
1 

000004749 1 
000095009 1 

000009217 1 

000153455 1 
000029490 2 

2 
0000148320 000014839 2 

000012286 
000114176 
000025710 

000002869 

000017398 

000013350 

000068746 
000005516 

000014337 

000003734 

000025436 

000088130 
000104163 
000007402 

000081170 

000012439 

000025346 

eze tabel veltelnummers vermeld worden 
aanwezig, tenzi| anders vermeld 
riaol ir 

2 ietwat 
Haarlem voori landen 
ichtere qom, zie ook de ze 

9 augustus en de zeqe 
3 qemelc 
4 datum 

1 van 38 p 
in Stamp Monthly 

2 
000012304 2 

2 
000025787 3 

000002892 1 

000017665 1 
1 
1 

000013367 1 
1 
1 

000074206 1 
000005537 1 

000014530 1 

000006645 1 
1 

000025437 1 
1 
1 
1 

000104240 2 
000007426 2 

000081273 1 

000012459 1 
1 

000025368 1 

O p m e r k i n g e n 

2 gaten 
2 goten 
2 gaten 
2 gaten 
1 gat 
I g a t 
1 gat 
1 gat 

1 gat, CPL-gom 

2 gaten 
2 gaten 
2 gaten 
2 gaten 
2 gaten 
2 gaten 
1 gat 
I g a t 

2 gaten 
2 gaten 
2 gaten 
2 gaten 
1 gat 

1 gat, CPL-gom 

2 gaten 
2 gaten 
2 gaten 
1 gat 
I g a t 
1 gat 
1 gat 
1 gat 

1 gat, CPL-gom 

2 gaten 
2 gaten 
2 gaten 
1 gat 
1 gat 
I g a t 
I g a t 
1 gat 

I g e t 

2 gaten 
2 gaten 
I g a t 
I g a t 
1 gat 
I g a t 
I g a t 
1 gat 

1 gat, CPL-gom 

I g a t 
1 gat 
1 gat 

gaat het om het materiaal dot in Haarlem 
als er geen veltelnummers zi|n opgenomen was er geen mate-

igel van 20 p van 21 mm 1994, c e zegel van 6 p van 
van 11 augustus 1994, systematisch onderzoek is nog nodig 

volgens vermelding m Stanley Gibbons Great Britain Volume 4, Queen Elizabeth II 
Decimal Definitives, noqal vreemc 
datum, alhoewel de ve 

d, zo'n interval van meer dan tien daqen tot de volqende druk-
ïltelnummers die in Haarlem aanweziq zim behoorliik hooq uitvallen 

5 m feite voortzettinq van order Ol 4, door omstandigheden van technische aard als een nieuwe 
order b )eschouwd 

De nieuwe zegel van £ 1 - is 
door Joh Enschedé gedrukt. 
Afgezien van de elliptische 
landing worden ook met deze 
zegel weer nieuwe veiligheids
maatregelen geïntroduceerd 
Met twee cilinders in 
violet/mauve wordt, met ge
bruikmaking van zogoemde 
Inodiririnkt, een duidelijk con
trast of zelfs een driedimensio
naal effect bereikt De op deze 
wijze uitgevoerde druk levert 
een glanzend, vernis-achtig 
oppervlak op, bovendien ac
centueert de drukwijze het 
hoofd van de koningin, want 
haar beeldenaar wordt niet 
bedekt met Inodtn Het raster 
van de Inodin (rastermaat 80) 
maakt een hoek van 60 gra
den Als de zegel onder kleu
renfotokopieermachine wordt 
gelegd geeft één van de kleu
ren een ander, matter beeld 
De Inodin-v[\\X wordt geleverd 
door Merck in Duitsland en 
bestaat uit plaatjes van een 
transparant mineraal, mica 
(dient als vernis) met daar
overheen een laagje titaan-
oxide en ijzeroxide 

Noten: 
' Royal Mail sloot dit contract af 
om - als zich in Engeland calamitei
ten bij de postzegelproduktie zou
den voordoen te kunnen terugval 
len op een tweede, al in de start
blokken staande drukker 
^ Globale vertaling 'vlaklig-gom, 
een lijmsoort op waterbasis, ver
vaardigd door National Starch (sf 
Chemicals, die niet alleen de eigen
schap heeft (het papier) vlak te (la
ten) liggen, maar ook die ook een 
hoge vochtigheidsweerstand heeft, 
hecht aan alle soorten papier en 
volledig consistent is Bij Harrison 
IS een tank met een inhoud van 30 
ton geplaatst, bij welk bedrijf men 
van plan was deze gom te gaan ge
bruiken met ingang van september 
1995' 
' 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 een gat is doorge-
perforeerd, dat de rechterrand ge
heel is doorgeperforeerd dat de 
onderrand met een gat is doorge
perforeerd en dat de linkervelrand 
met IS doorgeperforeerd 

PERFORATIEPROBLEMEN 
In de eerste afleveringen 
van de artikelenreeks hn 
schede in Engeland is er met 
de notatie van de tandin
gen iets mis gegaan Zoals 
altijd moet de oor/aak bij 
'de computer' worden ge
zocht (in dit geval die van 
de redactie) Overal waar 
de notatie 12 14 is ge
bruikt, wordt 12 J 14 be
doeld en waar 14 14 staat 
moet 144 14 worden gele
zen Onze excuses voor het 
ontstane ongemak 

Redactie Thilalelie' 



FILATELIST1SCHE 
Opgaven voor deze rubriek in 
het decembernummer 1996 
moeten uiterlijk op 1 novem
ber a.s. In het bezit zijn van 
de redactie van 'Philatelie', 
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 tijd
stippen doorgang vinden. 
OOK zijn niet alle evenemen
ten gratis toegonkelijk. Wij 
adviseren u bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
verwijderde evenementen 
eerst even met de organisa
toren te bellen. 

FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 

• Nog t / m 5 januari: 
Utrecht. Spoor & Pos/tentoon
stelling van post- en vrachtzegels 
uit de collectie van het Nederlands 
Spoorwegmuseum. Maliebaonsto-
tion. Openingstijden: dl-zo van 10 
tot 17 uur, zo van 13 tot 17 uur 
(Kerstmis gesloten). Toegongsprijs 
museum: f 11.- (kinderen van 4-
12 jaar: f 7.-). 
• 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, Golvanistroat 
13. Openingstijden onbekend. Op 
12/10 thematische dag met be-
kertournooi. Bijzondere envelop 
(v^ordt toegezonden na overma
king van f 3.- op bankrekening 
95.76.99.069 van de SNS-bank, 
gironummer bonk 310031, t.n.v. 
H. Vruggink). Inlichtingen: J.C. 
Mak, Prins Bernhordloan 8,6721 
DR Bennekom, telefoon 0318-
416160. 

• 1 2 en 13 oktober: 
^ Alkmaar. Pozeta 96, propogan-
^ datentoonstelling met wedstrijdka

rakter (categorie 3) ter gelegen-
^ beid van het zestigjarig bestoon 
^ van de NVPV afdeling Alkmaar en 
^ het twintigjarig bestaan van de de 
= jeugdafdeling 'De Kleine Postil-
^ jon'. Tevens Dag van de Pastzegel. 
^ De Hoornse Voort, Hertog Aol-
< brechtweg 4. Co. 300 kaders. In-
ï lichtingen: R.A. Pijning, p/o Post

bus 321,1800 AH Alkmaar, tele-
C 0 | foon 072-5112270 

Amsterdam. Wedstrijdtentoon
stelling in categorie 2, georgani
seerd door Organisatie Dog van de 
Postzegel Amsterdam ter gelegen
heid van de Dag van de Postzegel. 

Gebouw Euretco, Delflandlaan 4 
(ingang Schipluidenlaon). Ope
ningstijden: op beide dogen van 
10totl7uur.NVPH-handelaren 
aanwezig. Inlichtingen en aanmel
dingen: H.J. Nijmeijer, Postbus 
6726,1005 ES Amsterdam, tele
foon 020-6120432 (no 19 uur). 
Meerssen. Limphilex XXVII, ten
toonstelling (categorie 3) georga
niseerd ter gelegenheid van de 
Dog van de Postzegel 1996 en het 
21 -jorig bestaan van 't Fakteurke 
Mergellond. Co. 300 kaders. Stella 
Moris College, Veeweg 2. Ope
ningstijden: op 12/10 van 12 tot 
18uurenop l3 /10van l0 to t17 
uur. Inlichtingen: 't Fokteurke, 
Postbus 31,6343 ZG Klimmen, 
t.a.v.deheerJ.H.L.vanden 
Bosch, telefoon 043-4592037, fax 
043-4592800, adres voor E-moil 
vdbohand@pi.net. 
Rotterdam. Tentoonstelling (pro
paganda) georganiseerd door net 
'Comité Oog von de Postzegel Rot
terdam' ter gelegenheid van de 
viering van ae Dag van de Postze-
ge/.VoormoligEKP van Pn Post 
(naast Centraal Station). Co 200 
kaders. Enveloppen: zie Bondspa
gina's van juli/augustus jl. Gratis 
cotologus, gratis speciale attentie. 
Inlichtingen: H.J. Polhuijs, Vincent 
vanGoghstraatl9,2941GWLek-
kerkerk, telefoon 0180-661550. 

• 12 oktober-1 november: 
Meerssen. Unesco 50 jaar, filo-
telistische tentoonstelling georga
niseerd ter gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan van de Unesco. 
Geulgalerie, Stella Maris College, 
Veeweg 2. Openingstijden: op 
12/10 van 12 tot 18 uur, op 
13 /10van l0 to t l 7uu rende 
overige dagen op schooltijden. In
lichtingen: 't Fakteurke, Postbus 
31,6343 ZG Klimmen, t.o.v. de 
heer J.H.L. van den Bosch, tele
foon 043-4592037, fax 043-
4592800, adres voor Email 
vdbohand@pi.net. 
• 26 en 27 oktober: 
Tienen (België). Thuinae 96, 
provinciale competitieve postze
geltentoonstelling Brabant, geor
ganiseerd door de Tiense Postze-
gelclub en de Koninklijke Lands
bond van Belgische Postzegelver
enigingen. Bijzonder postkantoor, 
voorverkoop emissie 'Muziek en 
literatuur'. Waoibergstroot 5. Ope
ningstijden: op beide dogen van 
10 tot ] 7 uur. Inlichtingen: L. Van-
cleef, Albertvest 36, B-3300 Tie
nen (België). 
• 9 en 10 november: 
's-Gravenhage. Gevleugelde 
post, propoqandatentoonstelling 
ter gelegenheid van het zestigjarig 
bestaan van de Nederlandse Ver
eniging van Aero-Philatelisten 'De 
Vliegende Hollander'. Co. 150 ka
ders. PTT Museum, Zeestraat 82. 
Openingstijden: op 9/11 en 
10/11 van 12 tot 17 uur. Inlich
tingen: J.D.H, van As, Dintel 22, 

2991 RC Borendrecht, telefoon 
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 Postzegels
verzamelaars Noordwijk en het 
20-jarig bestaan van de Ruimte
vaart Filatelie Club Nederland. 
Northgo-sporthal, J. van Hoorn
straat 4. Openingstijden: op vrij-
dog 27/12 van 18 tot 22 uur, op 
zaterdag 28/12 van 10 tot 22 uur 
en op zondag 29/12 van 10 tot 
17 uur. Co. 300 koders. Inlichtin
gen: A. Brederode, Sondouwhof 
18,2203 EK Noordwijk, telefoon 
071-3649516. 

1997 

• 22 t / m 26 januari: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Stampex, nationale tentoonstel
ling georganiseerd door het British 
Philatelic Centre. Business Design 
Centre, 52 Upper Street, Islington, 
London N I . Nadere gegevens ont
breken. Informatie: 107 Charter
house Street, London ECIM 6PT 
(Groot-Brittonnië). 
• 2 4 , 2 5 en 26 januari: 
Nieuw-Loosdrecht. Negende Fi-
lateliebeursen 84ste Filatelisten-
dag Handelaren- en informatie-
beurs speciale verzomelgebieden, 
georganiseerd door de Stichting 
Filateliebeurs in samenwerking 
met de Nederlandse Bond van Fi
latelisten-Verenigingen. Pandohol-
len. Openingstijden: op 24/1 van 
13 tot 18 uur, op 25/1 van 10 tot 
17 uur en op 26/1 van 10 tot 
16.30 uur. Inlichtingen: Rigters-
kamp 8,1261 TN Bloricum, tele
foon 035-5314399. 
• 12 t / m 16 februari: 
Hongkong (Hongkong). 
Wong Kong 97, elfde Aziatische 
wereldpostzegeltentoonstelling. 
Hong Kong Convention and Exni-
bition Centre, Wan ChaL Co. 1.200 
kaders. Openingstijden onbekend. 
Informatie: The Secretory General, 
Room 201, Post Office Headquar
ters, General Post Office, 2 Con-
naught Place, Hong Kong. 
• 1 4 , 1 5 en 16 februari: 
Goirle. Tilphilex 97, tentoonstel
ling (categorie 3) georganiseerd 
door de Vereniging van Postzegel-
verzamelaors Tilburg in samen
werking met Oost-Europa Filatelie. 
Jan van Besouwhuls. Co 250 ka
ders. Openingstijden: onbekend. 
Aanmeldingsformulieren en inlich
tingen: W. Tukker, Postbus 10418, 
5000 JK Tilburg, telefoon 013-
5714417. 
• 28, 29 en 30 maart: 
Aalsmeer. Jub-Postaal 97, ten
toonstelling (categorie 3) ter gele
genheid van het 50-iarig bestoan 
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 von 10 tot 17 
uur. Inlichtingen en aanmeldingen 
(éénkaderinzendingen mogelijk): 
G.H. Hoving, Postbus 249,1430 
AE Aalsmeer, telefoon 0297-
322034. 
's-Gravenhage. Perfilex 97, in-
ternotionale propagondatentoon-
stelling ter gelegenheid van het 
lO-jorig bestoon van de Perfin 
CluD Nederland PTT-Museum, 
Zeestraat 82. Veiling. Openingstij
den: op 28/3 van 12 tot 17 uur, 
op 29/3 von 10 tot 17 uur en op 
30/3 van 12 tot 16 uur. Inlichtin
gen: D. Scheper, Hogelandl, 
2264 JX Leiaschendam, telefoon 
070-3279626. 
• 5 en 6 april: 
Eist. Setuviepost III, tentoonstel
ling (categorie 3 met gedeelte 
propaganda) ter gelegenheid van 
net 35-jarig bestaan van De Globe 
ofdeling Eist. Het Wapen van Eist, 
Dorpsstraat 28. Co. 150 kaders. 
Openingstijden: op 5/4 van 10.30 
tot 17 uur en op 6/4 van 10 tot 
17 uur. Inlichtingen: F. von Leeu
wen, Van Rooijenstraot 38,6665 
GGDriel, telefoon 026-4723395. 
• 16 t / m 21 april: 
Oslo (Noorwegen). Normx 97, 
internationale postzegeltentoon
stelling (postgeschiedenis en oero-
filotelie), georganiseerd door de 
Norsk Filatelistforbundln samen
werking met Posten (Noorse pos
terijen). Sjolyst Trade Fair Centre. 
Inlichtingen: L.M.A. Crondel, Sei-
nestraot 18,1966 VG Heemskerk. 
• 19 en 20 april: 
Hengelo (Ov.). OostPhila 97, 
wedstrildtentoonstelling ter gele
genheid van hel 30-jarig bestaan 
van de Vereniging van Postzegel
verzamelaars Twente en het 15-
jarig bestoon van de Filotelistische 
Contactgroep Oost-Europa. De 
Woorbeek. Jeugdboek, postzegel-
beurs. Vooraanmelding sluit op 1 
november 1996. Inlichtingen: H. 
Clever, Wingerdstraat 7,7552 SG 
Hengelo. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 10 oktober: 
Nijmegen. Wijkcentrum Duken-
burg (zool 3), Meijhorst 7039, 
19.30-22. Telefoon 024-
6413608. 
• 12 oktober: 
Apeldoorn. Nieland, Soerense-
weg 73,10-15. Telefoon 055-
3558060. 
Doetinchem. Wildebeest, Rozen-
gaordseweg 91,10.30-18.30. Te
lefoon 026-3332635. 
Drenten. De Meerpaal, 13.30-
16.30. Telefoon 0321-314305. 
Enschede. Vrieler, Brinkstroot 

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

301,10-16. Telefoon 053-
4359638. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399o, 13-17. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstroot 4,10-16. Te
lefoon 023-5613929 (no 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verlaan 20,12-16. Telefoon 010-
5915346. 
Rijssen. Parkgebouw, Oosterhof-
weg, 10-17. Telefoon 0548-
515676. 
Sassenheim. Sporthal Wosbeek, 
Van Alkemadelaon 12,10-17. Te
lefoon 0252-215972. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,10-16. Telefoon 0521-
512592. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzen-
dorfloon, 10-16. Telefoon 072-
5337739. 
• 1 3 oktober: 
Essen (Duitsland). Soalbou Es
sen (Grosser Sool), Huyssenallee 
53,10-17. Inlichtingen: Rolf 
Schneider, Huttropstrosse 54, 
D-45138 Essen (Essen). 

^tSSEN I 

Nijmegen. Sterrebos, Kosteelloon 
4-6,10-17. Telefoon 024-
6414855. 
Rotterdam. Engels (Groothon-
delsgebouw). Stationsplein 45,10-
16. Telefoon 0512-531175. 
Sint-Niklaas (België). Poststuk
ken. Stadszalen, Leopold ll-loon, 
9-17. Inlichtingen: R.lngels, Ho-
genakkerstroat134,B-9100Sint-
Nikloos (België). 
• 17 oktober: 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutloon 2,19-22. Telefoon 
0341-254615. 
• 1 9 oktober: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclo-
menstroot70,10-16. Telefoon 
0297-325158. 
Echt. Zaal Willie, Houtstraat 7, 
13-17. Telefoon 0475-486144. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. Telefoon 035-
6831172. 
Mijdrecht. Dr J. von der Hoor-
laon 6,11-15. Telefoon 0297-
289322. 
Popendrecht. Cultura, Muilwijck-

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


straat 2,10 16 Telefoon 078 
6411289 
Noordwijk. De Kuip, Zeestraat 
1,10 17 Telefoon 0252 212080 
Waddinxveen. Ontmoetings 
kerk. Groensvoorde 3,13 30 17 
Telefoon 0182 396440 
Zwartsluis. Vrede, 10 16 Tele 
foon 038 4771726 (na 18 uur) 
• 20 oktober: 
Amsterdam. Artis Partycentrum, 
Plantage Middenlaan 41a, 10 16 
Telefoon 0512 531175 
Berkel-Enschot. De Druiventros, 
Bosschewegll,10 13 Telefoon 
013 5332058 
Eindhoven. VTA Henriette Roe 
lants. Keldermansstraat 43a, 10 
16 Telefoon 040 2416358 
Helmond. TGV Ontmoetingscen 
trum,AzalealDan40,912 30 Te 
lefoon 0493 319063 
Osnabrück (Duitsland). Stodt 
holle, 9 17 Inlichtingen Weiden 
Strasse 40, D 49124 Georgsma 
rienhutte (Duitsland) 
• 26 oktober: 
Abcoude. Zaal Angstelborch, 
12 30 16 Telefoon 0297 
241370 
Amersfoort. VN VE filatelie 
Oranieboom, Leusderweg 43, 
103016 
Amsterdam. Woestduincentrum, 
V/oestduinstraatl6 24,XXXX 
Telefoon 020 6795077 
Brielle. Zalencentrum, Lange 
straat 76,13 30 16 30 Telefoon 
0181 415640 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 
53,13 17 Telefoon 0264 
456195 
Katwijk. Zwanenburg, Zwanen 
burgstraat 62 10 16 Telefoon 
071 4024717 
Kortenhoef. De Fuik Zuidsingel 
54 10 17 Telefoon 035 
6831172 
Maaseik (België). Technisch in 
stituut Sint Jansberg Weerter 
steenweg, 916 Telefoon 0032 
89563592 
Roermond. Ontmoetingscen 
trum Minderbroedersingel 15F 
(naast Nederlandse Hervormde 
Kerk), 13 16 Telefoon 0475 
591608 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig 
straat3,10 30 15 30 Telefoon 
0316 529241 
Zwolle. CJV Jubol, Jufferenwol 
24,1016 30 Telefoon 038 
4216493 
• 27 oktober: 
Bilthoven. Brand en Brandweer 
op postzegels Brandweerkazerne 
Leyenseweg40 11 16 Telefoon 
030 2200332 
Boxmeer. Van Diepen, Spoor 
straat 74 1016 Telefoon 0485 
571842 
Diemen. De Schakel, Burgemees 
ter Bikkerstraat 46,1016 Tele 
foon 020 6907434 
Echt. Willie Houtstraat 7,1016 
Telefoon 0475 481275 
's-Grovenhage. Nederlands 
Congresgebouw, Churchillplein 10, 
10 16 Telefoon 0512 531175 
Kaolheide-Kerkrade. De Jreets 
KaalheidersteenweglOS, 14 17 
Telefoon 045 5415088 

Lelden. Vi|fhovenhuis, Hoflaon 
169,11 16 Telefoon 071 
5215942 
• 28 oktober: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo 
temoker de Bruineweg 279, 
19 30 22 Telefoon 026 
3340331 
• 2 november: 
Dieren. Ontmoetingskerk, Admi 
rooi Helffrichlaan, 1016 Tele 
foon 0313 420509 
Eist. Het Wapen van Eist, Dorps 
straat 28,1017 Telefoon 0488 
451980 
Gouda. Goudse Waarden, Cals 
laan 100,13 3017 Telefoon 
0182 396440 
Hendrik Ido Ambacht. De 
Schoof, 13 17 
Hilversum. De Koepel, Kapittel 
weg 3990,1317 Telefoon 035 
6831172 
Leiden. Chr Lyceum Dr W A 't 
Hooft, Kagerstraot 1,10 16 30 
Telefoon 071 5762265 
Leusden. De Kom, Homersveldse 
weg 51,14 16 30 Telefoon 033 
4941431 
Lisse. 't Poelhuys, Vivoldistraat 4, 
10 16 Telefoon 0252 411406 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr 
Schutlaon 2,13 3017 Telefoon 
0341 254615 
Santpoort. Het Terras, Terrasweg 
89,10 16 Telefoon 023-
5382274 
Spijkenisse. Cargo, Noordkade 
17,1016 30 Telefoon 0181 
642573 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil 
derdi|khofl,ti|denonbekend Te 
lefoon 0297 562862 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzen 
dorflaon, 1016 Telefoon 072 
5337739 
• 3 november: 
BergenDol . Hotel Erica, 1017 
Telefoon 024 3220393 
Hilversum. Hotel Lapershoek, 
Utrechtseweg 16,10 16 Telefoon 
0512 531175 
Winterswi jk. Womelink Woold 
seweg71 1016 Telefoon 0543 
515408 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4 6,10 13 Telefoon 024 
6413608 
• 9 november: 
Dronten. De Meerpaal 13 30 
16 30 Telefoon 0321 314305 
Haaksbergen. De Veldmoot, 
Veldmaterstraat59,1017 Tele 
foon 0547 363000 
Hilversum. De Koepel, Kapittel 
weg 399a, 1317 Telefoon 035 
6831172 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste 
ren, Beemsterstroat 4 10 16 Te 
lefoon 023 5613929 (na 20 uur) 
Maassluis. De Koningshof, Ui 
verlaan 20,1216 Telefoon 010 
5915346 
Mijdrecht. Dr J van der Haar 
loon 6,11 15 Telefoon 0297 
289322 
Steenwijk. De Beitel, Molen 
straat 24,10 16 Telefoon 0521 
512592 
• 10 november: 
Borne. SG v/b 't Tibbeland, Oude 
Hengelosewegl23,10 17 Tele 

foon 0546 818253 
Tienen (België). Stadsfeestzaal, 
Minderbroederstraat, 9 17 Inlich 
tingen L Vancleef, Albertvest 36, 
B 3300 Tienen (België) 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 17 oktober: 
Londen (Groot-Brittonnië). 
Gehele wereld Phillips, 101 New 
Bond Street, London WIYOAS 
(Groot Brittannie) 
• 20 oktober: 
Gouda. Filatelistische literatuur 
Boekenlond, Postbus 337,2800 
AH Gouda, telefoon 0182 
572030, fox 0182 572070, E 
mod 101535 2466@compuser 
vecom 
• 20 oktober: 
Gouda. Poststukken en postge 
schiedenis Sheraton & Peel, Post 
bus 337,2800 AH Gouda, tele 
foon 0182 572030, fox 0182 
572070, E mail 
101535 2466@compuserve com 
• 24 oktober: 
Londen (Groot-Brittonnië). 
Groot Brittannie gespecialiseerd 
Phillips, 101 New Bond Street, 
London WIYOAS (Groot Britton 
me) 
• 26 oktober: 
's-Gravenhoge. Jubileumveiling 
van A A van der Mei| Veilingen, 
Juliona von Stolbergloon 248, 
2595 CN 's Grovenhoge, telefoon 
070 3825037 fox 070 3472576 
• 6 november: 
Hongkong (Hongkong). Hong 
kong en Cnina Christie's, 8 King 
Street, St James's, London SWIY 
6QT (Groot Brittannie) 
• 7 november: 
Londen (Groot-Brittonnie). 
Rex Paynter Collection (GB) Phil 
lips, 101 New Bond Street, London 
WIYOAS (Groot Brittannie) 
• 8 november: 
Londen (Groot-Brittonnie). 
Gemenebest Phillips 101 New 
Bond Street London WIYOAS 
(Groot Brittannie) 
• 13 t / m 16 november: 
Hamburg (Duitsland). Honse 
atische Briefmarkenauktionen 
HBA, Wendenstrasse 4, D 20097 
Hamburg (Duitsland) 
• 14 november: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Gehele wereld Phillips, 101 New 
Bond Street, London WIYOAS 
(Groot Brittannie) 
• 15 en 16 november: 
Enschede. Overi|sselse Postzegel 
veiling bv Postbus 603,7500 AP 
Enschede, telefoon 053 4335500, 
fox 053 4341094 
• 16 november: 
Alkmaar. Repionole veiling 
NVPV,PCC,Fabritiusstraatl,tele 
foon072 5157889 
• 19 november: 
Londen (Groot-Brittonnié). 
Groot Brittannie Christie s, 8 King 
Street, St James s London SWIY 
6QT (Groot Brittannie) 
• 21 november: 
Londen (Groot-Brittonnië). Al 
phonse Collection (Italiaanse sta 
ten) Phillips, 101 New Bond 

Street, London WIYOAS (Groot 
Brittannie) 
• 22 november: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Zeldzame zegels en poststukken 
Phillips, 101 New Bond Street, 
London WIYOAS (Groot Brittan 
me) 
• 28 november: 
Londen (Groot-Brittannië). 
O a briefkaarten Phillips, 101 
New Bond Street, London WIY 
OAS (Groot Brittannie) 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

• 6 november: 
Kinderpostzegek, thema, woorden 
en toeslag onoekend Velletje on 
bekend 
• 26 november: 
Kortingzegek, vellet|e van 
20 X 55 cent 

Nederlandse Antillen 

• 30 oktober: 
Kinderzegek, waarden 35+15, 
65+25,90+35 en 175+75 cent 
• 2 december: 
Decemberzegek, zegels van 30 en 
115 cent 

Aruba 

• 24 oktober: 
Kinderzegek, waarden 80,90 en 
100 cent 

Suriname 
(waarden in /i/ei/er/ancfse guldens) 

• 1 november: 
Kerstzegek, vier zegels (waarden 
onbekend) en een souvenirvelletie 
(pri|sf3 ) 
• 4 december: 
Honderdvijftig jaar Albina; twee 
zegels(pri|sf 5 ) 

België 

• 28 oktober: 
Nuziek en literatuur, vier zegels 
van 16 f 
• 18 november: 
Solidariteit, 16+4 f 
Kerstmis en Nieuwjaar, blok|e met 
negen zegels von 13 f 

1997 

• 2 0 januari: 
Eeuwfeest Facultes Umversitaires 
Catholmes de Mans, een zegel 
van 16 f (symbolische afbeelding) 
• 20 januari: 
Promotie van de filatelie (thema 
minder bekende musea) twee ze 
gels van 16+4 f en een vellet|e 
van 38+9 f (Museum van Depor 
totie en Verzet te Mechelen, IJzer 
museum in St Hubert en Hor 
tomuseum in Eisene) 
• 10 februari: 
De Oostkanton^, een zegel van 16 f 
(typisch landschap uit de regio) 
• 10 februari: 
(Jpero; vier zegels van 16 f (be 

roemde zangers en zangeressen) 
• 10 maart: 
Europalia, een zegel van 16 f 
(Turki|e) 
• 10 maart: 
Europa (thema verhalen en Ie 
genden), een zegel van 16 en een 
zegel van 30 f (De Bokkeri|ders 
en Jean de Berneau) 

HET NEDERLANDSE P n 
MUSEUM 

Zeestraat 8 2 , 2 5 1 8 AD 
's-Gravenhoge, telefoon 
070-3307500. Infolijn: 070 -
3307575. Openingstijden: 
dagelijks van 10-17 uur, za
terdag, zondag en feestda
gen 12-17 uur; op 25 decem
ber en 1 januari gesloten 

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

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

Bijzondere exposities 
• Oog voor proporties 
Tentoonstelling over modellen en 
maquettes Nog tot en met 27 
oktober 1996. 
• Gevleugelde post 
Tentoonstelling van De Vliegende 
Hollander Korting op vertoon van 
de bon elders in dit nummer 9 en 
10 november. 

Permanente exposities 
• Hoe postzegels tot stand 
komen 
Ontwerpen, drukmaterioal, proe 
ven, modelvellen van oude en mo 
derne Nederlandse postzegels in 
boek, plaat, rasterdiepdruk en 
offset 
• Nederland en overzee 
Postzegels van Nederland en over 
zee, compleet en ongestempeld, 
1852 heden 
• Collectie G. Buys 
Postwaardestukken Nederlands 
Indie, Suriname en Curacao gespe 
ciahseerd 1873 1912 Ongebruikt 
en gebruikt materiaal, gespeciali
seerd naar druk, papier en of 
stempeling 
• Collectie CD. Ricardo 
Japanse bezetting van Neder ~° 
lands Indie, 19421945 Sumatra : : 
algemeen. Oostkust At|eh en Ta ~ 
ponoeli Z 
• Postzegels van Europa ~ 
Alle postzegels van Europa onqe >-
stempeld (sommige landen in be ^ 
werking) — 
• Portret van PTT ^ 
Nederlandse postzegelontwerpen 5 
met thema posteri|en, telecommu = 
nicatie en gelddiensten — -

De postzegels van de andere « v v 
werelddelen don Europa zijn 
uitsluitend op afspraak bij de 
afdeling Postwaorden (070-
3307560) te raadplegen. 
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Bondsdocumentatiecentrum 
Secrelaris/pemingmeester: 
J. Vellekoop, Pres. Steynstraot 21 
2312ZP Leiden, telefoon 071-5134424 

c>- Bondsinformatiebureou 
° - Mr. drs. S.U. Ottevangers 

Postbus 4034,3502 HA Utrecht 

'" Bondskeuringsdienst 
" //oottH.W.vanderVlist 
^ Schoolkode31,1566KVAssendelh 

noar de secretaris: 
A.W.A Steegh, Postbus 220, 
1180 AE Amstelveen, telefoon 
023-5384212 (na 20.00 uur) 

Service-afdeling 
Directeur: H.H. van Megen 
RigterskompB, 1261TNBIaricum 

| f l ß Telefoon¥5-53f4'399 

ILSAPEX 98: INTERNATIONALE 
TENTOONSTELLING IN ZUID-AFRIKA 
Voor het eerst sinds de 
Philatelie Federation of 
Southern Africa in 1 992 
lid werd van de Federa
tion Internationale de 
Philatelie (FIP) wordt in 
Zuid-Afriko een interna
tionale filatelistische ten
toonstelling voorbereid. 
Deze expositie - luiste
rend naar de naam //-
sapex 98 - wordt met 
'support' van de FIP van 
20 tot 25 oktober 1998 
in Johannesburg gehou
den. De organisatie is in 
handen van de Vereni
ging voor Israël Filatelie 
in Johannesburg, samen 
met de Zuid-Afrikaanse 
Postzegelhandelaren Or
ganisatie. Als lokatie is 
gekozen het Gallaghers 
tentoonstellingscentrum, 
gesitueerd in Midland, 
net buiten de stad Johan
nesburg. 

Wie kunnen deelnemen? 
Voor Nederland is dat 
iedereen die lid is van 
een bij de Bond aange
sloten vereniging, dat wil 
zeggen: als hij of zij mi
nimaal een verguld zilve
ren medaille bij een na
tionale tentoonstelling 
heeft behaald. Voor de 
inzending van filatelisti
sche literatuur is dat een 
zilveren medaille en voor 
jeugdinzendingen een 
verzilverd-bronzen me
daille. 
Er kunnen ook inzendin
gen worden geaccep
teerd die bij eerdere FIP-
tentoonstellingen werden 
bekroond. Verder moet 
men tenminste twee jaar 
eigenaar van de inzen
ding zijn. Per inzender 
mogen maximaal twee 
inzendingen worden 
aangemeld. 

Voor alle tentoonstel
lingsklassen is aanmel
ding mogelijk, uitgezon
derd moximafilie. Litera
tuurinzendingen moeten 
na 1 januari 1992 zijn 
gepubliceerd. 
De afmetingen van de 
kaders en bladen ver
schillen op llsapex 98 
met die van ons. Bladen 
van 27.2 bij 29.5 centi
meter worden in drie rij
en van vijf bladen op 
een kader aangebracht. 
Bladen met grotere af
metingen kunnen wor
den gebruikt, mits dit van 
tevoren duidelijk is opge
geven. 
Voor inzendingen met 
een eerdere FlP-bekro-
ning van verguld zilver 
of lager, of voor inzen
dingen die voor het eerst 
worden aangemeld, is 
een maximum van vijf 

kaders bepaald. Voor in
zendingen die nationaal 
met groot goud of goud 
bekroond werden, of die 
bij eerdere FlP-tentoon-
stellingen een hogere 
waaroering dan verguld 
zilver ontvingen, kunnen 
maximaal acht kaders 
worden aangevraagd. 
Voor jeugdkfassen is dat 
twee tot vier kaders voor 
de leeftijdsgroep tot en 
met 17 jaar, daarboven 
(tot 22 jaar) drie tot vijf 
kaders. 
Voorshands is de Bonds
secretaris belast met de 
voorbereiding. Te zijner 
tijd wordt vastgesteld op 
welke wijze de functie 
van commissaris wordt 
uitgeoefend. 

Voorlopige aanmel
dingsformulieren en Bul
letin nummer 1 van ll
sapex 98 kunnen wor-
den aangevraagd bij het 
secretariaat van de 
Bond, Postbus 4034, 
3502 HA te Utrecht. 

WAT IS DE SERVICE-AFDELING VAN DE 
BOND NU EIGENLIJK? 

Bestellingen: Bondsbureau 
Postfaankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J. Spijker, Verdistroot 133 
2324 KC Leiden 
Telefoon 071-5761720 

Geregeld ziet u op de 
Bondspagina's van 'Phi
latelie' een overzicht van 
artikelen, verkriigjbaar 
bij de Service-afdeling 
van de Bond. Maar wat 
wil Service-afdeling 
eigenlijk zeggen? 
Kort samengevat: met de 
Service-afdeling wil de 
Bond er actief aan mee
werken, dat filatelisten 
op een aantrekkelijke 
manier filatelistische lite
ratuur kunnen verkrijgen. 
Doel is uiteraard om de 
filatelist in staat te stellen 
zich in zijn of haar spe
cialisatie te verdiepen. 
In hoofdzaak gaat het 
hierbij om Nederlandse 
boekwerken en oude 
jaargangen van het 
maandblad 'Philatelie'. 
Als u dat wenst kan - op 
aanvraag - medewer
king worden verleend 
ombuitenlandse litera
tuur te verkrijgen. 
Het spreekt vanzelf dat 
de prijzen van een zoda
nig niveau zijn, dat 
daarmee het begrip 'ser
vice' ook wordt waarge
maakt; anderzijds wordt 
er naar gestreefd om 
deze service op zijn 
minst kostendekkend te 
laten zijn. 

De uitvoering van de 
k i- - 1 I ligt in handen van 

de directeur van de Ser
vice-afdeling, de heer 
H.H. van Megen; door 
het Bondsbureau wordt 
assistentie verleend, on
der meer voor de ver
zending van de artike
len. 
Een overzicht van ver
krijgbare artikelen wordt 
periodiek op de Bonds
pagina van 'Philatelie' 
gepubliceerd; daarbij 
wordt ook vermeld op 
welke wijze bestellingen 
kunnen worden gedaan. 
De daarbij vemeTde prij
zen zijn inclusief porto
kosten. Voor oude num
mers of dito jaargangen 
van het maandblad zijn 
de prijzen exclusief por
tokosten, omdat tevoren 
het te verzenden gewicht 
niet bekend is. Worden 
de maandbladen na een 
vooraf gemaakte af
spraak afgehaald, dan 
vervallen de portokosten 
uiteraard. 
Gegevens over de Ser
vice-afdeling, alsmede 
de wijze van bestellen, 
zijn vermeld in de colof
on van de Bondspagina, 
alsmede bij het overzicht 
van te bestellen artikelen. 

BIJEENKOMST OP BONDSBUREAU VAN 
REDACTEUREN VERENIGINGSORGANEN 

Op zaterdag 19 oktober 
a.s. wordt op het Bonds
bureau in Utrecht een 
bijeenkomst georgani
seerd voor redacteuren 
van verenigingsorganen. 
In Bondsbrief nummer 
31 van augustus is hier
voor een algemene op
roep gedaan. 
Het doel van de bijeen
komst is om met elkaar te 
spreken over mogelijkhe
den om het verenigings
blad zowel qua inrioud 
als wat uitvoering betreft 
te verbeteren. Het vereni
gingsblad is immers het 
visitekaartje van de ver
eniging; het kan meehel
pen om verzamelaars te 
interesseren voor het lid
maatschap. Daarnaast 
kan de inhoud een posi

tieve invloed hebben op 
de uitoefening van de 
hobby door de leden. 
De heer Aad Knikman, 
hoofdredacteur van het 
maandblad 'Philatelie', 
is bereid gevonden zijn 
visie op een professione
le aanpak van het ver
enigingsblad te geven. 
De deelnemende redac
teuren is gevraagd om 
het laatste nummer van 
hun eigen verenigings
blad mee te nemen. 
Ongetwijfeld kan op een 
vruchtbare bijeenkomst 
worden gerekend. 
Het geheel staat onder 
leiding van de heer Paul 
Braun, commissaris Pers 
en Publiciteit van de 
Bond. 

AANVULLINGEN OP DE BOEKENLIJST VAN 
DE SERVICE-AFDELING 

De lijst met artikelen die 
bij de Service-afdeling 
verkrijgbaar zijn is in de 

afgelopen tijd uitgebreid 
met de volgende publi-
katies: 

/14 Hoger: Nederlandse autopostkantoren 
1939-1994 f30 .00 

/15 Bultermon: Republik Indonesia, post-
waardestukken 1945-1949 f63.50 
(prijzen inclusief portokosten) 



MOOIE ENVELOP TER GELEGENHEID 
VAN DE DAG VAN DE POSTZEGEL 1996 

AMSTERDAM E D E ROTTERDAM 
MEERSSEN MIOnFI HARNIS AIKMAAR 

12' 'IjfSm-ts! 

Dit is de envelop die ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel 
zal worden uitgegeven De envelop is verkrijgbaar in de plaatsen 
waar dit iaarlifkse postzegelfestijn in 1996 zal worden qehouden' 
Alkmaar, Amsterdam, Ede, Klimmen, Middelhornis en Rotterdam 

NVPVL NIEUW LID VAN DE BOND: 
VAN HARTE WELKOM! 

Het Bondsbestuur heet 
bestuur en leden van de 
Nederlandse Vereniging 
van Postzegelverzame
laars van het Vorsten
dom Liechtenstein harte
lijk welkom als lid van de 
Bond. De vereniging, op
gericht op 5 september 
1970, staat ingeschre
ven bij de Kamer van 
Koophandel te Den 
Haag, onder nummer 
V 409189. Secretaris is 

de heer J.W. Brouwers. 
Het postadres van de 
vereniging is Postbus 
64720, 2506 CC Den 
Haag. Bestuurslid voor 
Public Relations is de 
heer P.Th. van Dijk, Bo-
terdiep 7, 2904 ED Ca-
pelle aan den IJssel. 
W i j wensen deze vereni
ging een succesvolle toe
komst en hopen op een 
goede en plezierige sa
menwerking. 

J.L. KLEIN: GOUD IN 
BOEDAPEST 

Op de internationale ten
toonstelling hlungaria 
n00-Boedapest96,d\e 

van 12-18 augustus ter 
gelegenheid van het 
1100-jarig bestaan van 
Hongarije in Boedapest 
werd gehouden, ontving 
de heer J.L. Klein uit 
Wassenaar een gouden 
medaille voor zijn inzen
ding Postal History of the 
Kingdom of Bohemia. 
Onze gelukwensen! 

BONDSKNIPSELARCHIEF: HULP BIJ 
FILATELISTISCHE DOCUMENTATIE 

Inlichtingen en literatuur
verwijzingen over filate-
listiscne onderwerpen 
van Nederland en de 
Overzeese Gebieden 
worden op aanvraag 
verstrekt door het secre
tariaat van het Bondsdo
cumentatiecentrum. 
Voor dergelijke vragen 
over buitenlandse onder
werpen is daarentegen 
de Bondsbibliotheek de 
aangewezen vraagbaak. 
Het Bondsdocumentatie 

centrum onderhoudt te
vens een knipselarchief 
over de Nederlandse fi
latelie. 
Het archief is samenge
steld uit artikelen in het 
maandblad 'Philatelie' 
van 1968 tot 1996 en 
een groot aantal ten
toonstellingscatalogi uit 
de jaren 1950 tot 1994. 
De artikelen zijn op on
derwerp gesorteerd, 
waaruit hier een bloem
lezing volgt: 

N e d e r l a n d 
- Emissies 1852-ca 

1924 
- Langlopende uitgiften 

1925-heden 
- Bijzondere zegels 

1925-heden 
- Rubrieken I: luchtpost, 

postwaardestukken 
- Rubrieken II: postze-

gelboekjes, spoorweg-
post, veldpost, aante
kenen e.d. 

- Rubrieken III: auto
maatzegels, rolzegels, 
afwijkingen 

O v e r z e e 
- Overzee I: Aruba, Ne

derlandse Antillen, Su
riname 

- Overzee II: Neder-
lands-lndie 

- Postgeschiedenis, al
gemeen 

- Postmechanisatie 
- Streekgeschiedenis I 

(A-K) 
- Streekgeschiedenis II: 

(L-Z) 
- Stempels 
- Tarieven 
- Verzamelen (metho

den, afweken, catalo
gus hanteren). 

Van onderwerpen (ook 
van hier niet genoemde) 

waarvoor u belangstel
ling heeft kunt u een uit
treksel uit de inventaris
lijst bestellen. Als u aan 
uw aanvraag (maximaal 
drie onderwerpen per 
keer) f 1.80 aan geldige 
postzegels toevoegt, 
wordt riet uittreksel u toe
gezonden, met een aan
wijzing hoe de knipsels 
daarna per giro kunnen 
worden besteld. 
Het adres voor uw aan
vraag is: 

Bondsknipselarchief 
Z e e k a n t 9 4 h 
2 5 8 6 JC Den H a a g 

De Nederlandse Vereni
ging van Aero-Philatelis-
ten De Vliegende Hollan
der organiseert ter gele
genheid van haar 60-ia-
rig bestaan op 9 en 10 
november een jubileum
tentoonstelling. Deze ex
positie wordt onder de 
naam Gevleugelde Post 
gehouden in het Neder
landse PTT Museum. 
Aan deze jubileumten
toonstelling, die in sa
menwerking met het PTT 
Museum wordt gehou
den, doen behalve in
zenders uit Nederland 
ook aerofilatelisten uit 
enkele buurlanden mee, 
zoals België, Duitsland, 
EngelancTen Zwitser
land. 
Te zien is onder meer 
luchtpost naar en van 
Nederlands-Indië, de 
West, Denemarken, 
Frans-Equatoriaal Afrika 
en Zuid Afrika, Zeppelin-
post; Scadta-pos\, Phi
lips-post en post van en 
naar de Waalhaven 
(Rotterdam). Verscheide
ne verzamelingen zijn 
op nationale en interna
tionale tentoonstellingen 

hoog bekroond. 
Bijzonder het vermelden 
waard zijn de eerste Ne
derlandse luchtpostbrief 
uit 1919 (in het bezit van 
het PTT Museum); de eer
ste luchtpostzegels ter 
wereld; zeldzame eerste 
vluchten; de enveloppen 
van de rampvlucht van 
de Uiver; de bijzonder 
zeldzame rampstukken 
van het luchtschip LZl 29 
Hindenburg en ramp
stukken van Imperial Air
way s-w\ucy\\er\. 
In enkele vitrines tonen 
leden van De Vliegende 
Hollander luchtvaartcu-
riosa. 
Het PTT Museum expo
seert op Gevleugelde 
Posf voorwerpen uit de 
nalatenschap van de 
heer P.A. van den Broe-
ke. Hij was boordwerk-
tuigkundige van de Fok
ker F Vil H-NACC, het 
vliegtuig dat op 1 okto
ber 1924 de eerste Ne
derlandse post naar Ne-
derlands-lndië vervoer
de. Medailles, certifica
ten, eretekens, foto's en 
vliegtuigmodellen herin
neren aan deze vlucht. 

Zaterdag 9 november is 
er van 14 tot 16 uur een 
bijeenkomst van de Ar
beitsgemeinschaft Zep
pelin I voor leden en be
langstellenden. Op de 
tentoonstelling zijn ook 
enkele handelaren aan
wezig. 
Het PTT Museum (adres: 
Zeestraat 82 in Den 
Haag) is op de beide da
gen van de tentoonstel
ling geopend van 12 tot 
17 uur. De toegangsprijs 
tot de expositie bedraagt 
slechts twee gulden, dat 
wil zeggen: als u de op 
deze pagina afgedrukte 
bon toont (als u 'Philate
lie' niet wilt beschadigen 
mag u de bon ook foto
kopiëren). 
Bezitters van een Mu
seumjaarkaart en houder 
van een Cultureel Jonge-
renpaspoort (CJP) heb
ben uiteraard gratis toe
gang. Op de twee ten-
toonstellingsdagen mag 
er gratis worden gepar
keerd in de Zeestraat en 
de directe omgeving. 
Mocht u met het open
baar vervoer willen ko
men: van station Den 

Haag Centraal vertrek
ken tram 7 en de bussen 
4 en 22. Als u arriveert 
op station Den Haag 
Hollands Spoor kunt u 
tram 8 of bus 5 nemen. 
U stapt uit bij de halte 
Mauritskade. 
De al eerder vermelde 
bon op deze bladzijde is 
erg belangrijk! Als u de 
bon op de tentoonstelling 
ingevuld inlevert, dingt u 
mee naar enkele bijzon
der mooie prijzen. Het 
Nederlandse PTT-Mu-
seum heeft een CD-spe-
ler ter beschikking ge

steld. Verder worden in-
steekalbums en andere 
filatelistische benodigd
heden verloot, alsmede 
een aantal troostprijzen 
in de vorm van eerste-
vluchtenveloppen. De 
trekking van de prijzen is 
gepland voor zoncfag-
middag 10 november 
16.45 uur. Prijswinnaars 
krijgen schriftelijk be
richt. 
Meer inlichtingen over 
Gevleugelde PosA wor
den verstrekt door J.D.H, 
van As, Dintel 22, 2991 
RC Barendrecht. 

VOOR TOEGANG EN EEN KANS OP EEN PRIJS 
Op vertoon van deze ingevulde bon krijot u voor maar twee gulden 
toegang tot de tentoonstelling Gevleugelde Post [9 en 10 novem
ber) in net Nederlandse PTT Museum (normale toegangsprijs: f5.-) . 
Als u de bon op de tentoonstelling in de daarvoor bestemde bus de
poneert, doet u mee met de verloting van een aantal mooie prijzen, 
waaronder een prachtige compact (//sc-speler! 

Wr 
Straat: 

Udv 

*: s.v.p. doorhalen wat niet von toepassing is 

WILT U DEZE BON ALSTUBLIEFTMnBLOKLEÏÏERSmULLEH? 

I I 



AMSTERDAM 
FILATELIE 

LOKET miJ) 
WAT IS HET AMSTERDAM 
FILATELIE LOKET? 
Het Amsterdam Filatelie Loket (AFL) is een 
onderdeel van Theo Peters Filatelie, geheel 
gericht op het bevorderen van postzegels 
verzamelen. 

1975 postf ris 
Complete 
jaargang 
tegen 
postkantoor-
prijs 

WAAR IS HET AMSTERDAM 
FILATELIE LOKET GEVESTIGD? 

in AMSTERDAM bij Theo Peters postzegelhandel 
aan de Rosmanjnsteeg 7 (let op juiste nummerO 
Open ma t/m za 10 00-17 30 uur tel 020-6222530 

fax 020-6222454 

«.iieVl«i.y" ; 

AFL 5 

1979 postf ris 
Complete 
jaargang 
tegen 
postkantoor-
prijs 

ƒ15,15 



B E S T E L B O N zenden aan: Amsterdam Filatelie Loket (AFL) Rosmarijnsteeg 7, 1012 RP Amsterdam 
stuurt U mij s.v. 
... X aanbieding 
... X aanbieding 
... X aanbieding 
... X aanbieding 
... X aanbieding 
... X aanbieding 
... X aanbieding 
... X aanbieding 
... X aanbieding 
... X aanbieding 
... X aanbieding 
... X aanbieding 
... X aanbieding 
... X aanbieding 
... X aanbieding 
... X aanbieding 
... X aanbieding 
... X aanbieding 
... X aanbieding 

p. de volgende aanbiedingen: 
AFL ^äf 13,20 = / 
AFL 2 a ƒ 17,75 = / 
AFL 3 a / 21,40 = / 
AFL 4 è / 17,75 = f 
AFL 5 è / 15,15 = / 
AFL 6 è / 19,00 = / 
AFL 7 ä / 26,50 = f 
AFL 8 3/312,55 = / 
AFL 9 ä / 15,90 = / 
AFL 10 è / 6,00 = / 
AFL 11 è / 94,85 = / 
AFL 12 a / 105,50 = / 
AFL 13 è / 93,40 = / 
AFL 14 a / 94,25=/ 
AFL 15 a / 93 ,45=/ 
A F L 1 6 è / 98,65 = / 
AFL 17a/101,45 = / 
AFL 1 8 a / 32,00 = / 
AFL 19 è / 32,00 = / 

... X aanbieding AFL 20 a / 28,00 = / 

... X aanbieding AFL 21 ä / 26,00 = / 

... X aanbieding AFL 22 ä / 30,00 = / 

... X aanbieding AFL 23 ä / 35,00 = / 

...X aanbieding AFL 24 a ƒ 5,00 = / 

... X aanbieding AFL 25 a / 3,40 = / 

...X aanbieding AFL 26 a ƒ 6,50 = / 

... X aanbieding AFL 27 ä / 6,50 = / 

... X aanbieding AFL 28 ä / 3,90 = / 

... X aanbieding AFL 29 ä / 17,95 = / 

... X aanbieding AFL 30 è / 14,95 = / 

... X aanbieding AFL 31 è / 17,95 = / 

...X aanbieding AFL 32 a / 17,95 = / 

...X aanbieding AFL 33 a ƒ 17,95 = / 

... X aanbieding AFL 34 è / 53,00 = / 

... X aanbieding AFL 35 a / 35,10 = / 

... X aanbieding AFL 36 è / 21,05 = / _ 
SUBTOTAAL / 
Kosten (onder / 200,-) 
Totaal te betalen / 

3,50 

Naam. 
Adres. 
Postcode 
Woonplaats 
Handtekening 
D Ik ben reeds klant bij u en betaal binnen 

8 dagen na ontvangst d.m.v. acceptgirokaart. 
D Ik betaal vooruit d.m.v. bijgebvoegde 

cheques/ contanten. 
n Ik heb het bedrag op uw Postbankrekening 

2351646 of ABN/AMRO rekening 408812443 
overgemaakt. 



lAWLAZEHI 
V O O R U SAMENSTELLING: H. GABRIELS EN T.B. STEINER-SPORK 

DE OORLOG IN EUROPA 
The American Philatelist 
van mei jl. bevat behalve 
veel lokaal nieuws twee 
artikelen die met de oor
log in Europa te maken 
hebben. 
Het eerste gaat over Sal
ly Meyer, een joodse za
kenman uit het Zwitserse 
St. Gallen, die min of 
meer op eigen houtje 
naar schatting 23 dui
zend joden uit Duitse 
handen wist te krijgen. 
Hij begon met het opzet
ten van een organisatie 
die hulp verleende aan 
vluchtelingen en die pak
ketten stuurde naar [)uit-
se concentratiekampen. 
Maar geleidelijk aan 
kwam nij in contact met 
hoge SS-officieren, die 
hij veel geld beloofde 
(maar nimmer betaalde) 
plus het leveren van bij
voorbeeld wat land
bouwtrekkers die later 

van en naor gevangenen 
in Auschwitz. Gevange
nen - onder andere 
krijgsgevangenen met de 
Poolse nationaliteit -
mochten twee brieven of 
kaarten per maand 
schrijven of ontvangen. 
Kwam er meer post voor 
hen dan werd die terug
gestuurd. Ook dit stuk 
bevat opmerkelijke illus
traties. 

STAMPCARDS HETEN IN 
DUITSLAND PORTO-
CARDS 
De Deutsche Briefmar
ken-Revue van augustus 
meldt dat Porto-Cards -
reclamekaartjes met een 
aantal ongebruikte, gel
dige postzegels die ais 
weggeefartikel door be
drijven worden ver
spreid, zich ontwikkelen 
tot gewaardeerde verza
melobjecten. 
In Duitsland is het de Post 

StampCards (hiervan Bosnië-Herzegowina en Noord-Korea) heb
ben ook hun mfrede in Duitsland gemaakt 

gevolgd zouden worden 
door grotere aantallen, 
als de hem toegezegde 
joden uit de Duitse kam
pen in vrijheid werden 
gesteld. Veel van die ge
vangenen arriveerden in
derdaad in Zwitserland; 
anderen werden niet 
naar het vernietigings
kamp Auschwitz, maar 
naar een milder kamp in 
Oostenrijk gezonden, in 
afwachting van het 
ogenblik waarop zij 'ge
ruild' zouden worden. 
De Duitse nederlaag 
kwam voor hen gelukkig 
op tijd. Het artikel is gefl-
lustreerd met een groot 
aantal poststukken, 
waaronder een aantal uit 
Nederland. 
Het tweede artikel be
handelt het postverkeer 

zelf die ze levert; aan 
landen elders in de we
reld, zoals Bosnië, Tan
zania of Korea, verkoopt 
de Zweedse commerciële 
onderneming Post-Line 
dergelijke kaartjes met 
zelfklevende zegels, die 
dan StampCards heten. 

THEMATISCHE FILATELIE 
WINT TERREIN 
Vrijwel alle filatelistische 
tijdschriften leggen steeds 
meer en steeds vaker het 
accent op het thematisch 
verzamelen. In de hier
voor genoemde editie 
van Deutsche Briefmar
ken-Revue is bijvoor
beeld een artikel te vin
den over de stad Aken 
als onderwerp voor een 
collectie, die naar gelang 
de nadruk die er op be

paalde onderdelen wordt 
gelegd een echte themati
sche, danwei een Hei
matsammlung (stad- en 
streekverzameling) ge-

Van Karel de Grote tot Adenau
er - de Duitse stad Aken is een 
interessant onderwerp voor een 
thematische verzameling 

noemd kon worden. Wat 
Aken aangaat is het niet 
alleen de stad zelf die 
een rol kan spelen, maar 
ook een veelheid aan his
torische figuren die er
mee verbonden zijn: van 
Karel de Grote tot Ade
nauer. Poststempels mo
gen daarbij uiteraard 
niet worden verwaar
loosd. 

Gibbons Stamp Monthly 
van september kiest als 
thematisch onderwerp 
landkaarten met alles 
wat daarbij hoort, zoals 
de makers ervan. Land-
kaarten op postzegels 
zijn o.a. in het '[arenlan-
je conflict om de Falk-
andeilanden door Enge
land en Argentinië ge
bruikt om hun aanspra
ken op dit gebied duide
lijk te maken. Het thema 
landkaarten is ook in ons 
land erg populair. Een 
mooie collectie is die van 
NIBUD-directeur drs 
P.J.M. Cuypers. 
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DUITSLAND: HAAST NIET 
TE BEHAPPEN 
Duitsland als verzamelge-
bied is zó groot dat het 
voor de individuele verza
melaar nauwelijks te be
happen valt. Geen won
der dat er dan op deelge
bied wordt verzameld. 
Voor die deelgebieden 
zijn in Duitsland ook al 
heel lang gespecialiseer
de verenigingen actief, de 
zogenoemde Arbeitsge-
meinscbafte of ArCe's. 
Zo vormen bijvoorbeeld 

/nflo-zegels zi|n in Duitsland een 
geliefd verzomelgebied, geen 
wonder dat de catalogusnote
ringen een opwaartse trend ver
tonen 

de bekende (en ook wel 
beruchte) inflatiezegels 
met hun ontelbare varia
ties een dankbaar onder
werp van studie. De 
Deutsche Briefmarken-
Zeitung van 2 augustus 
bericht naar aanleiding 
van het verschijnen van de 
nieuwe Michel 

Deutschland Spezial-Kata-
log dat de inflatiezegels en 
de meeste andere zegels 
van het Duitse Rijk weer 
aardig in de lift zitten. Dat 
betreft dan in de eerste 
plaats hooggenoteerde 
zegels, maar de kleintjes 
hebben bij zo'n markltje-
weging de neiging mee
getrokken te worden. 

FRANS ANDORRA: 
BELANGSTELLING TAANT 
Het Franse Timbroscopie 
van september weet te 
melden dat de zegels van 
de Franse post in Andor
ra niet erg gewild zijn. 
Nu de post niet meer de 
oplagecijfers maar de 
aantallen daadwerkelijk 
verkochte zegels publi
ceert, blijkt dat die getal
len de laatste tien jaar 
een forse duik hebben 
gemaakt. Steeg de totale 
omzet tot 1982 gestaag, 
sindsdien is die aanzien
lijk gezakt, ondanks het 
feit dat de prijs van het 
jaarpakket in die periode 
meer dan verdubbelde. 
Dat is toch wel opmerke
lijk, want Andorra geeft 
jaarlijks geen overmatig 
groot aantal zegels uit. De 
emissies zijn vaak mooi 
vormgegeven en gedrukt, 
terwiiïde onderwerpen 
van de zegels thematisch 
gezien - denk aan de 
mooie vlinders op postze
gels - attractief zijn. 

V^ie een filatelistische landkaartencollectie wil aanleggen heeft over 
gebrek aan materiaal niet te klagen 

De mooie zegels van Frans Andorra zijn als we op hun omzet moe
ten afgaan {hopelijk tijdelijk) niet meer zo erg in trek 

Maar, zo schrijft het Fran
se blad, verzamelaars 
kunnen hoop putten uit 
het feit dat La Poste vrijwel 
geen voorraden van die 
zegels meer heeft; de prij
zen kunnen dus bij een 
omslag in de belangstel
ling aantrekken. 

POSTZEGEL VERRAADT 
AFPERSER 
Tenslotte een opmerke
lijk bericht uit The Phila
telic Reporter. Postze-
gelgom - een kenmerk 
waarop veel verzame-



laars zich blind staren -
blijkt een rol te hebben 
gespeeld bij het oplos
sen van een misdrijf. 
Een afperser in Enge
land heeft bij alle pogin
gen om zijn identiteit 
niet prijs te geven één 
kleiniqneid over het 
hoofa gezien: hij had de 
postzegel op zijn dreig
brief met zijn tong be
vochtigd. Een DNA-on-
derzoek leverde het be
wijs dat hij de afzender 
van de brief was. 
In plaats van de 
£10.000. -d ie hij hoop
te binnen te halen met 
zijn dreigement etenswa
ren in een supermarkt te 
veraiftigen bezorgde de 
rechtbank in Wolver
hampton hem zeven jaar 
gevangenisstraf... 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
Het meinummer van Re-
vista (het orgaan van de 
Argentijnse federatie 
voor poststukken) bevat 
een hoofdstuk over af
stempelingen van de Eu
ropese Landbouwfedera-
tie (CEA). Opgenomen is 
een bijzonder stempel 
van de CEA op een ze
gel van 8 cent in het 
type-Van Krimpen ter ere 
van een in 1965 in Am
sterdam gehouden con
ferentie. Het blad ver
schijnt tweetalig (Spaans 
en Engels), zodat de arti
kelen toegankelijk zijn. 

Uit een pakketje Neder
lands-Indische stempels 
heeft een verzamelaar uit 
de kring van The Nether
lands Philatelist (de En
gelse groep van Neder
land-verzamelaars) een 
kleine verzameling ver-

huiskaarten samenge
steld die voor een bijzon
der doel hebben ge
diend. Ze zijn in de jaren 
1928 tot en met 1930 
door een aantal postkan
toren voorzien van in ge
bruik genomen speciale 
stempels en als bewijs
stuk toegezonden aan 
hun Inspecteur der PTT. 
In dit geval was dat de 
heer W. Hajenius in Ban
doeng. De tekstzijde is 
op al deze kaarten onbe
schreven. Vermoed 
wordt dat de verhuis-
kaarten zijn gekozen, 
omdat ze delaagste 
frankeerwaarde verte
genwoordigden, name
lijk 1 cent (later 2 cent). 
Het artikel staat in het ju-
linummer van het blad. 
De verdere inhoud heeft 
betrekking op luchtpost
stempels, op Nederland
se brieven naar het Ver
enigd Koninkrijk in de 
periode 1868-1872 en 
op een brief uit 1816 per 
Surinam Packet. 

De internationale filate-
listische organisaties, zo
als de FIP (verzame
laars), Ascat (uitgevers 
catalogi, albums en tijd
schriften), Ifsda (handel) 
en A/JP (auteurs en filate-
listische vakjournalisten) 
hebben een gesprek ge
had met de Wereldpost
vereniging (UPU). Vooral 
de toevloed van 'overbo
dige' emissies was een 
belangrijk thema. 
Postzegels vormen voor 
een niet gering aantal 
postadministraties ge
makkelijk verdiend geld, 
een inkomstenbron 
waartoe steeds meer lan
den zich aangetrokken 
voelen. Het is al heel wat 
dat de UPU op het punt 
van de ongewenste uit
giften steun heeft toege
zegd. Het Duitse blad 
Philatelie schrijft dit in 
het julinummer. 

Het julinummer van The
ma, het blad van de the
matische verzamelaars, 
neemt de vaderlandse 
zuinigheid eens onder de 
loep. Het onderwerp 

Pcmlvri,in «laiini 

*D<2^n..*'>-*-^ . 

slaat op het afweken en 
opnieuw gebruiken van 
ongestempeld gebleven 
postzegels. Het mag dan 
wel niet, maar... 'ac-
coord, zand erover' zegt 
het blad. Aanleiding 
voor dat stukje is een 
Amerikaanse dienstenve-
lop met vignet; daar
naast staat gedrukt dat 
particulier hergebruik 
om porto te besparen 
drienonderd dollar boete 
kan opleveren. 
Tot zover het blad. Maar 
wat nu te denken van 
een - uit overigens zeer 
integere bron vernomen 
- advies over hergebruik 
van de zegels uit de vel
letjes van onze eigen 
PTT? Om PTT 'te straffen' 
plakke men de velletjes
zegels met de witte rand 
boven, op een kleine af
stand van de bovenrand. 
De stempelmachine stem
pelt aldus die witte rand 
en... de ontvanger kan 
de zegels, uit protest te
gen deze onzinnige ver
koopmethode, nog eens 
gebruiken. Als alle ver
zamelaars dat massaal 
doen zou het wel eens 
kunnen helpen! 

Het onderwerp 'filatelie 
en commercie' houdt 
meer verenigingen be
zig. De Filatelislenver-
eniging Hoogezand-
Sappemeer brengt in het 
mededelingenorgaan 
van juni haar visie onder 
de titel Ze maken bet 
postzegelverzamelen ka
pot. Het gaat daarbij niet 
alleen om de steeds ho
gere bedragen die de 
jaarlijkse postzegeluitgif
ten vragen, uitgiften cfie 
- als de velletjes worden 
meegerekend - de inves
tering verveelvoudigen. 
Ook de klantonvriende
lijkheid van PTT Post Fila
telie Verzamelservice in 
Groningen en van de Bu
siness Unit Filatelie in het 
algemeen werken frustre
rend. 
Bij deze ontboezemingen 
betrekt de vereniging 
nog een ander nadelig 
begrip en daarin gaan 
de verzamelaars zeit met 
vrijuit: de plakwaarde. 
Verenigingen, handel, 
veilingen en ook verza
melaars plakken zegels 
die onder nominaal zijn 
gekocht, maar wel tussen 
vijf en twintig jaar oud 
zijn. Voor de afzender is 
dat wel voordelig, maar 
de verzamelaar heeft er 
niets aan: zijn stockboe-
ken puilen er door uit en 
de courante zegels ko
men nauwelijks nog ge

stempeld voor. Om de fi
latelie een dienst te be
wijzen zou de verzame
laar de post die met 
'plakwaarde' is gefran
keerd eenvoudigweg 
moeten weigeren! 

De redactie van de 
Nieuwsbrief van de 
Ruimtevaart Filatelieclub 
Nederland trekt in het 
nummer van het derde 
kwartaal veel ruimte uit 
voor het beschrijven van 
het gebruik van Ariane-
raketten in de periode 
1973-1998. Helaas is 
de proeflancering van 
het nieuwste type deze 
zomer mislukt, wat een 
enorme terugslag bete
kent. Voor de liefhebbers 
van raketvluchten is de in 
het blad beschreven ge
schiedenis van deze ra
ket niettemin een goede 
documentatie. 

Het juninummervan 
Grenzenloos (bulletin 
van de vereniging 
VN/VE) beschrijft de we
derwaardigheden van 
het onderkomen van de 
Wereldpostvereniging in 
Bern. Begonnen in 1875 
in enkele kamers, ver
huisd naar een etage, 
daarna in 1927 naar 
een villa en in 1952 nog 
eens naar een ander 
adres, was het in 1968 
eindelijk zover dat de or
ganisatie een eigen ge
bouw kon betrekken. Ze
ven verdiepingen, kel
der, garage, bibliotheek 
- het klinkt allemaal heel 
royaal. Bij het zilveren 
jubileum van het gebouw 
wijdden België en Zwit
serland er een zegel 
aan. 

Uit een advies voor post
kamers in het PTT-blad 
Postvak wordt duidelijk 
dat het verschil tussen 
brief/drukwerk en post
pakket niet schuilt in het 
gewicht. Waar het om 
gaat is of zo'n stuk door 
de brievenbus kan. Ken
nelijk is dat onderscheid 
niet algemeen duidelijk. 
Zodra een poststuk gro
ter is dan 38x26.5x3.2 
centimeter geldt het als 
een postpakket met het 
daarvoor geldende ta
rief. Overigens, de pak
ketzegel kan, maar moet 
(nog) niet. 

Het Vliegende 
Ho/fancfer-blad De Aero-
Philotelist (juni) legt de 
nadruk op net belang 
van stempels voor lucht
postverzamelaars. Het 
blad behandelt in dat 

verband speciaal een 
aantal machinestempels. 

Het Belgische Bonds-
nieuws (nummer 1, ja
nuari) wijdt een bespre
king aan de ontwerper 
Jean van Noten. Dat een 
ontwerper invloed heeft 
op het totstandkomen 
van een nieuwe zegel ligt 
besloten in de aara van 
zijn opdracht. 

Na in een eerdere afle
vering te hebben ge
hoord van fietspost lezen 
we in het julinummer van 
Thema over het bestaan 
van jakpost. Jaks (runde
ren die in een vroegere 
spelling yaks heetten) 
schijnen in het Hima-
layagebied al sinds de 
achtste eeuw voor het 
vervoer van geschriften 
te zijn afgericht. Aan-
vankelijkliepen ze hun 
'bestelronde' zonder rui
ter, later deden ze dat 
bereden. 
Om dit verhaal af te ron
den kan nog worden ge
meld, dat volgens het ju
linummer van De Postze
gelvriend (blad voor ge-
riandicapte en langdurig 
zieke verzamelaars) niet 
alleen ossenwagens en 
hondenkarren voor post
vervoer zijn gebruikt, 
maar ook kamelen, ren
dieren en katten. 

PLAniK 
Onlangs verscheen de 
editie 1997 van Sakura's 
Cata log of J a p a n e 
se Stamps. Het feit dat 
de catalogus vooral qe-
richt is op gebruik door 
Japanners zou een na
deel zijn geweest, ware 
het niet dat de samen
stellers er voor hebben 
gezorgd dat deze kleuri
ge jubileumeditie (de uit
gever, de Japan Philate
lic Society, bestaat vijftig 
jaar) ook voor 'westerlin
gen' goed toegankelijk 
is. Jaartallen, omschrij
vingen, zegelwaarden 
en catalogusnoteringen 
zijn in 'gewoon' schrift 
opgenomen, terwijl een 
beknopte wegwijzer 
voorin aanvullende infor
matie verstrekt. 

Saitura Catalog at Japanese 
Stamps, 280 pp , geill (kleur), 
formaat 15x21 cm Uitgegeven 
door de Japan Philatelic Society 
in Tokyo Verkrijgbaar bi| P W 
Meinhardt Den Haag door over-
mokinq van f 29 50 op Post
bankrekening 1253414. 
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STICHTING NEDERLANOSCH MAANDBLAD VOOR 
PHILATELIE ZIJN AANGESLOTEN 
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Landelijke secretariaten: 
«W:J.H.Av is ,Haefby ]05, 
1689 SVZwaag, ©0229-230192. 
Federatie I. V. Philatelica: Zwaard-
vegersgaardel30,2542THDen 
Haag, ©070-3663465. 
De Globe. J. v.d. Velde, Comman-
deursvfeg 40,6721 TZ Bennekom. 

Aalsmeer: 
IV Philatelica, G.H. Hoving, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297-322034. 
Alblasserdam: 
P. V. De Posthoorn; A. Treure, Plan
tageweg 39,2951 GN Alblasser
dam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
«l/PI^CTh. Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889. 
Almelo: 
WW; JH.de Vries, Waltastate 
11,7608 XL Almelo, ©0546-
864695. 
Almere: 
VPVA Almere; M. Cornelisz-Davids, 
Hoydnplantsoen 62,1323 EG Al
mere, ©036-5360219. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen aan den Riin, 
©0172-421332. 
Altena: 
WW; M. Mortens, Brugstraat 41, 
4283 GE Giessen, ©0183-
442102. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort; C.H. v.d. Berp, De 
Wingerd 36,3823 a Amersfoort, 
©033-4564470. 
APC 'De Kei'; R.A.Tolhuizen, Cla-
verenblodstraot 57,3833 JB Leus
den, ©033-4948412. 
Amstelveen: 
IV Philatelica; J. Michels, Logger 
141,1186 RP Amstelveen, 
©020-6434104. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Voordewind 9, 
1034 KS Amsterdam, ©020-
6336333. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©020-6142947 (na 19.00 uur). 
IV Philatelica; H.J. Nijmeijer, post
bus 6726,1005 ES Amsterdam, 
©020-6120432. 
/l rDeP/i;/ote//s/';P. Broun, Chur-
chill-loon 163", 1078 DVI/Amster
dam, ©020-6795077. 
/lSl/Sy/f//o/e//e;J.J.M.Snel, 
Grevelingenmeer 101,1447 AN 
Purmerend, ©020-6303913. 
PVWA-filatelie; F.R. Bruamon, Dis
sel 39,1141 ZM MonnicKendam, 
©0299-654163. 
f / '5/o/uü/80'; P.J. van Rossum, 
Voordewind 17,1034 KS Amster
dam, ©020-6331789. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord, P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 TV 
Amsterdam, ©020-6366823. 
Amsterdam-Buitenveldert: 
BPC'Verzamel-ze'ISVBj; WenV 
Postma, ©020-6623744. 

Apeldoorn: 
NVPV; H. Breimer, Valkenbergloan 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055-
3558256. 
f r O e (J/oie'; Mw. B.R. Postma-
Dekker,HetKarnhuis37,7335LG 
Apeldoorn, ©055-5418490. 
Appingedam: 
PV Appingedanr, H. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge
dam, ©0596-629693. 
Arcen: 
IV Philatelica, CR. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©077-4732628. 
Arnhem: 
AfI'PU.E.Huiskes, Winschoten
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©026-3231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornln 6,6841 AB Arnhem. 
Assen: 
WPV Assen; H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592-313698. 

Baarn: 
PI'8oofn;G.W.Leive,Prof.F. 
Andreaelaan 93,3741 EK Baarn, 
©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
;i//'/i//o/e//co;T.Ackema, Pr.P. 
Christiaanhof, 1171LL Badhoeve
dorp, ©020-6594481. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; mw. M.M.A. Mein-
ders-Schimmel, Da Costastroat 16, 
3771ZB Barneveld. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; Wnd. mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, School
straat 17,4611 MD Bergen op 
Zoom. 
f r M o Oos/'; C. Schot, Gen. 
Spoorstroat 35,4624 HA Bergen 
op Zoom. 
Beuningen/Ewijk: 
frDe6/o6e';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 15-62,6605 AM Wij-
chen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijl(;^h. Erkamps, Be-
neluxlaan 334,1966 WX Heems
kerk, ©0251-237108. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'Het Postmerk'; nNi.M.y.i. 
Mark,Korhoenln8,3721ECBilt-
hoven, ©030-2290466. 
Blitterswijck: 

/l'/'/(//ote/ifo;A.J.M. Gooren, Op 
de Smelen 38,5863 BN Blitters
wijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica, Drs W. van der Gies
sen, Dopheidestraat 82,2165 VS 
Lisserbroek, ©0252-416247. 
Bodegraven: 
WI/PU.H.Verhagen, Ekster 11, 
2411 MT Bodegraven, ©0172-
612372. 
Borne: 
Wl'Pl^ H.J. Veltkamp, Goudenre-
genstraat 10,7621 WD Borne, 
©074-2662880. 
Boskoop: 
NVPV; J.H. Lensink, Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172-
213580. 
Boxmeer: 
P//l'ßoxmeefe.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
raU-A-CSchüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411-673775. 

PV Breda, P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©076-5650278. 
Brielle: 
/^P/i;/o/e&o;H.G.T.M. Overboek, 
Sluysstraatl4,3237ATVierpol-
ders, ©0181-415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; l^A. van de Wekken, 
Hel Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©055-5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
fl/'De6/o6e';C.W.Stolk,Ruygen-
bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313-650802. 
Bussum: 
NFV'De Verzamelaar'; 0. Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132. 

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

Dalfsen: 
/l'P/i;/o/e//c(rlr.J.Rem,VanKem-

WIJZIGINGEN RUBRIEK VERENIGINGSADRESSEN 

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

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adresr: 

Telefoonnummer: 

penhof 6,7721 WC Dalfsen, 
©0529-433288. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschuuren, Longe-
straat 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
W M / ; A . P . Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfzijl: 
PrOe five/'; P.A.M. Helwig, Hoef-
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596-626213. 
Deventer: 
WW; H.B. Boumans, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570-
642130. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgans 36,1111 WG Diemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; A. Stegeman, Fa
zantlaan 6,6951JP Dieren, 
©0313-414656 
Dinxperio: 
f l^ 'De Globe'; Mw. H. Rouwer-
dink, Keminksweide 30,7090 DM 
Dinxperio, ©0315-652786 
Doesburg: 
prDeG/o6e';J.Wetsteiin,'t Ach
terom 6,6986 CN Angerlo. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; H.A. Weerdesteijn, 
Holterweg 95,7001EJ Doetin
chem. 
Dordrecht: 
l'VPI'Dofrffec/i/; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DPI''De Pos/;ooef';J.J. Ouwer-
kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor
drecht. 
Drachten: 
PV Drachten; J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512-
514695. 
Dronten: 
PVDronten e.o.; W. Vermeulen, 
Oe Regenboog 475,8254 AM Dr
onten, ©0321-317027. 
Drunen: 
PrP/i;/ofron'; A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416-373144. 
Druten: 
n''DeG/oAe';J.J.Gubbels,Rijdt 
36,6631 AT Horssen. 
Duiven/Westervoort: 
prOe 6/oie'; A.C. Dijke, De Gan-
zenpoel 50,6932 LG Westervoort, 
©026-3115271. 

Echt: 
PMl'ef,fc/i(;W.J.J.Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475-483630. 
PhV Gelre-Gulick/Echt, P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KX Echt, 
©0475-486144. 
Edam/Volendam: 
/l'P/i//o/e/;:o;L.P.C. Smits, J.M. 
Oosteriinghstr,34,1135ED 
Edam, ©0299-372017. 
Ede: 
PrOe 6/oie'; G. Radstaat, Paul 

Gobrieistraat53,6717RAEde. 
Eibergen/Neede: 
NVPV, B.H. Klonderman, Beatrix-
straatl5,7161DJNeede, 
©0545-291949. 
Eindhoven: 
PCB, C.Loch, Jan van Eyckgrocht 
191,5645TH Eindhoven, ©040-
2119654. 
Philips PV; M.H. Schenkelaars, de 
Koppele 78,5632 LB Eindhoven, 
©040-2416358. 
Eist: 
frDe6/oie';B.J.M.Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481-
373783. 
Emmeloord: 
;i'P/i//flte//co;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514-
561903. 
Emmen: 
/l'P/i;/o/e//co;J. Buist, Doddegras 
29,7887 CK Erica, ©0591-
301807. 
Enkhuizen: 
;i/P/i/keko;mw.A.W.D. Zijlstra, 
Venedie 20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228-314801. 
Enschede: 
f.P.l'.;W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
NVPV, mw. M.L. Rempt-Roebel, 
Burg.Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578-627090. 

Geleen: 
WPV'De Philatelist';^.m.mn 
Soest,Berloherhofl5,6132SN 
Sittord, ©046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bangmo, Boomgoorddreef 5, 
3243 AC Stad o/h Haringvliet, tel 
0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzongsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113-227945. 
Gooi & Eemlond: 
WW; H.M. van der Spoel, Hön-
dellaan6,1272EEHuizen,®035-
5262702. 
Goor: 
NVPV; J.A. van Achthoven, Zwo-
luwstrat 17,7471 HH Goor, 
©0547-272876. 
Gorinchem: 
PI' Gorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183-633163. 
Gouda: 
WPV Gouda, mw. E.J. Dekker-van 
Vliet, Hon Hollanderweg 130, 
2807 AH Gouda, ©0182-
518549. 
's-Gravenhoge: 
//PW;L.H.J.Oosterloo, Keizer Ka-
relplein 16,1185 HL Amstelveen, 
©020-6435937. 
Philatelica Den Haaa A.F. van Ra-
vesteijn, Heliotroopfaon 370, 
2555 ML Den Haag, ©070-
3230472. 
Pf'De/ff/ns';L.H.Arkesteijn, 
Meppelweg 548,2544 6N Den 
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Haag, ©070-3675180. 
Shell Te Werve, afd. Filalelie; A. 
van Haarlem, Van Slingelandt-
plantsoen 12,2253 VÏÏ Voorscho
ten. 
/Tl/rerfes/e/n'; P.R. Steyn, Oude 
Haagweg 138,2552 GS Den 
Hoag. 
PV 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
geest, Zwedenburg 254,2591 BM 
Den Haag, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philatelka; D. Roosjen, Mezen-
laan 13,9753 HX Haren (GR), 
©050-5344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, post
bus 61,9300 AA Roden, ©050-
5018234. 

Haarlem: 
NVPV; F. van Schalk, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
IV Philatelica, H.J. Hooning, Poel
geest 29,2036 HL Haorlem, 
©023-5362980. 
HPV 'Op Hoop van Zegels'; LA. 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IVPhilatelica; mw. I.E. van Rhe
nen, KInlozen 39,2151 XB Nieuw-
Vennep, ©0252-675215. 
Haifweg-Zwanenburg: 
PZl'S.P.A; J.C. van der Bijl, Hout-
rijkstraat 9,1165 LL Halfweg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
;i'P/);/ote//fo;V^.C.Willemse, Bos
boom Toussainstr. 5,3842 ZZ 
Harderwijk, ©0341-413653. 
Hardinxveld: 
PV'De Philatelist'; dÄamm^, 
Gerard Ooustraat 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Frankriiklaan59,1966VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenveen; M. Blaauw, Tjep-
kemastraat32.8441CE Heeren
veen, ©0513-626579. 
Heerhugowoord: 
PHV Heerhugowaard e.o.; L van 
Dijk, Lek 54,1703 KJ Heerhugo-
waard, ©072-5711935. 
Heerlen: 
PV Heerlen e.o.; mw. C.H. Wol-
sing-Grens, postbus 237,6400 AE 
Heerlen, ©045-5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
fV Den//eWe/;L.Ch. Werst, Linie
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223-612544. 
Hellevoetsluis: 
IV Philatelica; G.A. van Dongen, 
Gerard van der Dussenstr. 13, 
3223 RG Hellevoetsluis, ©0181-
312768. 
Heimond: 
P.l'. 'De Helm, Helmonden Om
streken'; T.A.J. Leijten, Makreel
straat 7,5706 BE Helmond, 
©0492-541216. 
W^//e/mon(tJ.Neggers,Van't 
Hoffstroat 4,5707 ES Helmond, 
©0492-553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 

Ambacbtse FV; J.S.P. van de Ruit, 
Lod.vonNassaustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
p rDe 6/o6e'; H. Borgers, Baker-
marksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo (0 ) : 
«W;B.E. Sauerwald, Scherphof-
landen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV; P.G. Rens, 
St.Barbarapleinll,5341LKOss, 
©0412-650073. 
Heusden: 
P I / ' ß W Penny'; M.LH. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hillegom: 
«l/Pl^ F.E.M. Wittenberg, Fred. 
Hendrikin 50,2181 TH Hillegom, 
©0252-519299. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Javalaan 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
/l/P/i/Zo/e/zca; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
IV Philatelien; E. Deen-Oosterwijk, 
Lange Hllle 42,3261 TL Oud-
Beljerland, ©0186-615266. 
Holten: 
NVPV; 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-
ma, Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

IJssel- en Lekstreek: 
;i'P/i//ote/;fci;H.J.Polhuys,Vinc. 
vanGoghstraatl9,2941GWLek-
kerkerk, ©0180-661550. 

Kampen: 
/l'P/);/o/efeo;J.G.Fidder,Gallé-
straat 35,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PV Katwijk/Rijnsburg; J.F. de Gier, 
Saliënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©071-4030194. 
Kerkrade: 
5/rPl';B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraot 26,6466 JH Kerk
rade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
P/ir ' / fotaf^e' ;H.J.Raes, 
Schalenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

Land van Cadzand: 
/l'P/)//o/e&o;P.J.J.deVoldere, 
Nieuwstraat 9,4511 CR Breskens, 
©0117-383366. 
Lanqedijk: 
IV Philatelica; S. Ligthart, Anna 
vanSaksenstr.19,1723KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764. 
Leerdam: 

«W;H.Steygerwalt,VanStAl-
degondestraat 3,4142 CA Leer
dam, ©0345-619473. 
Leiden: 
IV Philatelica; R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoenl3,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
LWPV; P.H.J. Fronkhuizen, G. 
Kasteinstraat 46,2321 RX Leiden, 
©071-5317850. 
Lekkerkerk: 
f.W.Pl'.;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
« W ; S . Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228-
312871. 
Leusden: 
WI/'Deioupe'imw.J. Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
/T'De 6/oÄe'; H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstraot 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: 
PI'De Zeumereer Maastricht; P. de 
Melker, Sprinkstroat 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
Fox 043-4582727. 
PV Zuid-Umburg A. Thewissen, 
Koningsplein 101 C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
iV Philatelica:, G. Bovendeur, Kare-
kietstr. 19,8064 CX Zwartsluis, 
©038-3866276. 
Monnickendom: 
PI' 'Waterland'; mw. M.J. Bruijns-
Nicolay,P.Appelpln.53,1141XP 
Monnickendom, ©0299-651803. 
Monster: 
NVPV; mw. D.P. Kloosterman-
Lucas,VanTijn8,2681JT 
Monster, ©0174-246970. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. van 
der Neut-Bloouw, St. van Rume-
laerstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 a Epe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
/.PW-iB. Wijling, Spoorlaan 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
'Onder de loupe'; J.M.M. Ooms, 
Brittenhuis66,2211VZNoord-
wijkerhout, ©0252-373632. 
Noordwijkerhout: 
/l'P/i;/ofeftco;J.M.G.vanMulle-
kom, Moandagsewetering 183, 
221IWT Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV; P.J. van Boven, postbus 

363,8070 AJ Nunspeet, ©0341-
254615. 
Nijmegen: 
WPI^LIA. Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 ZTWijchen, ©024-
6417443. 
FV'Noviopost'; J.G.M. Radema
ker, Beethovenlaon 337,6865 DV 
Doorwerth, ©026-3340331. 

Oldenzaal: 
OPWp.J.Teunis, postbus 252, 
7570 AG Oldenzaal, ©0541-
514243. 
Oosterbeek: 
FV 'De Globe'; A. Bootsmo, Nieuw-
land 78,6862 GE Oosterbeek. 
Oosterhout: 
Ol'PKP.v.d. Wulp, Vicarislaan 3, 
4901 TB Oosterhout, ©0162-
431633. 
Ootmarsum: 
PI' Ootmarsum e.o.; E. Post, Beo-
trixstr. 26,7591 GD Denekomp, 
©0541-351936. 

Purmerend: 
IV Philatelica; H. Zwertbroek, van 
IJsendijkstroat 195,1442 CK Pur-
merend, ©0299-426576. 
Putten: 
Prre/stof'; H.D. Buitenwerf, Wit-
tenburg 163,3862 EENijkerk, 
©033-2452484. 

Raalte: 
Pl'ffoo/te; E. Bakker, Postbus 239, 
BlOOAERaolte. 
Renkum/Heelsum: 
prDe6fo6e';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
ff'R/vero';H.M.P.Cuijpers, Park
laan la, 5953 BP Reuver, ©077-
4742152. 
Rheden/De Steeg: 
f f 'De 6/o6e';A.F. Muller, Dalweg 
2,6994 CP De Steeg. 
Rhenen: 
f f 'De 6/o6e';N.Baartwijk, Se
ringplantsoen 7,3911 ZR Rhenen. 
Roden-Leek: 
/l'P/i;7ote//fo;W.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
PI'ffoefmon(tH.J.P.Custers,Van 
Loonstraat38,6081BPHaelen, 
©0475-591608. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal; A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstraat 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
IV Philatelica; mw. M. Schols-
Vloordingerbroek, Morelgoord 19, 
3206 AP Spijkenisse, ©0181-
643066. 
RPHV, mw. N. Boeckholtz-Kooi-
mon, Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597. 
ROV Shell-Filatelie; J. Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
PfPofferc/onj; J.Vellekoop, Pres. 
Steynstraat21,2312ZPLeiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philatelica, E. Tabak, Juliana 
van Stolbergloon 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 
Rijssen: 

WW; F. Dekkers, De Hofstee 57, 
7462 WE Rijssen, ©0548-
515676. 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk; mw. L. Stokman-
Veldhoven, Hoornbrugloon 36, 
2281 AW Rijswijk, ©070-
3995105. 

Santpoort: 
PCSon/poorrPfS; e.G. Harten
dorp, Frans Netscherloan 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim; B.G. Doorne-
komp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sossenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
fl''IVes/fr/es/on(/';G.F.Tokkie, 
Populierenlaan 85,1741 WR 
Schagen, ©0224-298581. 
Scherpenzeel: 
lfPl'S:/ieraenzee/e.o.;W.Chr. 
Kessler, Voleriaanln 37,3925 RM 
Scherpenzeel, ©033-2972351. 
Schijndel: 
SVPV; H.R. Steenbergen, Verhoe-
venlaan 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittard: 
ff$/7/ofcfe.o.;O.P.D.Bolech, 
Burg.Schrijenstraat10,6137RR 
Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PrP/i//e//fo'; J. van Schoik, Ado-
mo van Scheltemastroot 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
P.V. Eemland, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IV Philatelica, E.v.d. Graaf, Dalle-
laon 14,3208 CG Spijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica, E. Sijpkes, Gronin
gerlaan 16,9501 SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
StCGitwiik* 
« W ; G.A. falen, Pr. Bernhord-
stroat 74,8331 EK Steenwijk, 
©0521-514627. 
Stichts Overkwartier: 
IV Philatelica, R. Hajer, Rosarium-
loon 27,3972 GE Driebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
/l'P/i//flte//fo;A.H. de Ridder, 
Lingestroot 5,4535 EP Terneuzen, 
©0115-697125. 
PV Zeeuwsch-Vlaandererr, G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC -
Terneuzen, ©0115-694001. :: 
Tiel: 
IV Philatelica, J.E. Schelling, Gere- Z 
stein 23,4003 GD Tiel, ©0344-
614274. t 
Tilburg: ^ 
l/PT/ï/kg; W.F.M. Tukker, post- -
bus 10020,5000 JA Tilburg, -
©013-5714417. 2 
Twente: z 
IVl'Pl'; E.J. Timmerman, Bode Erf- °" ~ 
weg 2,7582 RH Losser, ©053- CflO 
5382594. O M 

Uithoorn: 
/l'P/i//ote//ffl; J.S.P. Drost, Coupe
ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 



©0297-563646. 
Utrecht: 
Wl'/'l';G.M.E.Mélatte,TenVelde-
straat71,3454EJDeMeern, 
©030-6662432. 
ümU.vanderMeuKElbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
IV Philalelica, G. Kruijt, Maurits-
laan55,3454XRDeMeern, 
©030-6662998. 

Vaals: 
PV'Drielondenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraat9,6369BVSim-
pelveld. 
Varsseveld: 
FV'De Globe'; H.J. Bos, Leeuwe-
rikstr. 34,7051 XG Varsseveld. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; J. Logeman, 
Postbus 345,9641 LB Veendom, 
©0598-615534. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Toxus-
laon 4,3904 KX Veenendaal, 
©0318-515026 
/Tff/mörilreC; H. Altena, Oude-
veen 116,3905 Wl/Veenendaal, 
©0318-526991. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoven; J. von Hot-
turn, De Sitterloan 52,5505 AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Velp/Rozendaal: 
fV'De6/oie';mw.H.W.Woltbuis-
Oosterwijk, Wulpenstr. 6,6883 ET 
Velp. 
VenIo: 
/'.l'.'/'/i;7ol'en/o';M.J.M.Gielen, 

Framboosstraat 9,5925 HJ VenIo, 
©077-3820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Timmer, 
Herman de Monstroot 6,4132 XS 
Vianen. 
Vlaardingen: 
A(W;W.G.L. Pools, L. de Colig-
nyln 96,3136 CS Vlaardingen, 
©010-4746725. 
Vllssingen: 
W/sj/ngse/r; Postbus 391,4380 
AJ Vlissingen. 
Vlijmen: 
/'rDeP/i;/fltefe/';A.W.vanFalier, 
Bodweg 28,5253 AV Nieuwkuijk, 
©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IVPhilatelka; E.K. Roelfsemo, Pot-
beker65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
« W ; F.W.M. Nijp, Bortoklaon 26, 
2253 CX Voorschoten, ©071-
5619107. 

Waalwijk: 
I ' /PrDe [onosfröo/'; J.A.M. von 
Best,Mgr.Völkerstraat40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 
Wageninqen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Julionostr. 40,6707 DG Wagenin
gen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, LL. Kamminga, 
Spinozalaonl DI,2273XAVoor
burg, ©070-3871987. 
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ARIE BOSMAN, NIJMEGEN 

VAN ENIREPOSTE 
TOT POSTAGENTSCHAP 

DegßscMedembRjß 
nchherhalm 

Postkantoren bv, onderdeel van KPN, zit midden in een 

ingrijpende reorganotie die er toe zal leiden dat er in 

Nederland uiteindelijk nog maar drie typen postkantoren 

zullen zijn: postagentschappen, f ranchisekantoren en eigen 

vestigingen (zie kader). In het artikel hieronder behandelt 

Arie Bosman uit Nijmegen de ontwikkeling van de 

Nederlandse postinrichtingen door de eeuwen heen. 

ENTREPOSTE, DISTRIBUTIEKANTOOR, HULPKANTOOR, 
BESTELHUIS, BIJKANTOOR, POSTAGENTSCHAP, 

FRANCHISEKANTOOR 

Op 4 jvili van het vorig jaar werd 
bekend gemaakt dat Postkanto
ren bv de structuur van zijn vesti 
gingennet zou wijzigen Een 
groot aantal eigen vestigingen 
(postkantoren) zal in de komen 
de tijd worden omgezet m fran 
chisekantoren of postagent 
schappen 
In de toekomst zullen er dne ty 
pen postkantoren zijn 

postagentschappen - de kltinste 
vestigingsvorm 
/ranchisekantoren — een postkan 
toor gecombineerd met een win 
keiassortiment van kranten tijd 
schriften boeken schrijfwaren 
en dergelijke 
agen vestigingen - traditionele 
postkantoor activiteiten met de 
nadruk op een uitgebreid aan 
bod aan adviesdiensten ^ 

Het vervoer van brieven is 
eeuwenlang voor onderne
mende parüculieren een goe
de bron van inkomsten ge
weest Deze particulieren oe
fenden het beroep van postil
jon zelf uit of heten dat ande
ren voor zich doen Het post
vervoer was een particuliere 
aangelegenheid tot op het 
moment waarop de Staat in
zag dat het een lucratieve zaak 
was en heel wat geld oplever
de Het was daarom met ver
wonderlijk dat na verloop van 
üjd het postvervoer overging 
in handen van de overheid 
Eigenlijk is het al die jaren zo 
gebleven tot 1989, toen de 
PTT verzelfstandigd werd, vijf 
jaar later, in 1994, ging het 
vroegere staatsbedrijf zelfs 
naar de beurs Men kan zich 
afvragen of hiermee de klok 
met een paar eeuwen werd te
ruggezet, naar een tijd waarin 
het postvervoer een parücuhe-
re onderneming vras Het ge
zegde l'Histmre se repete lijkt in 
ieder geval nog steeds mets 
aan betekenis te hebben inge
boet 

BEPERKT BRIEVENVERKEER 
De ontwikkeling van de post
dienst heeft in de loop van de 
tijd behalve voor gewone post
kantoren ook voor heel wat 
andere soorten burelen ge
zorgd Het kan nutug zijn een 
aantal daarvan eens nader te 
bezien 
Voor 1752, het jaar waann de 
Statenpost werd opgencht, 
was de bnevenpostenj hoofd
zakelijk geconcentreerd in de 
grote steden De correspon
dentie die van en naar het 
platteland moest worden ver

voerd, had met veel om het 
lijf Familie en bekenden 
woonden m een betrekkelijk 
klein gebied en waren gemak
kelijk te bezoeken Dat maar 
weinigen konden lezen en 
schrijven speelde uiteraard 
ook een rol Er waren dus ge
noeg oorzaken voor het be
perkte briefverkeer En als er 
al brieven verzonden moesten 
worden, dan geschiedde het 
vervoer met schippers of bo
dediensten Omdat het met 
rendabel was, waren er op het 
platteland geen postkantoren 
gevestigd 

ENTREPOSTES 
In 1752, bij de oprichting van 
de Statenpost, werd dat an
ders In 1754 trachtte men het 
illegale vervoer in te dammen 
door de oprichting van entre 
pastes Dat waren eenvoudige 
kantoren die beheerd werden 
door 'gaarders' of 'collec-

1 Geschreven aantekeningen van entre 
postes van boven naar beneden Leer 
dam26|uli 1795 LD (Leiderdorp) M 
(Maassluis) en Middelharnis (illustratie 
ontleend aan 300 Jaar Postmerken van 
Nederland door P C Kortev/eg) 

teurs', zoals die kantoorhou
ders genoemd werden Deze 
functionarissen verzamelden 
de brieven en gaven die mee 
aan de langskomende postil
jons Over het werken in de 
praküjk van deze kantoren is 
weinig bekend Vertrekstem-
pels kennen we met, slechts 
van een enkel kantoor is er 
een geschreven aantekening 

DISTRIBUTIEKANTOREN 
Tijdens de Franse overheer
sing veranderde er op postaal 
gebied wel het een en ander 
De postdienst werd geheel 
naar Frans voorbeeld inge
richt en de touwtjes werden 
strakker aangehaald De post
dienst werd steeds meer een 
staatsmonopolie Dat wil met 
zeggen dat de schippers en de 
bodediensten geen brieven 
meer vervoerden Integen
deel, het verzet tegen het 
staatsmonopolie was zo sterk, 
dat het schippers en boden 
toch mogelijk werd gemaakt 
om in bepaalde gevallen het 
brievenvervoer te blijven 
doen 
Wat de entrepostes betreft, 
deze werden op 1 januan 
1811 opgeheven In de plaats 
hiervoor kwamen distributie
kantoren In eigen land had
den de Fransen behalve de 
normale postkantoren ook 
dergelijke distributiekantoren 
op het platteland, dat was de 
reden waarom ze ook in ons 
land moesten worden inge
voerd 
Tussen de distnbutiekantoren 
en de entrepostes bestond in 
wezen weinig verschil De uit 
te voeren werkzaamheden 
bleven vnjwel gelijk In de al

gemene instructie van 1810 
werden in vier artikelen de ta
ken van de distnbutiekanto
ren geregeld De distributeurs 
ontvingen geen stempels om
dat het stempelen in de post
kantoren moest gebeuren Er 
IS dus geen officieel stempel 
bekend Wel werden er op ei
gen houtje stempels vervaar
digd 
Ook werd soms de naam van 
het kantoor, al dan met afge
kort, op de achterzijde van de 
brieven geplaatst 
In de omgeving van de grote 
steden kwamen verhoudings
gewijs weinig distnbutiekanto
ren voor omdat de postkanto
ren daar dichter bij elkaar la
gen dan op het platteland Na 
de opheffing van de entrepos
tes per I j anuan 1811 en de 
invoenng van de distributie
kantoren, trad pas op 1 sep
tember 1850 een nieuwe Post-
wet in werking Dat was het 
sein om veel zaken te wijzigen 
Veel nieuwe regelingen wer
den per die datum van kracht 

HULPKANTOREN ^ 
Een van de gevolgen van de ^ 
invoenng van de postwet in ~ 
1850 was de opheffing van de ^ 
distributiekantoren De post- " 
kantoren bleven bestaan In >-
de plaats van de distnbutie- S 
kantoren kwamen de zöge- ™ 
noemde hulpkantoren De dis- ^ 
tnbuteurs kregen ofwel eervol 2 
ontslag, werden aangesteld als = 
directeur van een nieuw op te 
richten postkantoor of wer- CQC 
den bneuengaarder, de nieuwe "wv 
benaming voor de functie van 
de houders van de nieuw op 
te nchten hulpkantoren In 
artikel 3 van circulaire 419 van 
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2 Voor en achterzi|de van een brief die op 23 augustus 1841 werd verzonden van 
Hazerswoude naar Ütrechf Verzending had plaats via het distributiekantoor Koude 
kerke, zoals op de achterzijde van de brief is geschreven (linksonder) 

3 Voor en achterzijde van een briefomslag, verzonden op 25 augustus 1847 van 
Zeist naar Utrecht, met op de keerzijde het stemjsel van het distributiekantoor Zeist 

1 augustus 1850 stond om
trent hun aanstelling het vol
gende te lezen: 

Artikel 3 
De Ambtenaren belast met de hulp
kantoren worden genaamd: Bne
vengaarder. Ztj worden m het ver
volg door den Minister aange
steld, op voordragt van de Inspec
teur der Posterijen m het Arrondis
sement. Na de eerste benoeming 
waann ook de thans in functie 
zijnde Distnbutnces kunnen wor
den begrepen, worden er geene 
vrouwen tot die betrekking toegela
ten. 

Dertig jaar later werd dit arti
kel opnieuw bekeken en toen 
werd bepaald dat de kandida
ten voor deze functie mwoner 
moesten zijn van de plaats 
waar het hulpkantoor geves
tigd was. Voorts was er nog 
een aantal voorwaarden waar
aan de mannelijke toekomsti
ge brievengaarders moesten 
voldoen. Ze mochten niet ou
der zijn dan dertig jaar, moes
ten bij voorkeur enige midde
len bezitten, mochten niet het 
ambt of beroep bekleden van 
notaris, kassier, ambtenaar 
van justitie of politiebeambte 

en ze mochten geen kleinhan
delaar zijn van sterke drank of 
huisgenoten hebben, die 
daarin handelden. Het kan
toor moest elke werkdag min
stens vijf uur geopend zijn en 
zondag ten minste drie uur. 
En dan de beloning: een sala
ris, dat tussen 25 en 175 gul
den per jaar lag. 

STEMPELPLICHT 
De brievengaarders kregen de 
verplichting opgelegd de brie
ven, die uit hun kantoor ver
zonden werden, te stempelen. 
Zij kregen daarvoor een stem

pel van het Hoofdbestuur der 
PTT. Dat stempel vermeldde 
alleen de naam van het hulp
kantoor en was uitsluitend als 
vertrekstempel bedoeld. De 
eerste naamstempels, die van
af 1865 verstrekt werden, had
den zogenoemde Egyptische 
letters. Deze letters waren niet 
gelijkvormig, hoogte en 
breedte van de letters waren 
niet steeds hetzelfde en de af
stand tussen de letters was niet 
gelijk. 
Er waren ook hulpkantoren, 
die voorheen distributiekan
toor waren waarvan het stem
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4 Briefkaart verzonden van Wijnandsrade naar Mechelen op 22 augustus 1877 Wi j 
nandsrade had geen kantoor De verzending ging via het hulpkantoor Valkenburg, 
waar de afstempeling op de briefkaart plaatsvond 
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5 Briefkaart verzonden op 30 december 1875 van Meerkerk naar Vianen Boven het 
woord 'Briefkaart' staat het (moeilijk leesbare) stempel van het hulpkantoor tAeerkerk 
(stempel bijgetekend] 



Bri('fkaart. 

6 Briefkaart, verzonden op 8 ougushjs 1880 van Bussum naar Amsterdam met het 
stempel van het hulpkantoor Bussum 

pel in gebruik bleef. 
De hulpkantoren mochten 
geen zegels afstempelen; die 
handeling was voorbehouden 
aan het postkantoor. Maar ui
teraard waren er uitzonderin
gen, bijvoorbeeld wanneer de 
verzending naar een hulpkan
toor in de omgeving plaatshad 
zonder daarbij een postkan
toor aan te doen. 
De kleur van de te gebruiken 
drukinkt werd verschillende 
malen veranderd. In 1850 
werd begonnen met de zwarte 
kleur, waarna in 1865 aan de 
postdirecteuren werd ver
zocht om de afdrukken van de 
stempels door de brievengaar
ders met rode drukinkt te la
ten plaatsen. Na een aantal ja
ren werd weer het gebruik van 
zwarte stempelinkt voorge
schreven. Maar niet alle brie
vengaarders hielden zich aan 
de voorschriften; ze gebruik
ten groene, paarse of violette 
stempelinkt, ook al omdat de 
rode kleur zo nu en dan niet 
aan de eisen voldeed. 

In 1865 werden nieuwe stem
pels vervaardigd met letters 
van een ander type, de zoge
noemde grotesken. De afme
tingen van de letters waren 
niet gelijk; ze waren 3.5 tot 5 
millimeter hoog. 

Een klein jaar later, in 1866, 
werd volgens een voorschrift 
van de minister van Financiën 
tot de aanmaak van stempels 
van een kleiner grotesk letter
type (letterhoogte circa 3 mil
limeter) overgegaan. 

DAGTEKENINGSTEMPELS 
In 1879 werd een begin ge
maakt met de verstrekking 
van een dagtekeningstempel 
aan de hulpkantoren. Dat was 
wel nodig, want de taak van de 
brievengaarders was in de 
loop van de jaren met meer 
dienstverlening aan het pu
bliek uitgebreid. Zo kwamen 
de postpakketdienst, de spaar
bank, de telegraaf en de tele
foon erbij. Voor de handelin
gen in verband met deze dien
sten was een stempel met da
tum nodig. In 1881 kregen de 
hulpkantoren bovendien nog 
de bevoegdheid om de zegels 
met het dagtekeningstempel, 
het zogenoemde 'kleinrond
stempel', af te stempelen. Drie 
jaar later, in 1884, mochten 
de brievengaarders die nog 
geen dagtekeningstempel 
hadden ontvangen, de postze
gels afstempelen met de 
naamstempel. 

De dagtekeningstempels van 
de postkantoren, zowel de 

kleinrondstempels als later de 
grootrondstempels, hadden 
achttien verschillende uurka
rakters. Voor de hulpkanto
ren werd de dag in slechts vijf 
perioden verdeeld, namelijk 

128V 
812 V 

124 N 
48 N 

812 N 

waarbij de V voor voormiddag 
staat en de N voor namiddag. 
De verstrekking van de dagte
keningstempels verliep niet 
erg vlot want in 1895, bij de in
voering van de grootrond
stempel, waren er nog hulp
kantoren die geen kleinrond

beide soorten kantoren. De 
hulpkantoren functioneerden 
tot aan de structuurwijzigin
gen die in de jaren tachtig bij 
de PTT werden doorgevoerd. 

BESTELHUIZEN 
De postkantoren en de hulp
kantoren bestreken niet het 
gehele land. Om deze lacune 
op te heffen wilde men in die 
plaatsen waar geen post of 
hulpkantoor gevestigd was, 
een gelegenheid scheppen tot 
het ontvangen en verzenden 
van brieven. De oplossing was 
het oprichten van bestelhui
zen. Gemeentebesturen en 
andere belanghebbenden 

^ A R T / 

[XAJ^. 

c^. '  U t t / U f , 

9 Briefkaart, verzonden op 17 mei 1921 van Echtenerbrug naar Leipzig met het uni

forme typenraderstempel van het hulpkantoor Echtenerbrug 

Stempel ontvangen hadden. 
Ook de verstrekking van de 
grootrondstempels verliep 
weer geleidelijk. 

TYPENRADERSTEMPELS 
In 1906 werden de dagteke
ningstempels vervangen door 
nieuwe: de bekende typenra
derstempels, die zowel met 
korte als met lange balk voor
kwamen. Het aantal uurka
rakters bedroeg vierentwintig. 
Deze stempel gold niet alleen 
voor de postkantoren, maar 
nu ook voor de hulpkantoren. 
Ook bij later in gebruik geno
men stempels was er, althans 
wat de stempels betreft, geen 
onderscheid meer tussen de 

konden zich met het dichtst
bijzijnde postkantoor in ver
binding stellen om over de op)
richting van een bestelhuis te 
overleggen. De bestelhuizen 
hadden geen rechtstreekse 
binding met de postadminis
tratie en de bestelhuishouder 
was dan ook geen ambtenaar. 
Bestelhuizen konden worden 
gevestigd door de brieven
gaarders van de hulpkantoren 
of door postboden. Een brie
venbus moest aan het bestel
huis worden aangebracht en 
de houder kreeg daarvoor aan 
het eind van de vorige eeuw 
een jaarlijkse vergoeding van 
25 gulden. 
De taak van de bestelhuishou

BRIEFKAART 
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7 Briefkaart, verzonden op 4 september 1894 van Zuidbroek naar Apeldoorn met het 
kleinrondstempel van het hulpkantoor Zuidbroek 

8 Briefkaart, verzonden op 12 |uli 1809 van Haorle naar Utrecht met het grootrond
stempel van het hulpkantoor Haarie 



der bestond uit het overhandi
gen aan de postiljon van de in 
de brievenbus geworpen brie
ven. Verder moest hij de brie
ven en drukwerken, die aan 
zijn adres zouden worden af
gehaald, aan de geadresseer
den ter hand stellen en van 
ongefrankeerde brieven het 
port incasseren. Ook moest 
hij bereid zijn, brieven te be
stellen. 
In 1851 waren er 51 bestelhui-
zen en in 1866 was dit aantal 
gegroeid tot 656. Dat werd wel 
erg veel en daarom werd in 
dat jaar besloten het aantal te 
reduceren en meer hulpkan
toren in te richten. In 1870 
was het aantal bestelhuizen 
geslonken tot 158. Het duur
de echter tot 1909 voordat het 
laatste bestelhuis, Almen bij 
Zutphen, gesloten werd. 
Stempels zijn officieel nooit 
verstrekt, want stempeling be
hoorde niet tot de taak van de 
bestelhuishouder. Als een be-
stelhuishouder portzegels 
moest gebruiken dan moesten 
die vernietigd worden door 
twee inktstrepen in de vorm 
van een kruis op de zegels te 
zetten. Er zijn wel enkele be-
stelhuishouders die van stem
pels gebruik hebben gemaakt. 
De bestelhuishouder van 
Made deed dat met onder
staand stempel: 

BIJKANTOREN 
De steden werden groter. De 
afstand van de stadsrand naar 
het postkantoor - meestal in 
het centrum - werd steeds 
groter. Er waren dus meer 
plaatsen nodig waar postze
gels, briefkaarten en dergelij
ke te koop waren, en waar 
men aangetekende brieven 
ter verzending kon aanbie
den. In de grote steden vond 
men de oplossing door er bij-

11 Lokale aangetekende brief, m Amsterdam verzonden en gestempeld met het klemrondstempel van het bi|kantoor Amsterdam i 
(Hobbemastraot) op 19 februari 1897 Het port bedroeg 13 cent (3 cent lokaal tarief en 10 cent voor het aantekenen) 

kantoren te vestigen. 
Het eerste bijkantoor werd op 
20 december 1872 in de Park
straat te 's-Gravenhage geo
pend. Amsterdam volgde met 
een eerste bijkantoor in de 
Spiegelstraat op 1 oktober 
1873 en Rotterdam opende er 
een aan de Goudsesingel op 
16 mei 1881. 
Omdat bijkantoren onderdeel 
waren van het postkantoor 
golden voor beide instellin
gen vrijwel dezelfde voor
schriften en werden er dezelf
de stempels gebruikt. In het 
begin werden voor de bijkan
toren - met de toevoeging van 
straatnaam of de wijk waarin 
het bijkantoor gevestigd was -
de tweeletterstempels ge
bruikt. Ook puntstempels van 
het postkantoor waaronder 
het bijkantoor ressorteerde, 
zijn in bedrijf geweest. 
Daarna kwamen de zoge

noemde kleinrondstempels, 
ook met toevoeging van straat-
en wijknaam, waarmee de bij
kantoren de stempeling moes
ten verrichten. 

BIJKANTOORNUMMERS 
De bijkantoien werden nogal 
eens verplaatst, in welk geval 
er nieuwe stempels nodig wa
ren. Dat was een kostbare zaak 
en daarom werd in 1890, te
gen het eind van de gebruiks-
periode van de kleinrond
stempels en bij de invoering 
van de grootrondstempels, be
sloten de bijkantoren een 
nummer te geven (aßeeldingen 
Hen 12). 
Het bijkantoor Rotterdam 5 — 
genoemd in de afbeelding 12 
- is een typisch voorbeeld van 
wisseling van locatie. Het kan
toor werd op 12 november 
1883 in Rotterdam op het 
Noordereiland gevestigd in de 

Tulpstraat en in 1888 ver
plaatst naar de Van der Tak-
straat. Op 31 december 1897 
werd het kantoor op dit adres 
gesloten, om de volgende dag 
- 1 januari 1898 dus - op de 
Prins Hendrikkade te worden 
heropend. De sluiting van dit 
kantoor was op 4 januari 1922 
een feit. Op dezelfde dag ech
ter werd het kantoor her
opend op de Maaskade; der
tien jaar later, op 1 november 
1935, werd het weer gesloten. 
Op 1 november 1935 werd het 
kantoor naar Prins Hendrik
kade 82 verplaatst, waar het 
tot op heden nog gevestigd is. 

De nummers m de grootrond
stempels bleven gehandhaafd 
tot de invoering van het typen-
raderstempel. Eerst behielden 
de nieuwe stempels het num
mer, maar later kwamen de 
straat- en wijknamen weer te-

BRIEFKAART 
(CAHTE VVïT, ) 

JU^ M, 
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12 Briefkaart, verzonden op 31 december 1904 van Rotterdam naar Buitenpost met 
het grootrondstempel met nummer van het bi|kantoor Rotterdam 5 
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1 3 Briefkaart, verzonden op 7 augustus 1909 van Scheveninqen naar Nijmegen met 
het typenraderstempel (lange balk) Scheveningen, bi|kantoor Kurhaus 3 



rug. De werkzaamheden van 
de bijkantoren waren in het 
begin zeer beperkt. In 1884 
kwamen er nieuwe regels en 
werden de werkzaamheden 
van de kantoren uitgebreid. 

POSTAGENTSCHAPPEN 
Behalve de bijkantoren wer
den er nog meer plaatsen ge
creëerd waar het publiek te
recht kon voor postzaken. Op 
18 februari 1926 werd aan de 
Korvelseweg in Tilburg het 
eerste postagentschap geo
pend. Voor de vestiging van 
postagentschappen kwamen 
winkels en warenhuizen in 

aanmerking. De dienstverle
ning was van beperkte om
vang. Wel kregen de agent
schappen stempels uitgereikt, 
waarmee alleen expresse-brie-
ven en aangetekende stukken 
mochten worden afgestem
peld. Gewone brieven werden 
door het postkantoor gestem
peld en verder behandeld. 
In vogelvlucht zijn in dit arti
kel enkele van de meest voor
komende kantoren behan
deld en wat nader verklaard. 
Daarmee is gelijk gezegd dat 
er geen volledigheid is nage
streefd. Er zijn nog meer bij
zondere kantoren, maar om 

Tabel A - Kantorenoverzicht Nederland 1752-heden ^ ^ ^ ^ ^ 1 

Tijdvak 

Vanaf de oprichting van de 
Statenpost in 1752 tot 1 januari 1811 

Vanaf 1 januari1811 
t o t l september 1850 

Vanaf 1 januari 1850 

Na 1996 

Kantoren 

1. postkantoor 
2. entre-poste 

1. postkantoor 
2. distributiekantoor 

1. postkantoor 
2. hulpkantoor 
3. bestelhuis 
4. bijkantoor 
5. postagentschap 

1. postkantoor 
2. franchisekantoor 
3. postagentschap 

14 Brief, verzonden op 26 mei 1987 van Nijmegen naar Rotterdam met het stempel 
van het postagentschap St Jacobslaan 

het eenvoudig te houden is 
een keus gemaakt uit de grote 
verscheidenheid. 
In tabel A vindt u een schema
tisch overzicht van de ge
noemde kantoren. 
Al deze kantoren hadden in 
hun tijd hun nut en sommi
gen hebben het nu nog. De 
hoop is dat de lezer door dit 
artikel enig inzicht heeft ver
kregen in deze materie. Die
genen die zich hierin nader 
willen verdiepen wordt de lijst 

van geraadpleegde literatuur 
aanbevolen. 
A.Bosman, Nijmegen 

Geraadpleegde literatuur: 
De Poststempels van Nederland door 
O.M. Vellinga 
300 Jaar Postmerken van Nederland 
door P.C. Korteweg 
Postkromek van de Stad Rotterdam 
door J.F. Rodenburg 
Speciale Catalogus 1996 van de postze
gels van Nederland en de Overeeze 
Rijksdelen; uitgegeven door de Ne-
derlandsche Vereeniging van Post
zegelhandelaren NVPH (1995) 

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 ) 699 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 
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ONDERZOEK NAAR EMISSIEBELEID LEVERT 
VERRASSENDE RESULTATEN OP 
Inv^oners van Tanzania, Mali en Guyana kunnen met hun voiledi
qe jaarsalaris niet eens een jaarsetje nieuwe zegels van hun land 
kopen. Het gemiddeld inkomen van een Tanzaniaan liat op 140 
gulden, ter>vijl de jaarcollectie Tanzania f 253. kost; dat is om
gerekend 184 procent van het jaarinkomen. 

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

700 

^^A^MÏ 
'Wßm^rJm 

r^^^^^^BUIWIiii^H 
"^^^^^^HRHkJiVH 
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Ruim viifhonderd gulden kost een laarset van Mali en dat terwi|l 
een Malinees gemiddeld 400 gulden per |aar verdient 

Malinezen verdienen 
weliswaar iets meer 
(ruim 400 gulden per 
jaar), maar een jaarset 
zegels kost door 513 
gulden. Ook het jaarin
komen van een Guyo
nees (iets meer dan 500 
gulden) is niet voldoende 
om alle zegels van het 
moederland von één jaar 
aan te schaffen, de jaar
set kost 625 gulden 

Rijk versus a r m 
Meteen onder deze ne
gatieve 'top drie' zitten 
vijftien landen met jaar
sets die tussen de 10 en 
62 procent van het jaar
inkomen kosten, onder 
meer Sierra Leone, de 
CentraalAfrikaanse Re
publiek, Ghana, Noord
Vietnam en Burkina 
Faso 
Daarna volgt dan de 

grote groep van landen 
waar net percentage tus
sen de 1 en 10 procent 
zit. In alle gevallen gaat 
het daarbij om ontwikke
lingslanden, waaronder 
naties waarvan de heel 
rijke bovenlaag de grote 
economische groei in ei
gen zak houdt, zoals In
donesië, China en Nige
ria. Om een voorbeeld te 
geven, rekening hou
dend met het nationaal 
inkomen per hoofd van 
de bevolking en met de 
nominale waarde van de 
jaarset is een Indonesiër 
3.1 procent van zijn 
jaarinkomen kwijt. 
Ter vergelijking de per
centages van enkele rijke 
landen. Voor Nederland 
ligt het percentage op 
0.2 procent, bij de Ka
naaleilanden Guernsey 
en Jersey op O 1 procent 

en bij de Verenigde Sta
ten op O 4 procent. 
De cijfers waarop de ge
noemde vergelijkingen 
zijn gebaseerd zijn ver
strekt door de Wereld
bank (gegevens over het 
nationaalinkomen, vaak 
uit de eerste helft van de 
jaren negentig) en de 
Duitse uitgever Schwane
berger Verlag van de be
kende M/c/ieZcatalogi 
(nominale waarde zegels 
1995). 

Mondjesmaat 
Dat arme landen zoveel 
postzegels uitgeven heeft 
uiteraard een financiële 
achtergrond Veelal zet 
de minister van posterij
en alleen maar een 
handtekening onder een 
contract met een Westers 
bedrijf, dat vervolgens 
de emissies regelt van 
ontwerp via druk tot aan 
de verkoop over de ge
hele wereld. De meeste 
zegels van die landen 
zijn binnen de eigen 
grenzen slechts mondjes
maat te koop, óls ze er al 
worden verkocht hiet 
grote geld komt daar
door ook niet in het be
wuste land terecht, maar 
wordt verdiend in econo
mische wereldcentra als 
New York en Londen. 
Wat dot betreft spinnen 
rijkere postzegellanden, 
zoals San Marino, Liech

tenstein en Gibraltar, 
meer garen bij hun post
zegelverkoop. De zegels 
leveren in het land zelf 
werkgelegenheid op, ter
wijl oe opbrengsten er
van ten qoede komen 
aan de staatskas, die 
dan weer geld beschik
baar heeft voor voorzie
ningen van de inwoners. 

Zegel per i n w o n e r 
Als het aantal nieuwe ze
gels van een land in een 
bepaald jaar (in dit ge
val 1995) aan het inwo
nersaantal var\ een lend 
wordt gekoppeld ont
staat er ook een interes
sante lijst. Bij dit onder
zoek is uitgegaan van 
het aantal nieuwtjes in 
een jaar per 1 miljoen 
inwoners van een land 
Als we dan de lijst bekij
ken zien we het eilan
denrijkje Tokelau (be
stuurlijk onder Nieuw
Zeeland) bovenaan 
staan. 'Omrekening per 
1 miljoen inwoners 
klinkt in dit geval wat 
vreemd, want er wonen 
maar 700 mensen op de 
eilandjes. Bij een emis
sieprogramma van elf 
zegels per jaar zou iede
re eilandbewoner eens in 
de 64 jaar aan de beurt 

kunnen komen om te 
worden afgebeeld op 
een zegel .. dat moet nèt 
te doen zijn in een men
senleven. 
Jammer genoeg voor de 
bewoners van Tokelau 
staan de meeste zegels 
van hun land vooral in 
het teken van dieren en 
planten. 
Ook het Kanaaleiland 
Alderney staat hoog op 
de ranglijst, net als me
nig ander eiland: Anti
gua & Barbuda, Palau 
en SintVincent, om er 
enkele te noemen. 
Ook hoog staat Monaco 
met  omgerekend 
1 607 nieuwe zegels per 
jaar per 1 miljoen inwo
ners. Van de landen met 
1 tot 5 miljoen inwoners 
staat Gambia bovenaan 
met 1 81 nieuwe zegels, 
tweede is Nicaragua. 
Ook de CentraalAfri
kaanse Republiek scoort 
hoog in deze categorie. 
Van de Westerse landen 
springt NieuwZeeland 
{77 zegels per jaar op 
een bevolking van 3.5 
miljoen inwoners) in het 
oog 
Nederland staat met drie 
zegels per 1 miljoen in
woners in de midden
moot onder Albanië, 

boven Bu

\*vorid Stamp Exhibition 

$2 ^J Tokelau '■ 
De postadministratie van Tokelau geeft iaarli|ks 
het grootste aantal postzegels per noofd van de 
bevolking uit 157 143 per 1 milpen inv/onersl 

rundi 
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Een jaar
gang post
zegels en 
blokken (in 
totaal 500 
stuks!) van 
het land 
Guyana 
staat in de 
Michelca

Jaarset in procenten van nationaal inkomen per lioofd 

Tanzania Guyana Uganda Madagascar Nicaragua Sierra Leone 

Jaarlijks aantal uitgegeven zegels 
per 1 miljoen inwoners 

Tokelau Guernsey Palau S Vincent Anllgua Monaco Malediven Nederland 

Tanzania, Mal i , Guyana |aarsetskosten meer dan |aarinkomen bewoners Tokelau, Guernsey, Palau grootste aantal nieuwe zegels per 1 mil|oen inwoners 
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Multipliers (vermenigvuldigingsfactoren) 

Georgië Dom Rep Guinea Uzbekistan Bulgariie Togo Armenië 

Nominale waarde jaarsets: ...Irak, Guyana en Mali spannen de kroon... Multipliers worden berekend door cataloguswaarde door nominale waarde te delen 

talogus  omgerekend 
voor 3.667 gulden geno
teerd. Daarmee is het in 
cataloguswaarde het 
kostbaarste postzegel
land ter wereld. Omdat 
de gangbare handels
prijs op rond de vijftig 
procent van de catalogu
snotering ligt, zal een Ti
latelist zo'n tweeduizend 
gulden moeten neertellen 
voor die jaargang. 
In deze dubieuze catego
rie is Benin een goede 
tweede ('t is natuurlijk 
maar wat je goed noemt) 
met een cataloguswaar
de van 2.820 gulden en 
Mali staat op nummer 
drie met een catalogus
waarde van 2.554 gul
den. 
De ranglijst van de cata
loguswaarde wijkt af van 
die van de nominale 
waarde omdat de koers 
van bepaalde munteen
heden kunstmatig hoog 
wordt gehouden als er 
sprake is van verkoop 
van postzegels aan het 
buitenland. Dat valt 
vooral af te leiden aan 
de zogenoemde multi

plier, ofwel de omreke
ningsfactor. Jaarlijks 
wordt deze multiplier 
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PE r r THE HANDYMAN 

Van alle postzegeluitgevende landen is Guyana met zijn ruim vijfhonderd verschillende zegels per jaar de absolute kampioen 

samen met een schat aan 
andere statistische gege
vens  gepubliceerd in 
het Duitse postzegelblad 
MichelRundschau. 
Benin dankt zijn tweede 
plaats aan zijn extreem 
hoge multiplier, terwijl 
de jaarset slechts een no
minale waarde heeft van 
32 gulden, is de catalo
gusnotering het 87vou
dige, zoals gezegd door 
de kunstmatig opgevoer
de wisselkoers. Ook en
kele vroegere Sovjetre
publieken hanteren deze 
praktijk. Georgië is de 
absolute kampioen met 
een vermenigvuldigings
factor van 129.9. De cij

Nederland: . .naar verhouding 
rustig emissiebeleid... 

fers van andere voorma
lige Sovjetstaten: Oezbe
kistan 12.9, Armenië 8.9 
en Tadzjikistan 5.8. 
Nederland voert een 
keurig beleid  trouwens 
net afs de meeste andere 
Westerse landen  met 
een cijfer dat rond de 
twee schommelt. 

Zes zegels per dag 
Het groepje van tien lan
den dat de meeste zegels 
uitgeeft, komt gezamen
lijk op een 'uitgiftetempo' 
van ruim zes zegels per 
dag. Samen zijn deze 
tien naties verantwoor
delijk voor grofweg een
vijfde van de totale jaar
lijkse emissieproduktie. 
Bovenaan de top tien 
van landen met de mees
te zegels staat  alweer 
Guyana met vijfhonderd 
zegels en blokken, ofwel 
bijna anderhalve zegel 
per dag. 
Tweede is SintVincent 
met 438 stuks, terwijl 
Mali het 'slechts' moet 

doen met nog niet eens 
een zegel per dag: 316 
stuks per jaar. Maar mis
schien dat ze daar nog 
eens op zondag zegels 
gaan uitgeven. Tanzania 
staat opnieuw hoog met 
308 zegels. 
Helemaal onderaan staat 
Birma dat in 1995 pre
cies twee zegels uitgaf. 
Ook het (oorlogs)land 
Tsjaad bleef bescheiden 
met vier zegels, net als 
Niger. Ons land zit met 
een jaarlijkse emissie
produktie van 39 zegels 
in het bovenste deel van 
de middengroep. 
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In vergelijking met Nederland en België geeft Guyana tienmaal zoveel zegels uit 

Cataloguswaarde jaarset in procenten van tiet 
nationaal inkomen per hoofd 

Tanzania Guyana Benin Madagascar Uganda Nicaragua 

Tanzania, Gyana en Mali , hoogste cataloguswaarde per hoofd van de bevolking 



ZEGELS JOEGOSLAVIË UIT BOYCOT-
PERIODE NIET KOSTBAAR 

De postzegels die Klein-
Joegoslavië tijdens de 
burgeroorlog heeft uitge
geven zijn niet zeld
zaam. Dat valt zov/el af 
te leiden uit de catalo
gusprijzen in de nieuv/e 
Europazegels-catalogus 
van uitgeverij Zonne
bloem als uit de nieuwe 
A/l/c/ie/-catalogus West-
Europa Zo wordt de se
rie Luchtvaart uit 1994 
door Zonnebloem tegen 
f 8.25 genoteerd. Tot 
dusver noteerden catalo
gusmakers geen prijzen 
voor deze zegels; dit 
vanwege de Fiandelsboy-

cot van Produkten uit 
Klein-Joegslavië (onder 
meer Servië). 
Ook de ronduit huichel
achtige zegels uit 1995 -
twee zegels op het thema 
'vrede', uitgegeven in 
een periode waarin het 
land volop oorlog voerde 
- staan eveneens voor 
f 8.25 in de catalogus. 
De noteringen vallen dus 
mee - en dat ondanks de 
toch enigszins beschei-
den oplagen, die in die 
periode schommelden 
van 40 tot 200 duizend 
exemplaren. 
De nieuwe Zonnebloem

catalogus (Verenigd Eu
ropa, derde editie 
1993/1997) zet de Zon
nebloem-lijn van de laat
ste jaren voort. Er is niet 
gekozen voor een com
pleet nieuwe catalogus 
vanaf het begin tot he
den, maar voor een ca
talogus die louter de 
laatste jaren van het ver-
zamelgebied in beeld 
brengt. Prijzen van het 
oudere materiaal moeten 
daardoor uit andere ca
talogi komen. 
Als er dan toch verschil
len moeten worden oon-
geqeven tussen de Zon
nebloem- en de Michel-
catalogus kan wellicht 
gewezen worden op een 
vogelzegel die Joegosla

vië in 1995 uitgaf. Mi
chel spreekt van een 
gier, terwijl Zonnebloem 
het over een adelaar 
heeft. Adelaar is in ieder 
geval fout, want dat dier 
bestaat niet in de Neder
landse taal (wel de 
arend). 
De nieuwe roofvogelca
talogus van de Groning
se uitgeverij Detail ver
meldt dat de bewuste ze
gel een gier laat zien. 
Volgens co-auteur Aertse 
de Jong van deze laatste 
catalogus qoat het om de 
lammergier-de vogel 
kreeg ooit deze naam 
omdat ze lammetjes zou 
eten. 'Ten onrechte, zo 
weten we tegenwoordig', 
aldus De Jong. 

AFRIKACATALOGUS 
KOMT ERAAN 

De Duitse catalogusma
ker A'l/c/ie/geeft in de
cember zijn nieuwe Afri-
kodeel uit. De nieuwe 
editie is voor het eerst 
gesplitst naar de geogra
fische ligging van de Tan
den. De editie van de
cember omvat Noord- en 
Oost-Afrika. 
De catalogus zal bijna 
duizend pagina's tellen. 
De vermoedelijke ver
koopprijs zal rond de ne
gentig gulden liggen. 
Een datum voor net 
tweede deel van de Afri-
ka-catalogus is nog niet 
vastgesteld. 

GEWAPENDE 
POSTBODEN 

Ondanks het feit dat 
postboden vaak met 
kostbare zendingen op 
stap zijn worden ze niet 
of nauwelijks beroofd. In 
andere landen wordt 
hooguit zo nu en dan 
eens een posttrein be
roofd, zoals Ronald 
Biggs en zijn makkers 
dat jaren terug in Enge
land deden. 
Geen wonder dus dat 
onze Nederlandse post
boden niet bewapend 
rondlopen. Onderzoek 
door Bob Hogesteeger 
van het Nederlandse PTT 
Museum heeft echter uit
gewezen dat er een uit

zondering is op die re
gel. Want tijdens de Ne
derlandse spoorwegsta
king van 1903 kozen de 
posterijen het zekere 
voor het onzekere: ze lie
ten minimaal één post-
vervoerder (tevens sta
kingsbreker) een pistool 
dragen die in Friesland 
in die woelige dagen de 
post moest rondbrengen. 
Het staat te lezen in het 
artikel Automobielen 
voor den postdienst, dat 
is afgedrukt in het on
langs verschenen Jaar
verslag 1995 van het PTT 
Museum. Overigens 
hadden de posterijen zelf 
geen pistolen, het wa
pentuig werd gehuurd. 
Schoten werden gelukkig 
niet gelost. 

'COMMERCIEEL NEDERLAND' IN APARTE 
CATALOGUS VASTGELEGD 

Nederlands materiaal 
met een commercieel tin
tje is te vinden in de 
nieuwe catalogus Spe
ciale Verzamelgebieden 
Nededand. Het gaat om 
de dertigste editie van 
deze catalogus; uitgever 
is Zonnebloem in Hille-

' '•"'ÏPïiMiBfJiil. -,. 
Officiële postzegelcatalogus 
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gom. Behalve de beken
de, semi-officiële eerste-
dagenveloppen (uitgege
ven door de NVPH) is er 
een bonte stoet artikelen 
die we onder het hoofd
stukje gadgets zouden 
kunnen rangschikken, 
zaken die zijn afgeleid 

van een hoordpro-
dukt, in dit geval 
Nederlandse post
zegels Inmiddels 
zijn er vijfentwintig 
van die gebieden. 
De nieuwste zijn 
7e/e-brief en Ecu-
brief, beide nogal 
kwalijke bedenksels 
van PTT Post. 
De catalogus is in 
kleur gedrukt, heeft 
een omvang van 
bijna honderd pagi
na's, en kost op een 
dubbeltje na twintig 
gulden. 

ISRAEL: FOSFORZEGELS STIJGEN FORS IN 
NIEUWE ZONNEBLOEMCATALOGUS 

Postzegels van Israël op 
fosforescerend papier 
zijn fors in waarde ge
stegen. Dat blijkt uit de 
Israël-catalogus 1997 
van Zonnebloem (7e edi
tie, prijs f 24.90). 'De 
stijgingen worden ver
oorzaakt door de om
standigheid dot deze -
pas later bekend gewor
den - variëteiten niet 
door de Israëlische PTT 
aan handelaren en ver
zamelaars zijn geleverd,' 
aldus Zonnebloem. 'Het 
gevolg is dat de kleine 
hoeveelheden zegels die 
van deze variëteiten ge
vonden zijn, sterk aan 

speculatie onderhevig 
zijn'. 
In een aantal gevallen 
bedragen de stijgingen 
enkele honderden pro
centen. Een voorbeeld 
vormen enkele zegels uit 
de frankeerserie van 

1980. Daar maakte de 
postfrisse zegel van 10 
shekel met fosfor een 
sprong van veertig cent 
naar 15 gulden! 
Catalogusmaker Zonne
bloem heeft ook prijsstij-
gingen doorgevoerd bij 
de nieuwere uitgiften. 
Over het algemeen is er 
echter sprake van con
stante prijzen. 
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NVPH-CATALOGUS VERSCHIET OP 
ONVERKLAARBARE WIJZE VAN KLEUR 

Wat er precies is misge
gaan heeft het bestuur 
van de Nederlandse Ver
eniging van Postzegel-
handelaren nog niet bo
ven tafel, maar zeker is 
dat de illustraties van ze
gels in de nieuwe Spe
ciale Catalogus Neder
land aan de fletse kant 
zijn. Inmiddels zijn on
derhandelingen over een 
schadevergoeding met 
de drukker van de best 
verkochte catalogus van 
Nederland, Van de Rhee 
in Rotterdam, gestart. 
De kleurafwijking is heel 
duidelijk: wie de editie 
van 1 997 naast een ou
dere versie legt kan dat 
zelf constateren. Zo zijn 
de vier afgebeelde Jubi-
leumzegefs van 1913 
opeens 'heel anders' ge
worden: in plaats van 
een gezond bruin. 

blauw, oranje en groen 
kleurtje te vertonen gaat 
het kwartet nu schuilach-
ter een wazige, fletse 
mist van blauwgrijs, on
bestemd bruin, rletsrood 
en grijs. En zo kunnen er 
honderden voorbeelden 
worden gegeven. 
Het is voor de NVPH 
sneu dat er iets misge

gaan is bij het drukken 
van de nieuwe catalo
gus. Juist de laatste jaren 
is deze NVPH-publilcatie 
inhoudelijk en qua vorm
geving namelijk flink ver
beterd. De tegenvallende 
drukkwaliteit kan de ca
talogus - zeker voor die 
verzamelaars die 'iets 
met kleuren doen' - min
der bruikbaar maken 
Naar de oorzaak van de 
'verkleuringen' moet 
worden geraden. Mocht 
het liggen aan de digita
lisering van de zegels 
dan heeft de NVPH een 
vervelend conflict. Nog 
niet zo lang geleden 
heeft de handelarenor-
ganisatie tienduizenden 
guldens betaald voor het 
scannen van de zegels. 
Juist deze digitalisering -
van belang bij de pro-
duktie van zowel de ca
talogus als de NVPH-
CD/ROM - had kosten
besparend moeten wer
ken. 



~ Wii zoeken allerlei ao( 

U kunt inleveren 
voor de grote Kerstveiling van 12 tot 14 december 1996 

nog slechts enkele dagen mogelijk! 
Wij zoeken allerlei goede losse zegels "gehele wereld", vooral alle Duitse verzamelgebieden, tevens voor 
onze veiling nalatenschappen, landenverzamelingen, brieven, kilowaar en vellen. 

UW VOORDEEL: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ /S l ï 
• Snelle en correcte afhandeling 
• Representatieve veilingcatalogus ^ I T Ï o i r ^ u inr i -y iUAMTV 
• Optimale verkoopopbrengsten ^ ^ U L R I C H FELZMArN lN 

Inleveringsvoorwaarden op aanvraag. ^ ^ ^ ^ _ Brieimarkeir;^Auktionen 
Overname bij grotere objecten aan uw hulsadres mogelijk. ̂ ^ ^ ^ Bismarckstrassc 9 8 - Postfacn 1 0 2 3 4 2 
Stelt u zich alstublieft met ons in verbinding. ^ ^ p. .r.^^ . nii««M»lHf»rf - T«>1 0 0 4 0 / 1 1 1 / l 7 1 0 1 0 
Belt u ons op, als u verkoopplannen heeft. _ ^ ^ U - ^ U U l ^ UUSSeiaor t - l e l . U U ^ y / Z l l / 1 IL^LV) 

Fax 0049/211/1729211 

A v e r d e r z o e k e n i s o v e r b o d i g DEALERS IN RARE STAMPS« # 
INDONESIA, COMPLETE JAARGANGEN INCL BLOKKEN POSTFRIS 

1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

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 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

36,00 
46,00 
19,00 
138,00 
146 00 
110,00 
92,00 
186,00 
96,00 
154,00 
179,00 
55,00 
52,00 
119,00 
134,00 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

194,00 
102,00 
125,00 
38,00 
29,00 
62,00 

VOOR NIET GENOEMDE 
SERIES/JAARGANGEN ZIE 
ONZE UITGEBREIDE PRIJS 
LUST (U ONTVANGT M NA 
STORTING VAN 1 50 OP 
ONZE GIRO INCL 1 GRA 
TIS POSTFRISSE SERIE") 

WIJ VERZORGEN OOK 
ABONNEMENTEN'IM 

BESTELLIJ'\ 
072-51291 «4 
BIJ AANKOOP VANAF ƒ 350 -

ONTVANGT U GEHEEL 
GRATIS EEN 

ZAKREKENMACHINE OPEEN 
CD (KLASSIEKE MUZIEK) 

VANAF ƒ 600 - ontvangt U 
beide (GELDT ALLEEN BIJ 

BESTELLINGEN PER POST) 

HIJ IS ER DE NIEUWE 1996/97 
PRIJSCOURANT NEO S 0 0 

(20 PAGINA S t 
SPECIALE BIJLAGEN) 

U ONTVANGT M NA STORTING 
VAN 3 - OP ONZE GIRO 

NIEUW: INDONESIA STARTERSVERZAMELINGEN: 
1) 100 verschillende complete postfrisse series incl nieuw groot insteekboek (naar 
keuze zwarte of witte bladen) tevens de Zonnebloem catalogus 1996 erbij 
Prijs fl 175,- franco huis 

2) Nieuw IMPORTA voordrukalbum (1950-1995) inclusief alle frankeerzegels/blokken 
postfns van 1960-1969 met 2 pakjes klemstroken en de Zonnebloem catalogus 1996, 
Pnjs' fl 315, - franco huis (toeslag PAVO album i p v Importa fl 15,-) 

3) Nieuw LUXE DAVO ALBUM deel I (1949-1969) inclusief alle frankeerzegels/blokken 
postfns van 1951-1969 ook hier de Zonnebloem catalogus 1996 bijgevoegd. 
Prijs fl 625,- franco huis 

(Indien U de catalogus al hebt, kunt U bet bedrag met fl 20,- verminderen) 

Postzegelhandel Alexander 
Gedempte Turfhaven 4 
1621 HE Hoorn 

Koorstraat 14 
1811 GP Alkmaar 

Ome unnkek zijn dagelijks geoperui van 9 3()-lS 00 uur, maandag van 
13 00-18(X) uur, dond/miag koopavond 

VOOR SCHRIFTELIJKE BESTELLINGEN
DIRK N. SLUIS PHILATELIE 
Paardebloem 131 
1689 RT ZWAAG (Hoorn) 
BUITEN WINKELUREN EN REST WEEKEND 0229-234312 

Fax 0229-234312 Postbank rek no 52 85 01 Giro België rek no 
000-1607120-24, KvK Hooro 31 864 Tussentijdse prijsviijzigingen 
voorbehouden Betaling na opgave van referenties binnen 3 dagen 
na ontvangst zegels en factuur dmv acceptgirokaart anders voor
uitbetaling dmv storting of cheques Tot ƒ 200 - ƒ 2 50 porto/ver
pakking va ƒ 200 - franco v a / 300 ~ franco verzekerd vervoer 

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 plaatse: 
J A Visser 
Postbus 184 
Dordrecht 33 AD 
NEDERLAND 

Of schrijf naar: 
Philatelic Bureau 
New Zealand Post 
Private Bag 3001 
Wanganui 
NIEUW-ZEEIAND 

telkens met vermelding van referentienummer PHIL#1 
Gelieve op te merken dat alle briefwisseling van het Nleuw-
Zeelandse Fllatellebureau in het Engels opgesteld is. 

Ne^v Zealand Post tZi 

http://www.nzstamps.co.nz


N 

V^j 

D 

E 

R 
ANNO "1852". EEN NIEUWKOMER IN DE WERELD VAN DE 

.ATELIE? JAZEKER, MAAR WEL MET DE NODIGE 
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ERVARING EEN JARENLANGE HOBBY DIE UIT DE HAND 

IS GELOPEN. VANDAAR DAT WIJ ONZE "ZAKEN" NU NOG 

SERIEUZER AAN GAAN PAKKEN. DAT BETEKENT DAT WIJ AAN 

AL UW NEDERLANDSE POSTZEGELWENSEN KUNNEN 

VOLDOEN. EEN OVERZICHTELIJKE GRATIS PRIJSLIJST LIGT 

VOOR U KLAAR. U HOEFT ALLEEN MAAR EVEN TE BELLEN: 

0 5 5 - 3 5 5 2 1 7 4 
B.G.G. TEL. 0570-592018 
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POSTBUS 2934, 7301 EH APELDOORN 



'W' e moet ze even zoeken, 
i maar de Griekse hoofd-

Ë stad Athene is relatief ge-
ß zien verrassend veel post

zegelwinkeltjes rijk. In en 
rond het centrum zijn er ze
ker tien te vinden; meer dan 
een stevige wandeling van on
geveer twintig minuten hoef 
je er met voor te maken. 

WISSELEND AANBOD 
Het aanbod in deze winkeltjes 
is nogal wisselend: het loopt 

¥ilATEUE IN TWEE 
BALKAN-BUURLANDEN 

GERRIE COERTS, GRONINGEN 

Griämkmd vmassmd, AMniemeeüßähnd 

Postzegelhandel in Griekenland verrassend veelzi|dig, en meer dan kilowaar alleen 

Wat mag je als filatelist in een populair vakantieland ais Griekenland verwachten? En wat valt 

er als postzegelverzamelaar te beleven in een - tot voor kort hermetisch afgesloten - land als 

Albanië? Onze reizende medewerker Gerrie Coerts zocht het voor u uit. 

uiteen van magertjes met bij
na louter Griekse zegels tot 
aan een breed aanbod van ze
gels en postwaardestukken 
van de gehele wereld. Dat ge
combineerd met een gezellig 
en gevarieerd postmuseum 
maakt dat een bezoek aan 
Athene voldoende mogelijk
heden biedt voor zeker twee 
dagen fïlatelistisch tijdverdrijf. 
En dat is voor filatelisten maar 
gelukkig ook, want het is in de 
verder zo lelijke Griekse 
hoofdstad - zeker in de zomer, 
met zijn verstikkende hitte en 
zijn ongezonde smog niel echt 
aangenaam vertoeven. 

NIET ALLEEN POSTZEGELS 
Eén van de redenen voor de 
aanwezigheid van zoveel win
keltjes is dat ze niet louter in 
postzegels doen. Munten, 
bankbiljetten, ansichtkaarten 
en telefoonkaarten vormen 
een welkome en broodnodige 
aanvulling op het onderne-
mersinkomen. Verder speelt 
mee dat de meeste winkeltjes 
weliswaar midden in het cen
trum zitten, maar dan wel in 
kleine, soms bijna verborgen 
steegjes, die niet bijster popu
lair zijn bij andere onderne
mers. De helft van de winkels 
is niet veel groter dan een 
smal slaapkamertje van pak
weg twee bij vier meter. Door 
die relatief lage huisvestings
kosten kunnen de postzegel-
boeren genoegen nemen met 
een bescheiden omzet en 
winst. 

AANTAL TERUGGELOPEN 
Tien, twintig jaar geleden was 
het aantal zaken echter zeker 
het dubbele, zo vertelt A. Mar-
kopoulos, een sympathieke 
oudere Atheense postzegel
handelaar. Zijn winkeltje zit 
zó verscholen dat een in eer
ste instantie wèl gevonden an
tiekhandelaar die een paar 
straten verderop huist de bui
tenlander niet met een paar 
aanwijzigingen op stap wil stu
ren, maar - na eerst even de 

winkel te hebben afgesloten -
de gast persoonlijk begeleidt 
naar de bevriende postzegel
handelaar Markopoulos. 

SCHATGRAVEN 
De Griekse filatelie is heel 
boeiend. Natuurlijk zijn er de 
zegels met de Griekse Hemws-
koppen uit de beginperiode, 
materiaal dat voldoende uit
gebreid is om er een mensen
leven studie aan te wijden - al 
was het maar om de variëtei
ten en verdere bijzonderhe
den uit te spitten. 
Verder zijn de tot de verbeel
ding sprekende zegels ter ge
legenheid van de eerste mo
derne Olympische Spelen uit 
1896. Deze Spelen werden 
deels gefinancierd uit de op
brengst van de beroemde 
reeks van twaalf Griekse Olym
pische postzegels. 
Ook is er veel thematisch ma
teriaal voorhanden. Uiteraard 
zijn er heel veel zegels met af
beeldingen van geschiedkun
dige aard, die weer dwarsver
banden leggen met onderwer
pen als de medische wereld, 
het onderwijs, de dierenwereld 
en de sport niet te vergeten. 
Maar Griekenland biedt ook 
honderden postwaardestuk
ken, materiaal waarop de the-
matici azen. Met name de 384 
verschillende geïllustreerde 

briefkaarten met Griekse ste
den en landschappen moeten 
hier genoemd worden. De 
Goden en andere onderwer
pen uit de jaren 1901 tot en 
met 1903 zijn bijzonder in 
trek. En dan kunnen ook nog 
eens verschillende typen wor
den onderscheiden, zoals mi
litaire post vanwege een extra 
opdruk. Ze zijn echter schaars 
en ook in Athene maar moei
lijk te vinden. 

THEMA'S VAN DE JEUGD 
Vooral vanwege de soms be
hoorlijke prijzen voor dat an
dere materiaal - de prijzen lo
pen vanaf vijfentwintig tot en
kele honderden guldens - zoe
ken de jonge filatelisten het 
vooralsnog in zegels. In de 
winkel van de familie Taras-
souleas komen relatief veel 
kinderen en jeugdigen, vertelt 
de uitstekend Engels spreken
de Dimitra Tarassouleas, 
dochter van Thanassis, die 
vooral bekend is vanwege zijn 
verzameling en publikaties 
over de Olympische Spelen en 
filatelie. 
Tot de belangrijkste thema's 
van de jeugd die m hun win
kel komt behoren de aan 
Griekenland verwante onder
werpen: schepen en dieren 
die met de zee te maken heb
ben, zoals dolfijnen. Ook vo

gels doen het bij Tarassouleas 
goed. 

PONY 
Ondanks het feit dat er geen 
uitleg vreemde talen wordt ge
geven, kan de bezoeker van 
het Grieks postmuseum een 
goede indruk krijgen van de 
ontwikkeling van de posterij
en in Hellas. Het uitgestalde 
materiaal en de tentoongestel
de voorwerpen spreken wat 
dat betreft boekdelen. 
Zo zijn daar de foto's van de 
verschillende transportmidde
len waarover de Griekse poste
rijen in de eerste helft van 
onze eeuw kon beschikken: de 
pony voor de bergen en de 
fiets (een racemodel zonder 
spatborden) voor de wat min
der steile hellingen. Maar de 
meeste post ging destijds toch 
via de benenwagen. Opval
lend vaak wordt de posthoorn 
getoond: hij is er in soorten 
en maten. Heel fraai is de bij
na één meter lange leren post
zak uit de collectie: met een 
houder voor de posthoorn. 

VERKOELENDE VENTILATOR 
Een actueel element in de 
museumcollectie - helaas - lijkt 
een spotprent die Turks uit
ziende personen toont, temid
den van rondfladderende 
post. Het is juist bij dit soort 
objecten dat een uitleg in een 
van de moderne talen node 
gemist wordt; de exacte bete
kenis van de karikatuur wordt 
nu niet duidelijk. Maar het 
enig aanwezige personeelslid 

w 
Vitrine met ontwerpen van een Griekse 
serie uit 1976, die zegelstenen afbeeldt 



Een blik m de zaal 'Postgeschiedenis' van het Griekse postmuseum in Athene 

spreekt geen andere taal dan 
zijn moedertaal, en ook aan 
het plaatsen van verklarende 
teksten in een andere taal dan 
het Grieks is niet gedacht. 
Overigens is ook de - voor het 
warme Griekenland zo be
langrijke - venülator in de ten
toonstellingscollectie opgeno
men: hij wordt getoond als 
een van de interieurstukken 
die op een postkantoor kun
nen worden aangetroffen. 

WAARDEVOLLE SCHAT 
Het museum trekt maar wei
nig bezoek, dat wil zeggen: als 
we moeten afgaan op het 'gas
tenboek'. Over de duim gere
kend wordt er per week één 
reactie aan het papier toever
trouwd. Men loopt de deur 
van het museum ten onrecht 
niet plat, /o valt op te maken 
uit de positieve reacties die in 
het gastenboek zijn vermeld. 
Zo schrijft directeur-generaal 
Lhamau-Leaneyn van de We
reldpostvereniging (UPU) -
die er op 11 juli een bezoek 
bracht - dat het museum een 
waardevolle schat is voor de histo
rie, kunst en cultuur van Grieken
land. 
Natuurlijk zijn er in het Griek
se postmuseum ook postze
gels te zien. Filatelisten moe
ten daarom beslist de moeite 
nemen om de smalle straat en 
de dito ingang te zoeken. Wel 
hebben de Grieken de aan
dacht vooral gericht op de ei
gen zegels. Van menige emis
sie zijn complete vellen te 
zien. O p de bovengelegen eta
ge van het museum is onder 
meer een bibliotheek inge
richt. 

UITSTAPJE NAAR ALBANIË 
Griekenland en Albanië zijn 
directe buren. Wie op een 
niet te ongunstige plaats in 
Griekenland verblijft zou dus 
op het idee kunnen komen, 
het tot voor kort ontoeganke
lijke Balkanland Albanië met 
een bezoek te vereren. Maar is 
dat ook interessant? 

In het grote gebouw in de Al
banese havenplaats Sarande, 
meteen om de hoek, moet het 
postkantoor zich bevinden. 
'Niet te missen,' zegt de poli
tieman die ons de weg wijst. 
En inderdaad, even later 
doemt er een groot, vies, grijs 
gebouw op. 
Dat is even schrikken, als we 
binnenstappen. Er is louter 
beton te zien en een paar gi
gantisch grote katrollen -
waarschijnlijk ooit gebruikt 
voor de aanleg van het onbe
trouwbare telefoonnet van Al
banië. Maar een loket of zelfs 
maar een glimp van postzegels 

is er voorlopig niet te zien. 

PRACHTIG KOPIEERAPPARAAT 
Eén deur staat er open, en in 
het vertrek daarachter zitten 
enkele mannen. Het vervallen 
interieur bestaat uit versleten 
bureaus en stoelen en de 
muur ontbeert een kleurtje. 
In schril contrast met deze 
Spartaanse uitrusting staat 
een kopieerapparaat met een 
kloek koelkastmodel. Het is 
spiksplinternieuw en super
modern; het vertegenwoor
digt zeker een waarde van eni
ge tienduizenden guldens. 
De man naast deze mooie ma
chine brengt ons naar de an
dere kant van het postkan
toor. Ineens doemen de loket
ten op: zeker zes op een rijtje. 
Maar het is er uitgestorven. 
Op de bureaus ligt niks, voor 
de loketten staat niks. Er is 
geen reclame te zien en zelfs 
de dienstaanwijzingen met be
trekking tot de posttarieven 
ontbreken. Het lijkt of het ge
bouw al een tijdje leegstaat, of 
het op de nominatie staat om 
gesloopt te worden. 

SCHAMELE VOORRAAD 
In een zaaltje naast deze ruim
te treffen we echter drie vrou
wen aan. Ze zitten gezellig 
keuvelend achter een bijna 
vooroorlogse kleine telefoon
centrale. Eén van deze vrou
wen blijkt 'de post' te doen. 

Het postkantoor m Sarande (Albanië) ziet er van de 'klantenkant' nog imposant uit 

Ze opent een bureaulade en 
haalt een map te voorschijn. 
'Filatelist?', vraagt ze en ze laat 
vervolgens vol enthousiasme 
een paar nieuwe blokjes van 
Albanië zien. De schamele 
voorraad bestaat verder uit 
wat veldelen met losse waar
den van enkele recente uitgif
ten en nog een aantal eerste-
dagenveloppen. 
Opmerkelijk is dat de blokken 
worden verkocht zonder de 
bijgehorende zegels maar wel 

ADRESSEN VOOR DE 
GRIEKENLANDGANGER 

Postzegelhandelaren 

C. Tarassoukas & Co (ge
specialiseerd in materiaal 
van de Olympische Spelen, 
beter Nederland en andere 
landen, veel thematische 
zegels en postwaardestuk-
ken van rond de eeuwwisse
ling uit de gehele wereld). 
Adres: 10 Stadion Str, 
10564 Athene. 
Telefoon: 00-301-3221440. 
Fax: 00-301-3221440. 

A. Markopoulos (zegels van 
de gehele wereld en brie
ven). 
Adres: Arioteibou 12, 
10559 Athene. 
Telefoon: 00-301-3253816. 
Fax: 00-301-7218939. 

Grieks postmuseum 

Adres: 2 Fokianou Street, 
Athene. 
Telefoon: 00-301-7519066. 
Openingstijden: maandag 
tot en met vrijdag van 8 tot 
14 uur en maandag tot en 
met woensdag van 17 tot 21 
uur. In het weekend (he
laas) gesloten, entree gra
tis. 

Logeren in Athene 

Hoteltip: bij de reisorgani
satie NBBS kunt u kamers 
in het Stanley-hotel boe
ken. De kamers kosten 53 
gulden per persoon per 
nacht (ter plekke is dat de 
helft duurder!). Het zijn 
goede, schone kamers met 
airco, goed ontbijt en een 
dakterras met zwembad 
('s-zomers heel belangrijk 
voor de verkoeling). 

Studiegroep Griekenland 

In Nederland is er een in 
Griekse filatelie gespeciali
seerde vereniging. Infor
matie over deze studie
groep is verkrijgbaar bij de 
heerJ.R. Blijleven, Wester
hof 2, 2987 XS Ridderkerk, 
telefoon 0180-415789. 

maar wie een kiikie achter de loketten neemt ziet slechts wat schamel meubilair 



tegen de prijs van blok plus ze
gels. De afzonderlijke blok-
prijs staat namelijk niet op pa
pier; daarom worden blokken 
dus maar verkocht tegen de 
prijs inclusief serie... Pure af-
zetterij, maar wat geeft het 
ook. Deze mensen hebben 
waarschijnlijk jaren geleden 
onder het schrikbewind van 
Enver Hoxha en aan die paar 
gulden gaan we echt niet 
dood. Trouwens, de rekening 
van de huidige postzegeldruk
ker - (]ourvoisier in Zwiter-
land, goed maar niet goed
koop - moet toch ook betaald 
kunnen worden? 
Grappig genoeg speelt het ta
fereel van zegels bekijken en 
kopen zich allemaal aan de 
personeelszijde van het loket 
af: gewoon aan het bureau van 
deze postmedewerkster. Een 
beetje vreemd, zeker in een 
land dat ooit achter het IJze
ren Gordijn lag, een gebied 
waar het woord service onbe
kend was, laat staan dat er een 
kijkje achter de schermen mo
gelijk was. Met de introductie 
van het kapitalisme hebben 
ook de arbeiders de mogelijk
heid gekregen om een graan
tje mee te pikken. 

HOOP VERVLOGEN 
Het kleine sprankje hoop om 
een paar series uit het beruch
t e / beroemde jaar 1988 aan te 
treffen - een jaargang die ge
zocht is omdat de zegels van
wege de heersende armoede 
en de daarmee verband hou
dende papierschaarste opla
gen van soms maar 4.000 stuks 
haalden - bleek al snel in het 
niet te vervliegen. 
Wel verkrijgbaar was een eer-
stedagenvelop, uitgegeven ter 

REPUBLIKA E SHCMPEBISE 
POSTA SHQIPTARE 

Envelop met luxueuze Mercedes. . bestemd voor de Duitse markt... 

gelegenheid van de 150ste ge
boortedag van Karl Benz, op
richter van het latere auto-
mobielconcern Mercedes-Benz 
werd. Op een van de vier ze
gels zien we de ultramoderne 
'C'-klasse Mercedes. Benz 
mag dan maar weinig met Al
banië te maken hebben, Alba
nië zoveel te meer met Duits
land - want däär zitten de 
meeste verzamelaars van Al
banese postzegels. Zo doet Al
banië wel vaker een poging 
een graantje mee te pikken 
door zegels uit te geven die 
niets met het land en de ei
gen cultuur te maken heb
ben. Een voorbeeld is de ze
gel van 25 1. ter gelegenheid 
van het Europees kampioen
schap voetbal van 1996 met 
daarop afbeeldingen uit een 
fabel van de Fransman De la 
Fontaine. 
Toch is het Albanese zegel-
progamma niet louter geba
seerd op de portemonnee van 
buitenlanders. Er staat name
lijk ook nogal wat 'Albanië' op 
de zegels van de laatste jaren, 
zoals plaatselijke beroemdhe

den, bekende gebouwen en 
andere onderwerpen van ei
gen haard. 
De Albanese post werkt overi
gens snel: de in Albanië ge
poste kaart arriveerde binnen 
een week aan de Loopplank 
in Groningen. 

GUNSTIGERE MULTIPLIER 
De Albanese posterijen reken
den bij verkoop van postzegels 
aan het buitenland in het ver
leden een hogere wisselkoers 
dan nu het geval is. Catalogus
maker Michel vermenigvul
digde de Lek, de nationale 
muntsoort, in 1992 nog met 
zeventien (!) om de catalogus
noteringen te berekenen. Te
genwoordig is die multiplier ^e-
daald tot vijf. Heel behoorlijk, 
gezien het feit dat voor Neder
landse zegels een multiplier 
van twee gehanteerd wordt. 
Het lokaal tarief voor een 
kaart was in augustus 1996 
overigens twee Lek (bijna vier 
cent). Voor een prentbrief-
kaart van Albanië naar Neder
land moest 20 Lek (ca. 36 
cent) worden betaald. 

EENVOUDIG 
De Albanese overheid heeft 
de grenzen voor buitenlan
ders fors open gezet. Dat ge
beurde vooral in de hoop, de 
broodnodige harde valuta 
binnen te halen. Met dat geld 
kan de opbouw van het land 
gefinancierd worden. Dat ver
klaart waarom het relatief ge
makkelijk is een visum voor 
het land te krijgen. 
Menig in dit soort bestemmin
gen gespecialiseerd Neder
lands reisbureau kan voor ac-
commodaüe en het visum zor
gen. Het is zelfs mogelijk bij 
Albanezen thuis te logeren, te
gen betaling van een paar 
tientjes per nacht per per
soon. 
Als u al in Griekenland bent 
kunt u van het eiland Korfu 
nog gemakkelijker naar Alba
nië: gewoon een reisbureau 
ter plekke binnengaan en vijf 
tientjes betalen. Een dag later 
ligt de boot klaar voor uw reis 
naar het vroegere Oostblok
land. In de excursie zit een be
zoek aan een Romeinse ne
derzetting en een visite aan 
een waterbron. Verplicht zijn 
deze uitstapjes echter niet. Op 
de boot wordt uw visum ver
strekt; dat kost nog eens der
tig dollar (omgerekend ruim 
vijftig gulden). Deze snelle 
service geldt alleen voor men
sen met een paspoort uit een 
land met 'harde valuta'. Hou
ders van bijvoorbeeld een Rus
sisch paspoort moeten tot 
soms wel een maand wachten. 
De voormalige vrienden uit de 
al even voormalige Sovjetunie 
worden door de Albanese 
overheid blijkbaar meer ge
wantrouwd dan de voormalige 
kapitalistische vijanden... 

G R I E K E N L A N D 
( E u r o p a - O v e r z e e ) 

Landenverzamelinsen, engrospart i jen, brieven e t c , 
P O S T Z E < ; E L V E I L I N < ; 

Gratis catalogus o p aanvraag. 

P H I L A T H E H S L t d . 
P.O.Box 79, Teddington Middx. TWII-9QR-England 

Tel.: 0181-9776217, Fax: 0181-2550257 

N A L A T E N S C H A P Z W I T S E R L A N D 
Veelal gebruikt voor 1940. Ruim 400 kavels. 

Op verenigingsveiling zaterdag 23 nov. in het 
Trefpunt, Cellostraat 2 te Uden. 

Vanaf 10 uur bezichtiging, vanaf 13.30 uur veilen. 
Inlichtingen: tel. 0412-625692. 

VERZAMELAAR 
grotere afwijkingen van 
Nederlandse postzegels (geen 
Wilgenburg), bijvoorbeeld: 
niet getand of een gedeelte niet 
bedrukt, trildruk enz. 
Eventueel te ruilen tegen 
andere zegels. 

A. Spijkman, Dr. A. Jacobsstraat 13 
9611 EA Sappemeer, Tel.: 0598-393841 

ZOEKT: 

BEATRIKS 

STAMPCARDS 
Een noviteit op postzegelgebied. We kunnen ze allemaal nog 

leveren. Vraag vrijblijvend een prijslijst. 

POSTZEGELBOEKJES CHINA 
Wij zoeken ze momenteel dringend te koop. Bied ze ons aan. 

We geven een goede prijs. 

PRIJSLIJST 9 6 / 9 7 
Zo'n 7000 boekjes zijn erin opgenomen! 

Voor ƒ 7,50 op postgiro 1428625. 

[LETI flTl^MÄTDO^ÄL 
POSTBUS 1051 
5140 CB WAALWIJK 
TEL. 0416-331451 
FAX 0416-342856 
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DE BRABANTSE 
POSTZEGEL- EN MUNTENVEILING 

houdt op 23 november 1996 
haar 84e veiling 

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

Vraag onze gratis catalogus 
aan. 

I n l i c h t i n g e n : 

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

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

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

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 

MOTIEVEN 
Prijslijsten gratis op aanvraag: 

I . Dieren 2 . Planten 
3> Spoor^regen 4> Padvinderij 
5* Schepen 6. Lucht-/Ruinitevaart 
7« Schilderijen/Kunst 8. Sport/Olympiaden 

OVERZEE - BLOKKEN 
Cmeer dan 5000 verschil lende velletjes) 

Ujs ten van verschil lende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
Cvel le t jes v a n W e s t e n O o s t ) 

DUITSLAND 
A. Bondsrepubliek 
C.DDR 

B. Berlijn 
D. Duitse Rijk 

GERO GONSER 
A n der Clemenskirche xz 

D - 48143 Münster, Duitsland 
Tel.: 0049 251 4SZ75 Fax: 0049 251 46718 
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- grote sortering - kwaliteit - lage prijzen ' 

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

Nederland en overzeese gebiedsdelen 

«: 

België 
West-Duitsland/Berlijn 
D D R 
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 
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^ Enorme sortering motief. 
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Dieren 
Diverse motieven 
Gezondheidszorg 
Honden/katten 
Kerstmis/Pasen 
Klederdrachten/uniformen 
Muziek/dans 
Paarden 
Paddestoelen 
Postzegel op postzegel 
Religie/Rode Kruis 
Ruimtevaart/telecommunicatie 
Schepen 
Schilderijen/kunst 
Scouting 
Sport 
Tremen 
U P U 
Vissen/schelpen/zeedieren 
Vlaggen/heraldiek 
Vliegtuigen/ballonnen/zeppelins JJ 

3 
(O 

I 

2. 
(D 

Q) 
(Q 
(D 
T3 
N" 
(D 
3 
I 

(Q 
-I 

O 
e* 
(D 

Vlinders/vogels 
Voetbal 
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t Julianasingel 1 - 5802 AS Venray 2. 
tel./fax: 0478-531717 prijslijsten/bestellingen ' * 

O - tel. 0478 - 586391 winkel ' 
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1 ^ E I J A A f VAN DER _ 

VEILINGE/2y 
EEN ZAAK VAN VERTROUWEND 

JULIANA VAN STOLBERGLAAN 248 - 2595 CN DEN HAAG 
TEL. 070-382.50.37/385.65.99 - FAX 070-347.25.76 - GIRO 52.82.831 
POSTZEGELS-POSTHISTORIE-PRENTBRIEFKAARTEN-IVIUNTEN-TELEFOONKAARTEN 

ONZE LAATSTE 
VEILING 

in het kader van ons 12^2 jarig bestaan 

DUS TOCH NIET ONZE LAATSTE VEILING 
vindt plaats op: 

ZATERDAG 26 OKTOBER A.S. 
Kijkgelegenheid dageli jks vanaf zondag 20 oktober 

Wij brengen u: 
- Nederland & O.G. uitgebreid in losse nummers 
- Posthistorie met belangrijk Nederlands Indië 
- Afstempelingen in vele soorten 
- Verzamelingen Nederland & O.G. & Wereld 
- Vele snuffeldozen van een opgeruimde winkelier 
- Prent- en Telefoonkaarten, Munten, Literatuur 

BEL VOOR DE KATALOGUS! 
070-3825037 / 3856599 

Ons kantoor & veilingzaal is gelegen vlakbij de 
uitvalswegen en NS-stations! 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER-GROEN-
L T ^ N D - I J S L J ^ N D - F I N L ^ N D en AL^ND postfris en gebruikt. 

Gratis prijslijst op aanvraag. Postbus 23 
6950 AA Dieren 

Tel. 0313-421889 (geen winkel) 
Faxnr. 0313-413295 PZH RON HERSCHEIT 

het kost u maar 
een tientje... 

Om in'Philatelie'te adverteren. 

Voor een drieregelige 
advertentie betaalt u slechts 
tien gulden. 

Voor dat gennge bedrag komt 
uw annonce onder de ogen 
van ruim 50.000 mensen. 
Profiteer ervan! 

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 prachtiqe mix met HW's 
2 SCANDINAVIË incl kleine landen 
3 FINLAND met boekieszeqels, zeer nieuw 
4 ZWEDEN met boekieszeg_els en HW's 
5 NOORWEGEN veel HW's 
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 HW's 
11 IERLAND zeer mooie sortering 
12 KANAALEILANDEN reserveren 
13 BELGIË veel verschillende zegels 
14 LUXEMBURG met HW's en groot assortiment 
15 FRANKRIJK pracfitiq assortiment 
16 DUITSLAND met toeslag 
17 DUITSLAND zonder toeslag, veel nieuw 
18 NEDERLAND met toeslag 
19 ZWITSERLAND met toeslag en HW's 
20 OOSTENRIJK mooie sortering met HW's 
21 LIECHTENSTEIN pracfitige variatie met HW's 
22 MALTA moeili|kverkri|qbaar 
23 AUSTRALIË nieuw en met HW's 
24 NIEUW ZEELAND Pracfitiq modern materiaal 
25 USA kort geknipt en dus zeer veel zegels 
26 JAPAN werkelijk fantastiscti assortiment 

100 GR 

f - , -
f - , -
f 14,-
f 15-
f 16,-
f 14,-
f120,-
f 65,-
f - , -
f 10,-
f 20,-
f 20,-
f 17,-
f 35,-
f 55,-
f 15,-
f 10,-
f 10,-
f 20,-
f 36,-
f 95,-
f 19,-
f 15,-
f 25,-
f 14,-
ƒ 30,-

250 GR 
f 40 
f 55 
f 30 
f 35 
f 38 
f 30 

f -
/15Ü 
f 32b 
f 22 
f 48 
f 48 
f 40 
f 80 
f125 
f 35 
f 24 
f 22 
f 48 
f 85 
f -
f 45 
f 35 
f 55 
f 32 
ƒ 70 

-
-
-
-
-
-
-—1 

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

1KG 
f150 
f195 
f l IO 
f130 
f150 
f l IO 

f -
f585 
f -
f 85 
f185 
f -
f155 
f310 
f -
f135 
f 95 
f 75 
f185 
f325 
f -
f -
f130 
f210 
ƒ125 
ƒ275 

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

MISSIEWAAR (groot- en kleinformaat) 

Ml FINLAND met veel grootformaat 
M2 ZWEDEN zeer gevarieerd 
M3 DENEMARKEN met fioger Kr-waarden 
M4 NOORWEGEN nieuw en met veel HW's 
M5 ENGELAND met buitenland en HW's 
M6 IERLAND prachtig assortiment 
M7 DUITSLAND rechtstreeks van de missie 
M8 USA onuitgezocht op coilnummers 
M9 AUSTRALIË zeer nieuw, veel grootformaat 
M10 NEDERLAND met toeslag 
Mil OOSTENRIJK nieuw in het assortiment 

500 GR 

ƒ35,-
ƒ35,-
ƒ35,-
ƒ35,-
ƒ20,-
ƒ35,-
ƒ25,-
ƒ20,-
ƒ35,-
ƒ20-
ƒ30,-

1KG 

ƒ60,-
ƒ65,-
ƒ65,-
f70,-
ƒ35,-
ƒ65,-
ƒ50,-
ƒ35,-
ƒ65,-
ƒ40,-
ƒ60,-

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 
1 kg D U I T S L A N D G R O O T - F O R M A A T 
m e t z e e r v e e l 1 9 9 6 - u i t g a v e n . ƒ T 9 , — 

N A D E R E I N F O ? B E L , S C H R I J F O F FAX G E R U S T ! 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. Levering uitsluitend onder 
rembours of vooruitbetaling op gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. 
Prijzen incl. porto, excl. rembours - wijzigingen voorbehouden. 
Bij aankoop van minimaal 3 soorten 5% korting bij aankoop boven 
ƒ 100,- en 10% boven ƒ 400,-. Deze regeling geldt niet voor 
aanbiedingen. Geen bestelling onder ƒ 75,-. 

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

Postzege lhande l J . V AN Hi VARl .EM 



UITGIFTEni SAMENSTELLING. MEVROUW/ A C VAN DER HAAR-AMPTMEIJER 
POSTBUS 132 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

Noten: 
Als in deze rubnek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 dan 
wil dat zeggen dot de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philatelie' von maart (3) 
opbladzi|de223 
Als bi| een zegel geen omscbriiving 
wordt gegeven dan is de zegel of de 
omschri|ving ervan (nog) met door de 
samenstelster van deze rubnek ont
vangen 
Alleen nieuwe emrssies van landen die 
worden erkend door de Wereldpost
vereniging worden vermeld, dit lioudt 
etbter met automatisch m dot derge-
li|ke emissies in tentoonstellingsioTlec-
ties mogen worden opgenomen 

EUROPA 

ANDORRA SPAANS 
30 -4 - ' 96 . Natuurbescherming; 
paddestoelen. 
30,60 P. Resp. Ramaria aurea. 
Tuber melanosporum. 
7-5- '96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
60 P. Portret van schrijfster Isa-
belle Sandy (1884-1975). 

BELGIË 
2 -9 - '96 . Belgische kunstwerken 
in het buitenland; schilderijen in 
'The National Gallery' in Londen. 
14,16,30 F. 'Lezende man' van 
Rogier van der Weyden (co 1399-
1464), 'Susanna Fourment' (ook: 
'Le Chapeau de Poille') van Peter 
Paul Rubens (1577-1640),'man 
met de tulband' von Jon van Eyck 
(ca 1390-1441). 
2-9 - '96 . Geschiedenis; de plech
tige intrede van Filips de Schone 
en Johanna van Castilië op 9 de
cember 1496 in Brussel. 
16 F. Tweemaal. Portretten van 
resp. Filips de Schone met orde
teken van het Gulden Vlies, Johan
na van Castilië. 
2-9 - '96 . Fronkeerzegels; type 
'portret koning Albert II ' . 
16,28,50 F. 

BULGARIJE 
Afbeelding melding 9/630. 

5-2- '96 . Vierhonderdvijftigste 
sterfdag van Maarten Luther 
(1483-1546). 
3.- L. Portret. 
13-5 - '96 . Vijftig jaar republiek. 
10.-L. Gedenkteken (mon met 
leeuw). 
29 -5 - ' 96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
10.-, 40.-L. Resp. dichteres Elissa-
vetaBagrjana (1893-1991), ope
razangeres Katja Popova (1924-
1966). 
4-6 - '96 . Wereldkampioenschap 
voetbal 1996. 
Blok met 10.-en 15.-L. Spelmo
menten. 

DUITSLAND 
27 -8 - ' 96 . 'Borussia Dortmund' 
Duits voetbalkampioen van 1996. 
100 Pf. Spelmoment. 
12-9 - '96 . Tweehonderd jaar ho
meopathie. 
400 Pf. Silhouet van arts/farma
ceut Samuel Hahnemann (1755-
1843), handtekening en tekst van 
stelregel 'Similio similibus curen-
tur' ('net gelijke wordt door het 
gelijke genezen': ziekten zijn te 
genezen met middelen die, als ze 
qezonde mensen worden toege
diend, gelijke symptomen geven 
als de te genezen ziekte). 
12-9 - '96 . Werelderfgoed Unes
co*; de 'Altstad' van Bamberg. 
100 Pf. Stadsgezicht. 
12-9 - '96 . Leven zonder drugs. 
100 Pf. Twee ogen waarvan één 
helder en de ander troebel, tekst 
'Leben ohne Drogen'. 

GROOT-BRinANNIË 
1 - 1 0 - ' 9 6 . Honderd jaar auto
mobielindustrie; klassieke sport
wagens". 
20,26,37,43,63 p. Grille, kop
lamp en klassiek embleem van 
resp. Triumph TR3 (1955), MG TD 
80mph(1950),Austin-Healyl00 
(1952), Jaguar XK120 (1948), 
Morgan Plus Four. 

HONGARIJE 
Afbeelding melding 9/630. 
Aanvulling melding 7/8/553 'ze

vende wereldfestival van poppen
spelers Unima 96': poppenfiguur 
Lószló Vitéz. 

IERLAND 
3-9- '96 . Gehandicapte mensen. 
28 p. Tweemaal. Resp. winkelende 
blinde vrouw met zoontje, in rol
stoel zittende man bedrijft zaal-
bolsport. 
24-9 - '96 . Serie 'fauna en flora'; 
eenden. 
32,38,44,52 p. Resp. Anas crec-
ca, Anas clypeata, Anas penelope, 
Anas platyrnynchos; blolc van de 
vier waarden. 

ITALIË 
Afbeelding melding 9/630. 
30 -8 - ' 96 . Filmregisseurs. 
750 L. Driemaal. Resp. Massimo 
Troisi en scène uit 'Scusate il Ritar-
do', Aldo Fabrizi en 'Primo Com-
munione', Maciste en 'Cobirio'. 
9-9- '96 . Dertiende congres 'del-
Ie Scienze Preistoriche e Protosto-
riche'. 
850 L. Congresmascotte 'Choppy' 
(prehistorisch figuurtje met 
knots). 
13-9- '96 . Serie economische 
jaarbeurzen. 
750 L. 'Fiera del Levante' in Bari; 
beursgebouw. 
25-9 - '96 . Honderdste geboorte
dag van Alessandro Pertini. 
750 L. 

JERSEY 
12-11- '96 . Kerstmis 1996. 
19,23,30,60 p. Resp. Maria en 
Jozef op weg naar Bethlehem, 
aartsengel Gabriel bij de herders. 
Geboorte, Wijzen uit net Oosten. 

KROATIË 
8 -5 - '96 . Rode Kruis; verplichte 
bijplokzegel. 
0.65 kn. Meisje voor getroffen 
woning. 
6-6- '96 . Rode Kruis, week van 
solidariteit; verplichte bijplokze
gel. 
0.65 kn. Meisje met Rode-Kruis-
pokket. 
14-6-'96.RedtdeKrootische 

kinderen!; verplichte bijplokzegel. 
0.65 kn. Kinderen in tuin voor 
huis. 

LITOUWEN 
19-7 - '96 . Olympische spelen At-
lontal996. 
1 Lt. Tweemaal. Resp. discuswer
per, basketbal. 
21 -9 - ' 96 . Muziek;'Creation' 
(compositie) van M.K. Ciurlionis 
(1875-1911). 
Blok met twee zegels van 3 Lt. 
'Sonata of the Starts'(1908), 
resp. Allegro, Andante; blok met 
muziekschrift op achtergrond. 
21-9- '96. ldem. 
40 c. Tweemaal. Resp. 'Sacrifice', 
'Cemetery'(beide uit 1909) 

LUXEMBURG 
23 -9 - ' 96 . 'Vivons ensemble' 
(multiculturele samenleving). 
16 F. Tweemaal. Resp. bekroonde 
kindertekening (kinaeren van ver
schillend ros) van Michèle Docken
dorf, bronzen beeld 'L'Abbroccio' 
(twee in één kledingstuk gehulde 
mensen) van beeldhouwster Mo-
rie-Josée Kerschen (t.g.v. honderd 
jaar Italiaanse immigratie, bevindt 
zich sinds 1992 op de 'Resistenz
platz' in Esch/Alzette). 
23 -9 - ' 96 . Fauna; marter-
achtigen. 
16,20,80F.Resp.Melesmeles, 
Mustela putorius, Lutra lutro. 
23 -9 - ' 96 . Tweehonderd jaar re
gistratie- en domeinenbeheer. 
16 F. Lakstempel met afbeelding 
schrijvende engel, tekst 'A timbrer 
ó l'extraordinoire'. 

MACEDONIË 
20 -5 - ' 96 . Olympische spelen At
lanta 1996. 
2,8,15,20,40,50 den. Resp. 
wildwaterkajak, basketbal, zwem
men, worstelen, boksen, hardlo-
Een; alle woorden met klassiek 
eeld 'discuswerper van Myron' op 

achtergrond. 

MOLDAVIË 
17-5 - '96 . Vogels. 
0.09,0.10,2.20,4.401; blok 

van 2.20 L. Resp. Gollinulo chloro-
pus, Anser onser, Streptopelio tur-
tur, Anas plotyrhynchos; Phosio-
nus colchicus. 

MONACO 
21-6 - '96 . Invoering van inter
nationaal kengetal. 
3.-, 3.80 F. Paleis met telefoon
nummer 377 in resp. blauw en 
rood, datum 21 juni 1996. 
14 -10- '96 . Serie 'postzegel- en 
muntenmuseum'. 
5.-, 5.-, 10 F.; blok van de drie 
woorden. Resp. slaan van munten, 
graveren van postzegel, gevel van 
postzegel- en muntenmuseum. 
14-10- '96 . Olympische spelen 
Atlanta 1996. 
3.-, 4.50 F. Resp. speerwerpen, 
hardlopen (beide Athene 1896). 
3.-, 4.50 F. Resp. softbal vrouwen, 
mountoinbiken (nieuwe disciplines 
in Atlanta 1996. 
14 -10 - '96 . Rode Kruis; tbc-be-
strijding. 
7.-, 8.- F. Symbolische voorstel
ling, portretten van Albert Calmet-
te (1863-1933) en Comille Guérin 
(1872-1961); beeldmerk met me
daille op beide zegels. 
14-10-'96.Viift ig jaar Unicef*. 
3.- F. Geen afbeelding ontvangen 
14-10-'96.Honderdviiftigste 
verjaardag van de ontdelcking van 
de planeet Neptunus door de Duit
ser Galle en dankzij berekeningen 
van de Fransman Le Verrier. 
4.- F. Planeet Neptunus met drie-
tand, en god Neptunus met drie-
tand in zegewogen. 
14-10- '96 . Vierhonderdste ge
boortedag van de Franse natuur-
onderzoeker, wiskundige, wijsgeer 
en grondlegger van het moderne 
rationalisme René Descartes 
(1596-1650). 
5.- F. Portret naar een schilderij 
van Frans Hals, ganzenveer, wis
kundige tekening. 
14-10- '96 . Tweehonderdste ge
boortedag van Jean Boptiste Corot 
(1796-1875). 
6.- F. Zelfportret. 
14 -10 - '96 . Tweehonderdvijftig-
ste geboortedag van Francisco 

?10 



(de) Goya (y Lucientes) (1746-
1828). 
7.-F. Zelfportret in atelier (1793). 
14-10- '96 . Kerstmis 1996. 
3.-, 6.- f. Resp. engel en muziek
notatie van 'In nocte Navitatis Do
mini', engelen met muzieknoten 
en trompet. 
14 -10- '96 . De vier seizoenen 
van de braamstruik (Rubus). 
Blok met 4.-, 5.-, 6.-, 7.-F. Resp. 
lente, zomer, herfst en winter. 
14 -10- '96 . Frankeerzegels type 
'beeltenis van prins Rainier i l l ' . 
2.70 (melding 5/387), 3.-, 
3.80 F. 
14 -10- '96 . Nieuwe waarden 
frankeerzegels 'exotische tuin'. 
0.10,1.-, 5.-F. Resp. Bromelia 
brevifolia, Stapelia flavirostris, 
Cereus peruvianas. 

NOORWEGEN 
20 -9 - ' 96 . Driehonderdvijftigste 
verjaardag van de Noorse poste
rijen (1997), II; postzegelboekje. 
Acht zegels van 3.50 kr. Postge-
schiedenis. Resp. bestelling met 
ski's, boot, auto, vliegtuig, trein, 
fiets, postkantoor, wereldbol met 
computer. 
20-9 - '96 . Honderd jaar film. 
3.50,5.50,7.- kr. Filmsterportret
ten, afgedrukt op filmstroken. 

OEKRAÏNE 
26 -4 - ' 96 . Tiende verjaardap 
van de kernramp in Tsjernobyl. 
20.000 kb. Schoorsteen met 
kaarslicht. 

OOSTENRIJK 
20 -9 - '96 . Vijfenzeventig joor 
Burgenland. 
6.-S Landschap. 
27-9 - '96 . Honderd jaar berg-
reddingsdienst in Oostenrijk. 
6.- S. Redding van bergklimmer 
('abseilen'). 

POLEN 
2-5 - '96 . Herdenking derde Sile-
zische opstand (1921). 
55 gr Wimpel van de opstand uit 
Osiek, uitgeknipt laartoh 921 
10-5- '96. Fronkeerzegel; te
kens van de dierenriem. 
25 gr Tweeling (man ziet door 
sleutelgat zijn evenbeeld). 
20 -5 - ' 96 . Fronkeerzegel; idem. 
30 gr. In stoel zittende kreeft. 

31 -5 - ' 96 . Fronkeerzegel; idem. 
40,50 gr. Resp. maagd, leeuw. 
31-5- '96.Vi j f t ig jaar Unicef*; 
sprookjes van Jan Brzechwa. 
40,40,55,55,70,70 gr. Resp. 
'op de Bergomuteilonden', kinder
liedje'Entlitschek-Pentlitschek', 
'morktkroom', 'de wondereend', 
'de leugenaarster', 'schelmen-
streek van de vos Witolis'. 
10-6 - '96 . Fronkeerzegel; te
kens van de dierenriem. 
55 gr. Weegschaal. 
20 -6 - ' 96 . Fronkeerzegel; idem. 
1 Zl. Schorpioen. 
28 -6 - ' 96 . fronkeerzegel; idem. 
2 Zl. Boogschutter. 
28 -6 - ' 96 . Schilderijen van Sta
nislaw Nookowski. 
40,55,70 gr., 1 Zl. Resp. renais-
sancegebouw, badkamer in re
naissancestijl, gothische dorps-
kerk, bibliotheek uit de achttiende 

PORTUGAL 
7-8 - '96 . Honderd jaar film. 
47.-, 78.-, 80.-, 98.-, 100.-, 
140.- e.; drie blokken. Portretten 
van filmsterren en filmregisseurs. 
Acteurs resp. Antonio do Silva, 
Vasco Sontona, Laura Alves; regis
seurs resp. Aurélio Pais dis Reos, 
Leitao de Barros, Antonio Lopes 
Ribeiro. 
7-8-'96.Vijfhonderdviiftigste 
verjaordag van de 'Ordenocoes 
Afonsinos' (verzameling wetboe
ken uit regeringsperiode van Al-
phonseV). 
350.- e. Alphonse V met wetboek. 
11 -9 - ' 96 . Honderd jaar film; 
filmster Beotriz Costa. 
Blok met de zes woorden (7-8-
'96) met op blok portret van 
Beotriz Costa. 

RUSLAND 
10-7 - '96 . Olympische spelen At
lanta 1996. 
500,1000,1000,1500,1500 R. 
Resp. basketbal, boksen, zwem
men, hordenloop, turnen 
26 -7 - ' 96 . Driehonderdste ver
jaardag van de Russische marine; 
nistorische en moderne schepen. 
750,1000,1000,1500,1500 R.; 
blok met vier zegels van 1000 R. 
Resp. zeilslagschip 'Jewstofij', 
slagschip 'Petropowlowsk', torpe-
doboot 'Nowik', torpedootboot 

'Taschkent', onderzeeër 'S-13'; 
galei 'Prinzipium', slagschip 
'Asow', otoomonderzeeér, vlieg-
dekschip 'Admiral Kusnezow'. 
7-8- '96 . Honderdvijfentwintig-
ste geboortedag van balletdanser, 
choreogroof en pedagoog Alexan
der Gorski. 
750,1500 R. Beide tweemaoL 
Resp. portret met scènes uit 'de 
docnter van Gudula' en 'Saiambo', 
scène uit 'Die Bajadere', scène uit 
'Don Quichote', scène uit 'Giselle'. 

SLOVENIË 
8-5- '96 . Rode Kruis; verplichte 
bijplokzegel. 
7.- T. Rood kruis, tekst. 

SLOWAKIJE 
30 -5 - '96 . Honderdvijftigste ver
jaardag von het tijdschrift 'Sloven-
ské Ponlady'. 
18 Sk. Symbolische voorstelling. 

TSJECHIË 
12-6- '96 . Fronkeerzegel; archi
tectuur. 
4.- Kc. Klassicisme. 
26-6 - '96 . Vijftig jaar Unesco*; 
cultuur- en natuurerfgoed. 
8.-, 9.- Kc. St-Nepomukkerk in Ze-
lenó Hora, Loreto-toren in Praag. 

TURKIJE 
Afbeelding melding 9/631. 
l - 6 - ' 96 . Frankeerzegels. 
50.000,100 000 L. Portret van 
KemalAtoturk (1881-1938). 
3-6- '96 . 'Habitat II ' (conferentie 
van de Verenigde Naties), Istan
bul. 
50.000 L. Gezicht op Istanbul, 
beeldmerk. 
8-6-'96.Wereldvoetbalbeker 
1996, Engeland. 
15.000,50.0001 Resp. speler 
schiet op doel, voetbal samenge
steld uit vlaggen deelnemende 
landen. 
7-7- '96 . Traditionele Turkse hui
zen. 
10.000,15.000,25.000, 
50.000 L. 
10-7-'96.0ienstzegels. 
15.000,20.000,50.000, 
100.000 L. Vier verschillende pa
tronen. 
19-7- '96 . Olympische spelen At
lanta 1996. 
Blok met 10.000,15.000, 

25.000,50.000 L. Resp. boog
schieten, worstelen, gewichthef
fen, hordenloop. 
22 -7 - ' 96 . Frankeerzegels; over
drukken. 
Overdruk van letter T op twee ze-
|els 'portret van Atotürlc' en over-
ruk van letter M op drie zegels 

'honderdvijftig jaar PTT'. 
24 -7 - ' 96 . Vijftigste verjaardag 
van de journalistenbond. 
15.000 L. Mannen met tulband bij 
drukpers, beeldmerk. 

VATICAAN 
12-10 - '96 . Vijftigste verjaardag 
van de priesterwijding van paus 
Johannes Paulus II. 
500,750,1250 L Resp. Wowel-
kothedrool in Krokov (plaats van 
priesterwijding van de jonge Woj-
tylo), zegenende paus, basiliek 
'Giovanni in Laterono' (bisschop
pelijke zetel van Vaticaanstad). 
12-10- '96.0pwegnaarhet 
heilig joor 2000. 
550,850,1500,25001 Resp. 
doop van Jezus in de rivier de 
Jordoon, verzoeking in de woes
tijn, genezing van een melaatse, 
Jezus als leermeester (afbeeldin
gen ontleend aan manuscripten uit 
de bibliotheek van het Voticoon). 

IJSLAND 
17-9-'96.Gedenkjaren. 
65.-, 150.- kr. Resp. honderdste 
verjaardag van de orde van de St-
Jozefzusters (zusters in zieken
zaal), honderdvijftigste verjaar
dag van het gymnasium in Reyk-
jovik (schoolgebouw en -wapen). 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
5 -6 - '95 . Milieu. 
3.-, 13.- Dh. Resp. waterverontrei
niging, luchtvervuiling. 
14-6 - '95 . Honderd joor volley
bal. 
3.- Dh. Spelmoment (blokkeren) 
en '100' (twee ballen als nullen). 
5-7- '95 . Elektriciteitsaanleg. 
3.- Dh. Landkaart en hoogspan
ningsleiding. 
20 -9 - ' 95 . Nationale solidariteit, 
schoolonderwijs voor alle kinde
ren, toeslogzegel. 
3.-I-0.50 Dh. Leerlingen en les

materiaal. 
24 -10 - ' 95 . Vijftig joor Verenig
de Naties. 
13.- Dh. Repeterende vredesdui
ven, getal 50. 
15-11 - ' 9 5 . Inheemse gebruiks
voorwerpen van aardewerk. 
10.- Dh. Viermaal. Resp. beker, 
kandelaar, drinkfles, vaas. 
20-12 - '95 . Watervogels. 
3.-, 5.- Dh Resp. Tadorno tador-
no, Gallinogo aollinago. 
24-1 - ' 9 6 . Olympische spelen At
lanta 1996. 
20.- Dh. Vredesduiven, olympische 
ringen, speerwerper. 
14-2 - '96 . Handwerk van de 
Toeoregs; tassen. 
5.-, 16.-Dh. Resp. draagtas, 
zadeltos. 
20 -3 - ' 96 . Zevenentachtigste 
verjaardag van het Algerijnse Pas
teur-instituut. 
5.- Dh. Instituut in Algiers. 

ANGUILLA 
24 -11 - '95 . Met uitsterven be
dreigde dieren; walvissen. 
20,45c.,$l.-,5.-.Resp.Balae-
noptera musculus, Euboloena glo-
cialis, Physeter choetodon, 
Megaptera novoeangliae. 
12-12- '95 . Kerstmis 1995. 
10,25,45 c., $5.-. Resp. versier
de palmboom, boeien en vissen, 
schelpen, vissen in kerstboom-
vorm. 

ARGENTINIË 
Afbeelding melding 9/634. 

AUSTRALIË 
18-5-'96. 'China 96*'. 
Blok. 

BAHRAIN 
Afbeelding melding 9/634. 

CHILI 
12-4- '96 . Honderdvijfenzeven-
tigste verjaardag van het jongens-
gymnasium 'Gregorio Cordovez', 
La Serena. 
$ 100. Schoolgebouw. 
25-4-'96.'Espamer96', 
Spaans-Amerikaanse postzegel
tentoonstelling, Sevilla. 
S 200. Tweemaal, in verticale sa
menhang. Resp. oude station in 
Sevilla, tneoter 'Lope-de-Vego' in 
Sevilla. 

711 



1 VEERSEDIJK59 1 
3341 LL H.L AMBACHT 
TEL. (078) 

6818074/6821385 J 
F A X (078) 6 8 1 5 7 5 6 

n u 
IK 
l̂\ 

A XlJT^T^f 
A NKrl 
^ I V R A ] vMBAi 
. ^ 

(ei®®iriF®iMAAir di 

\CrM 
)S \ 
nri ^tf "•■-€ 

MU 

1 Tl 
H 

T T Geopend 1 

1 / van 10.00 tot 17.00 1 

U . W. 
T^^ 

Zaterdag 1 

' • van 10.00 - 15.30 

(Gesloten op maandag). 1 

äSlIlI^IIL®WAAIE 
WEKELUKS NIEUWE AANVOER! OOK KILO-MIXEN. VRAAG ONZE COMPLETE PRIJSLIJST (36 

LAND: 
L.l AFRIKA (alg.) 
L.3 ARAB GEBIEDEN 
L.5 AZIË 
L.6 BAHRAIN 
L 14 CANADA 
L.I6CARAIBISCHEGEB. 
L.l8 DDR 
L.20 DENEMARKEN B 
L 22 ENGELAND 
L.24 ENGELSE GEB. 
L.25 FAROER 
L.27 FINLAND 
L.29 FRANKRIJK 
L 32 GROENLAND 
L 33 HONGARIJE 
L.35 IERLAND 
L.39 IRAN 
L.41 ITALIË 
L.42 JAPAN 
L.44 KENIA 
L.47 MALAWI 
L 49 MALTA 
L 50 MAURITIUS 

100 gr. 
19,00 
30,00 
19,00 
40,00 
18,00 
35,00 
24,00 
12,50 
10,00 
19,00 

110,00 
15,00 
52,50 

150,00 
15,00 
22,50 
30,00 
27,50 
24,00 
30,00 
24,00 
19,00 
35,00 

250 gr. 
45,00 
67,50 
45,00 
95,00 
42,50 
82,50 
55,00 
27,50 
22,50 
45,00 

275,00 
35,00 

125,00 
350,00 

32,50 
52,50 
55,00 
65,00 
55,00 
70,00 
55,00 
45,00 
82,50 

MNF.7MONGOLIE 
L.53 NAMIBIË 
L.54 NEDERLAND 
L.55 idem TOESLAG 
L.57 NIEUW ZEELAND 
L.59 NOORWEGEN 
L.60 OOSTENRIJK 
L61 POLEN 
MNF 9 ROEMENIE 
MNP. 10 RUSLAND 
L.64 SINGAPORE 
L.65 SKANDINAVIE A 
L.66 SKANDINAVIE B 
L 67 SPANJE 
L.70 TANZANIA 
MNR12 THAILAND 
L.72 TURKIJE 
L 74 WERELD A 
L 75 WERELD B 
L 76 WESTEUROPA A 
L.77 WESTEUROPA B 
L.78 USLAND 
L.80 ZUIDAFRIKA 
L.81 ZWEDEN 

18,00 
24,00 
10,00 
35,00 
21,00 
17,50 
35,00 
16,00 
19,00 
19,00 
19,00 
19,00 
47,50 
21,00 
30,00 
14,00 
40,00 
18,00 
40,00 
19,00 
40,00 
65,00 
13,00 
15,00 

LEVERING ALLEEN ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING. 
GIRO: 48.91.639 BANK: 

47,50 
55,00 
22,50 
82,50 
50,00 
40,00 
82,50 
37,50 
45,00 
45,00 
45,00 
45,00 

110,00 
50,00 
70,00 
32,50 
95,00 
42,50 
95,00 
45,00 
95,00 

150,00 
30,00 
35,00 

L 83 ZWITSERLAND 
L.84 idem TOESLAG 

MISSIE-KILOWAAR 
M.l AFRIKA (alg) 
M.2 AUSTRALIË 
M.4 BELGIË 
M.6 DENEMARKEN 
M 7 DUITSLAND 
M.8 ENGELAND 
M 10 FINLAND 
M.ll IERLAND 
M.l2 JAPAN 
M 22 KANAALEIL. 
M 23 MALTA 
M.l3 NEDERLAND 
M. 14 NW ZEELAND 
M.l5 NOORWEGEN 
M.l6 SKANDINAVIE 
M. 17 USA 
M.l8 WERELD 
M.l9 WESTEUROPA 
M.20 ZWEDEN 
M.21 ZWITSERLAND 

pagina's!) 

18,00 
37,50 

Ikilo 
100,00 
45,00 
55,00 
55,00 
45,00 
22,50 
65,00 
55,00 
65,00 

110,00 
90,00 
32,50 
65,00 
65,00 
55,00 
35,00 
55,00 
55,00 
55,00 
55,00 

; 

42,50 
90,00 

Skilo 
450,00 
200,00 
250,00 
250,00 
200,00 
100,00 
300,00 
250,00 
300,00 
500,00 
400,00 
150,00 
300,00 
300,00 
250,00 
150,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 

BENEDEN EL. 1 5 0 - VERZENDKOSTEN EXTRA 
49.55.57.439. ALLE FRANKOST-ARTIKELEN ZIJN IN BEIDE FILIALEN VERKRIJGBAAR. VRAAG 

INFO OVER ONZE AVONTUURBLADEN 1 
Contact Schept Kracht 

Vereniging opgericht in 1926 
verzorgt landelijke rondzendingen 

voor gevorderde filatelisten 

met de volgende secties: 

NOG zegels/FDC's, 
NOG post(waarde)stukken 

en afstempelingen, 
WestEuropa, OostEuropa, 

voorm. Britse geb., Voorm. Franse geb., 
LatijnsAmerika, USA, Azië/Afrika 

CsK streeft er naar kwaliteitsbewuste ver
zamelaars en inzenders van dienst te zijn met 
gerichte zendingen. 

Contributie ƒ 10,-, provisie 5% 
Voorschotten mogelijk 

Tegemoetkoming portokosten zendingen 

Personen, die lid wensen te worden, als aan
vulling op het plaatselijk of regionale ruilver-
keer kunnen een brochure aanvragen bij de 
secretaris: dhr. B. K. Okma, Westerkwartier 11, 
8302 JP Emmeloord; 0527-615129 

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. 
Bezoek aan huis. 

^° ^ ^ 1215 CB HILVERSUM 
Tel./Fax: 035-6219470 

Autotelefoon: 0653353512 



FRAMOSTB.V. 
BIESTRAAT 3A - 5126 NH GILZE 

tel. (0161) 45 35 88 - fax (0161) 45 34 68 
(Geopend van 10.00 - 18.00. Op zaterdag van 9.30 -15.30. Gesloten op maandag.) 

Voor allen die uit het zuidelijke deel van ons land of uit België komen organiseren wij een 
speciale OPEN DAG met het accent op los uitzoeken vanaf 1 gulden, 
(uiteraard is een ieder van harte welkom, waar u ook vandaan komt) 

mm pmR^mxnxD)© = TU^ (©TniLiE>IE]M 
AVONTUURLIJK: MET POSTFRIS MATERIAAL, ZEGELS OP PAPIER, TELEFOONKAARTEN ETC. 

DOOS A: KILOWAAR - DOOS B: TELEFOONKAARTEN - DOOS C: "GEWONE" POSTZEGELS 
Op onze jaarlijkse trip door Azië kochten wij veel materiaal dat wij u op een aantrekkelijke wijze 

kunnen aanbieden. O.a. een volledig nieuw assortiment telefoonkaarten. 

FRANKPOST B.V.: 
AL MEER DAN TIEN JAAR HET VERTROUWDE ADRES VOOR DOZEN EN KILO WAAR 

INSTEEKBOEKEN: VIER HALEN. DRIE BETALEN. VRAAG MEER INFO! 

LEVERING ALLEEN ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING. BENEDEN ƒ 1 5 0 - VERZENDKOSTEN EXTRA 
GIRO: 48.91.639 BANK: 867300574 

ALLE FRANKPOST-ARTIKELEN ZUN IN BEIDE FILIALEN VERKRIJGBAAR. VRAAG INFO OVER ONZE AVONTUURBLADEN 

SUPER KII.OV\fAAR 
SOOgr 
40,00 

67,50 
35,00 

55,00 

grootformaat zegels lOOgr 250gr 
Australië groot assortiment veel'95 10,00 22,50 
België leuke sortenng met nieuw 17,50 
Canada groot assortiment met nieuw 18,00 40,00 
Denemarken goede sortering met nieuw 12,50 27,50 
Duitsland meest nieuw ook'96 15,00 35,00 
Engeland leuk met'96 geen kerst 8,00 18,00 
Engeland greetings veel jaren met '96 22,50 55,00 
Finland veel '95 en boekjeszegels 14,00 30,00 
Frankrijk meest '95 met iets '96 50,00 
Italië nieuw '95 iets '96 30,00 
Nederland grote sortering met toeslag 14,00 30,00 55,00 
Nieuw Zeeland goede sortenng met '96 25,00 60,00 
Spanje laatste jaren iets '96 22,50 50,00 
Wereld veel landen 15,00 35,00 65,00 
West Europa veel landen met nieuw 17,50 40,00 

MISSIE GROOT EN KLEINFORMAAT SOOgr IKG 2,5KG 
120,00 
115,00 
57,50 

Australië leuk kort geknipt met '95 25,00 55,00 
Duitsland veel nieuw leuke missie 27,50 50,00 
Engeland van versch inzamelingen 15,00 25,00 
Finland meest nieuw 35,00 60,00 
Japan leuke mix kort geknipt 35,00 60,00 
Spanje moeilijk gebied met'95 35,00 60,00 
Wereld veel landen 30,00 55,00 
Zwitserland kort geknipt met iets nieuw 30,00 55,00 

AANBIEDING 1 KG WERELD MISSIE VAN 
/ 55,00 VOOR ƒ 50,00 

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. 
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CHINA (Republiek, Taiwan) 
22 -8 - ' 96 . Traditionele architec
tuur; versieringen aan zuilen en 
dakconstructies. 
5.-,5.-,10.-,19.-.Resp.'Tou-
kung' (console met draak), 'Chi-
ue-ti', 'Bu-tong', 'Dye-tou'. 

COLOMBIA 
23 -4 - ' 96 . Honderdste sterfdag 
van dichter José Asuncion Silva 
(1865-1896). 
400 P. Portret. 
25 -4 - ' 96 . 'Isla de Providencia'. 
800 P. Schilderij van Luz Moria 
Tobón Mesa (winnares von kunst
wedstrijd op het eiland). 
26 -4 - ' 96 . Tweehonderdste ge-
boortedoq van onafhonkelijk-
heidsstrijdster Policorpo Salavar-
rieta (1796-1817). 
900 P. Portret geschilderd door 
José Moria Espinosa. 
2-5 - '96 . Honderdste geboorte
dag van schrijver Léon de Greiff 
(1995). 
400 P. Karikatuur getekend door 
Ricardo Rendon. 

ECUADOR 
14-12- '95 . Vijfenzeventig jaar 
luchtmacht. 
1 GOOS. Vliegtuigen. 
15-12- '95 . Vogels; kolibries. 
1000 S. Zesmaal Resp. Coeligeno 
torquoto, Phoetornis superciliosus, 
Ocreotus underwoodii, Oreotrochi-
lus chimborazo, Aqloiocerus coe-
lestis, Agloiocerus Kingi. 
2 2 - 1 2 - ' 9 5 . Kerstmis; kinderte
keningen. 
2000 S. Tweemaal. Resp.'kerst-
post' van Gionello Brigitte Ale
jandro Reyes (10 jaar), 'kinder
processie' (provincie Azuoy) van 
Juan D. Jaromillo León (13 iaor). 
16-1 - ' 9 6 . Jaar van de volksmu
ziek; zestigste geboortedag van 
zanger en componist Julio Jaro
millo (1935-1978). 
2000 S.; blok van 3000 S. Twee 
verschillende portretten. 

FILIPIJNEN 
12-6 - '96 . Honderdste verjaar
dag van de onafhankelijkheid 
(1998), IV; Filipijnse revolutie in 
1896. 
Blok met vier zegels van 4.- P. 
Resp. de 'cry of Pugodlowin', de 
slog bij Pinoglabonan, de 'cry von 

Nuevo Ecijo', slag bij Binakoyon; 
op blok deel tekst en muziek von 
volkslied 'Ang Lupang Hinironq'. 
4 - 7 - ' 9 6 . Vijftig jaar vriendschap
pelijke betrekkinqen tussen de Fi-
lipijnen en Amerika; dog van de 
vriendschap. 
4.-, 8.-P; blok van 16.-P. Resp. 
Amerikaanse hoge hoed en Fili
pijnse helm, twee verschillende 
arenden; beide zegels met beeld
merk. 

GAMBIA 
Augustus ' 9 6 . Herdenking 
Jacqueline Kennedy Onassis 
(1929-1994). 
Vel met driemaal drie zegels van 
5.- D. met doorlopend beeld; blok 
met zeqel van 25.- D. Resp. negen 
verschillende portretten met op 
achtergrond het V/itte Huis, motor
boot bij vakantiehuis Hyannisport 
(Massachusetts), appartement in 
Manhattan, boeken (uitgeverij 
'Doubleday' New York); zegel met 
portret van Jacqueline Kennedy 
Onassis, op blokrond portret van 
John F. Kennedy (1917-1963) en 
Aristoteles Onassis (1906-1975). 
Vel met acht zegels van 5.- D. Be
kende personen uit de twintigste 
eeuw. Resp. John F. Kennedy, 
Jacqueline Kennedy Onassis, Willie 
Brandt, Marilyn Monroe, Moo Tse 
Tung, Sung Ching Ling, Charles de 
Gaulle, Marlene Dietrich. 

GHANA 
25-8-'96. 'APS (American Phila
telic Society) Stampshow 96', Or
lando; thema 'Disney's Best 
Friends'. 
Vel met driemaal drie zegels von 
links naar rechts 450,150,200, 
600,700,350,800,200,300 Cs. 
Resp. Pocohontos en Meeko & Fit 
(film 'Pocohontos'), Pinocchio en 
Jiminy Cricket ('Pinocchio'), Cop
per en Tod ('The Fox and the 
Hound'), Aladdin en Abu ('Alad
din'), Penny en Rufus ('The Res
cuers'), Cogsworth en Lumière 
('Beauty and the Beast'), Mowgli 
en Boloo ('The Jungle Book'), 
Ariel, Flouder en Sebastian ('The 
Little Mermaid'), Bombi en Flower 
& Thumper ('Bombi'). 
Twee blokken van elk 1000 Cs. 
Winnie the Pooh en Christopher 
Robin ('Winnie the Pooh and the 

Honey Tree'), Simbo en Pumbo & 
Timon ('The Lion King'). 

GUYANA 
26 -7 - ' 96 . Walt Disney; Mickeys 
avonturen met topsport, kampe
ren en voren. 
Vellen met driemaal drie zegels 
van resp. S 60,80,100. 
Vijf blokken van S 300. 

HONDURAS 
18-8- '95 . Archeologisch park. El 
Puente. 
20.- L Mojabouwwerk uit de ze
vende eeuw. 
2 0 - 9 - ' 9 5 . Twintigste verjaardag 
van de vereniging van Japanse 
immigranten. 
1.40,4.30,5.401 Resp. Japans 
karakter, komerscherm met oud-
Amerikaanse voorstellingen, Ja
panners bij folkloregroep. 
10-10-'95.Upaep*; natuurbe
scherming. 
1.40,4.54,10.-L. Resp. Kino-
sternon scorpionis (schildpad), Al-
pinio purpurota (flora), Polyborus 
ploncus (vogel). 
10-11- '95 . Inheemse fauna. 
5.40 L. Tweemool. Resp. Iguana 
iguana, Agolychnis. 
4-12 - '95 . Kerstmis 1995. 
1.40,5.40,6.901 Resp. kerk
klok. Geboorte van Christus 
(kerststalfiguren), uit hout gesne
den bert. 

HONGKONG 
2-9 - '96 . Frankeerzegels nieuwe 
woorden. 
S 1.40,1.60,2.50,3.10. 
2-9 - '96 . Rolzegels. 
S 1.30,1.60,2.50 en 3.10ter 
vervanging van $1.20,1.50, 
2.10 en 2.60. 
11 - 9 - ' 9 6 . Bergen in Hongkong. 
$1.30,2.50,3.10,5.-. Resp. Pat 
Sin Leng, Mo On Shon, Lion Rock, 
Lontou Peak (Fumg Wong Shon). 

INDONESIË 
31 -1 - ' 9 6 . Lancering van de sa
telliet Polapo-C. 
300,700 R. Twee verschillende af
beeldingen van satelliet in boon 
(700 R. driehoekig formaat). 
1 - 2 - ' 9 6 . Wenszegels; flora met 
tekst. 
150,300,700R.'Selamathari 
roya' (prettige vakantie). 

15-4 - '96 . Wenszegels; idem. 
150,300,700R.'Selamatdon 
sukses' (hartelijk gelukgewenst). 
15-10- '96 . Wenszegels; idem. 
150,300,700R.'Selamattahun 
boru' (gelukkig nieuwjaar). 
9-2 - ' 96 . Vijftig joorPWKPer-
suatuon Wartowan Indonesia: In
donesische journalistenbond. 
300,700 R. Resp. portret von 
Soemanong Soeriowinoto (leider 
van 1946-1947 en 1949-1950), 
Djamoluddin Adinegoro (leider 
persbureau, oprichter van de aca
demie voor publiciteit). 
l -3 - '96 . 'De eerste maart 1949, 
totale aanval'; toeslagzegels. 
700-1-100 R. Tweemaal, in samen
hang met doorlopend beeld. 
Strijdtoneel op 1 maart 1949 in 
DjoKJakorta (Indonesische leger 
onder leiding van kolonel Soehor-
to bezette Djokjakarta gedurende 
zes uur; op 27 december 1949 
vond de soevereiniteitsoverdracht 
plaats). 

21-3-'96. ' Indonesia 96'; we-
reldpostzegeltentoonstellingvoor 
de jeugd. 
300,700 R. Resp. 'Soté-House' 
(zetel van provinciaal bestuur van 
West-Javo; dok lijkt op soté-pen) 
in Bandung (tentoonstellingsge
bouw), beschilderde parasols uit 
Tosikmaloyo. 
22 -3 - ' 96 . Fauna; gezamenlijke 
emissie van Indonesië en Austra
lië. 
300 R. Tweemaal, in samenhang 
met doorlopend beeld. Resp. Spi-
locuscus maculotus, Ailurops ursi-
nus. 
2 -5 - ' 96 . Negen jaar verplicht la
ger onderwijs; kindertekeningen. 
150,300,700 R. Van resp. Inton 
Sari Dwei (eerste prijs wedstrijd 
postzegels ontwerpen 'nationale 
dag 1995'), Andi Pradhano (twee
de prijs), Y. Edwin Purwanto (der
de prijs). 
15-5 - '96 . Olympische spelen At-
Ianta1996. 
300,700,1000 R. Resp. boog
schieten, gewichtheffen, badmin
ton. 
8-6 - '96 . KRN (Kirab Remoja No-
sional: estafette wandelmars voor 
de jeugd). 
300,700 R. Resp. portret presi
dent Soeharto en marcherende 
jongeren met vlaggen, president 

Soeharto overhandigt nationale 
vlag. 
22 -6 - ' 96 . Jaar van zee- en 
luchtvaart. 
300,700 R. Resp. vliegtuig N-
2130 met controletoren van 'Soe-
karno-Hotto' luchthaven, schip 
'Palindo Joyo'. 
22 -6 - ' 96 . Scouting; nationale 
jamboree 1996. 
Blok met tweemaal vier zegels 
van 150 R. Tweemaal doorlopend 
beeld. Verschillende activiteiten. 
26 -6 - ' 96 . Vijftigste verjaardag 
van BNI (Bonk Negara Indonesia). 
300,700 R. Resp oceoongolf, ge
stileerde schepen; schip 'Pinisi'; 
beeldmerk op beide zegels. 
23 -7 - ' 96 . Vijftig jaar Unicef*. 
300,700,1000 R. Thema's resp. 
jodiumzout, polio, rechten van net 
Kind. 
5-8- '96 . Herdenking Ibu Tien 
Soeharto (1923-1996). 
700 R. Portret van de op 28 april 
overleden 'first lady'. 

ISRAËL 
17-4 - '96 . Joodse musici. I l l; 
Gustav Mahler (1860-1911). 
NIS. 4.65. Portret, muzieknotatie 
uit de tweede symfonie ('Uriicht'), 
'schepping von het licht' (gravure 
van Albrecht Durer). 
17-4 - '96 . Vijfenzeventig jaar in
dustrievereniging. 
NIS. 1.05. Printploot met uitspa
ring in de vorm van Davidster. 
17-4 - '96 . Honderd jaar neder
zetting Metulla. 
NIS. 1.90. Detail van wapen, foto 
van 'oude' Metulla. 
17-4 - '96 . Herdenkingsdag 
1996 voor de gevallenen van het 

NIS. 1.05. Modern gedenkteken in 
Kiryot Ata. 
17-4 - '96 . Hebreeuwse auteurs. 
Vel met veertien zegels van 40 a. 
(NIS. 0.40). Resp. Micha Josef 
Berdyczewski (1865-1921), Yehu
da Burlo (1886-1969), Devoroh 
Baron (1887-1956), Halm Hozaz 
(1898-1973), Judoh Leib Gordon 
(1830-1892), Joseph Loyyim 
Brenner (1881-1921), Abraham 
Shionsky (1900-1973), Yookov 
Shobtoi (1934-1981), Isaac Leib 
Peretz (1852-1915), Nathan Al
termand 910-1970), Soul Tcher-
michowsky (1875-1943), Amir 

11̂  



Gilboo (1914-1984), Yokheved 
Bat-Miriam (1901-1980), Mende-
leMokherSeforim (1835-1917). 
17-4-'96. 'China 96*'; zangvo-
gels. 
Vel met tien zegels van 30 a. (NIS. 
0.30). Tichodroma muraria. 
3-9 - ' 96 . Vijfenzeventig jaar 
dienst Openbore Werken. 
NIS. 1.05. Snelweg met op aan
hangend vignet 'build up, build up 
the nighvjay'desaja 62:10). 
3-9 - ' 96 . Joods nieuvïjaar (Rosh 
Hoshano) 5757 (1996); schilderij
en van Sahar Pick (in 1973 met 
bet syndroom van Down geboren). 
NIS. 1.05,1.60,1.90. Resp. Rosh 
Hashona (schaal met honing en 
twee brandende kaarsen), Soekot 
(Loofhuttenfeest; versieringen 
voor de loofhut), Simchat Toroh 
(Vreugde der Wet; interieur van 
synagoge tijdens de lezing van de 
thora). 
3-9 - '96 . Honderdste verjaardag 
van het eerste zionistencongres 
(ougustus 1897 in Bazel, Zwitser
land). 
NIS. 4.65; blok van NIS. 5.-. Resp. 
wandkleed met afbeelding van 
een naar de Davidstoren kijkende 
Theodor Herzl; Casinogebouw in 
Bazel met op achtergrond kaart 
van congresganger met afbeelding 
von bij klaagmuur biddende men
sen en boer op bet land, Isra
ëlische vlag en portret van Herzl. 

JEMEN 
19-7 - '96 . Olympische spelen At
lanta 1996. 
20,50,60,70,1 OOR.; blok von 
150R. 
2 0 - 9 - ' 9 6 . Fronkeerzegels. 
10,15,20,30,40,50,60,70, 
100,150,200,250,300,500 R. 
14-10- '96 . Inheemse vogels. 
20,50,60,70,100R.;blokvan 
150R. 
11-12- '96 . Vijftig jaar Unicef*. 
20,50,60,70 R.; blok van 150 R. 
3 0 - 1 1 - ' 9 6 . Zeldzame flora. 
20,50,60,70,100; blok van 
150R. 
30-11-'96. 'Water Livings'. 
20,50,60,70,1 OOR.; blok van 
150R. 

JORDANIË 
29 -10 - ' 95 . Topconferentie voor 
bet Nabije-Oosten en Noord-

Afrika, Amman. 
80,125 f. Symbolische voorstel
ling. 
14-11 - ' 9 5 . Zestigste verjaardag 
van koning Hoessein (regerend 
vanaf 1952). 
25,40,80,100,125,160 f.; blok 
van 200 f. Portretten; portret en 
rotskoepelmoskee in Jeruzalem. 
3 0 - 1 1 - ' 9 5 . Internationale dog 
van de doofstommen. 
80,125 f. Twee verschillende af
beeldingen met beeldmerk. 

KAZACHSTAN 
10-10- '94 . Reptielen. 
1,1.20,2,3,5,7 (T.); blok met 
zegel van 10 (T.). Resp. Agrione-
mys horsfieldii, Phrynocepbolus 
mystaceus, Agkistrodon holys, Te-
rotoscincus scincus, Trapelus san-
guinolenta, Ophisaurus apodus; 
Varanus griseus. 
2 5 - 1 0 - ' 9 4 . Dag von de repu
bliek 
2 (T.). Staatswapen. 
3 - 1 1 - ' 9 4 . Nationaal jeupdwel-
zijn; kinderfilms uit Kazacnstan. 
1-1-30 (T.). Driemaal en een vig
net. Resp. 'Waarom beeft de zwa
luw een zwaluwstaart?' (1967), 
'Hoe het kolf en de baas naar een 
beter leven zoeken' (1981), 'De 
lamme Kulon' (1986), beeldmerk. 
2 4 - 1 1 - ' 9 4 . Prehistorische 
dieren. 
1,1.20, 2 ,3 ,5 ,7 (1 ) ; blok met 
zege lvan lOd) . Resp. Entelo-
don, Sourolophus, Plesiosaurus, 
Sordes pilosus. Mosasaurus, Mega-
loceros giganteus; Coelodonta on-
tiquitatis. 
2 5 - 1 - ' 9 5 . Fronkeerzegels natio
nale symbolen; overdrukken. 
l o p l 5 , 2 o p l 5 , 1 2 ( T . ) o p 8 0 
(Ti.). 
10-2 - '95 . Fronkeerzegels natio
nale symbolen; overdrukken. 
3 op 80,4 op 80,6 op 80,20(1) 
op 80 (TL). 
2 2 - 3 - ' 9 5 . Chinees nieuwjoor; 
joar van het vorken/zwijn. 
10 ( I ) . Zwijn, tekens van de Chi
nese dierenriem. 
2 4 - 3 - ' 9 5 . Fronkeerzegels notio-
nale symbolen. 
0.20,0.25,0.50,2,4,6,12 (T.). 
3 1 - 3 - ' 9 5 . Honderdvijftigste ge
boortedag von dichter Abaj 
Kunanbojew (1845-1904). 
4,9 (T.). Twee verschillende por

tretten. 
12-4- '95 . Dog van de ruimte-
voort. 
2,10 (T.). Resp. stort van raket, 
Sojus-ruimtecapsule in baan, lan
ding; ruimtevoorders Juri Malen-
schenko, Tolgot Musobaew en Ulf 
Merbold. 

KENIA 
18-7- '96 . Olympische spelen At
lanta 1996. 
6,14,20,25,40 Sh. Resp. hard
lopen vrouwen 10.000 meter (Te-
clo Lorupe), steeplechase (Moses 
Kiptonui), ereronde van twee Ke-
nionen met vlag, boksen (Ahmed 
Kosongo), hardlopen 1500 meter 
(Kipchoge Keino). 

KIRGIZIË 
31 -8 - ' 94 . Derde verjoordog van 
de onafhonkelijkbeid/twee jaor 
lid van de Verenigde Naties. 
Blok 120 en 130 T. Landkaart, 
staatswapen; beeldmerk VN, vlag, 
regeringspaleis. 

KOREA NOORD 
4 -2 - ' 96 . Derde Aziatische win
terspelen. 
Blok met twee zegels van 30 ch. 
Resp. Koreaanse schaatser Kim 
Song Sun, Chinese schaatser Ye 
Qioo Bo; beeldmerk. 

KOREA ZUID 
8-6 - '96 . Vijfendertiaste lAA con
gres wereldodverteeroers. 
150 w. Beeldmerk en wereldbol, 
tekst 'Visions'. 
26-6 - '96 . Campagne anti-drugs. 
150 w. Rode veeg over injectie
spuiten, pillen en capsules. 
1 - 7 - ' 9 6 . Studentenwinterspelen 
1997,Muju-Chonju. 
150 w. Tweemaal. Resp. schaot-
ser, beeldmerk. 
20-7 - '96 . Olympische spelen At
lanta 1996. 
150 w. Tweemaol. Resp. beeld
merk (brandende fakkel met getal 
100), fakkelloper. 
19-8 - '96 . Paddestoelen, IV. 
150 w. Viermaal. Resp. Sorcodon 
imbricatum, Amanita inauroto, 
Rhodophyllus crossipes, Poxillus 
otrotomentosus. 

LIBANON 
21-2-'96.Gedenkiaren. 

500,1000,2000,3000 L£. 
Beeldmerken. Resp. vijftig joor 
Unicef*, internationaal joar van 
het gezin (1994), vijfenzeventig 
joar ILO, vijfenzeventig jaar orde 
van advocaten (1994). 
21 - 2 - ' 9 6 . Gebeurtenissen/ge-
denkjarenl995. 
100,500,1000,2000,3000 L£. 
Resp. opening van het postmu-
seum in het hoofdkwartier van de 
Arabische liga (Cairo), vijftig joar 
FAO*, vijftig jaar UNO*, vijftig 
joor Araoische liga, zeventigste 
geboortedog van president René 
Moawod (1925-1989). 

MACAU 
15 -12 - ' 95 . Chinese maankalen-
der; jaar van de rat. 
1.50P.Twaalfmaal. 

MALEISIË 
2 3 - 1 2 - ' 9 5 . Tien jaar'Proton'-
outo's. 
Postzegelboekje met tien zegels 
von 30 c. Resp. Sago 1.5, Iswaro 
1.5 (Aeroback),lswara 1.5 (Se
dan), Wiro 1.6 (Sedan), Wiro 1.6 
(Aeroback), Rally Proton, Sotiro 
1.6,Perdana2.0,Wiral.8(Aero-
back),Wira 1.8 (Sedan). 

MALI 
2 9 - 7 - ' 9 6 . Historische treinen. 
Vier vellen met elk zes zegels von 
resp. 180,250,310,320 F. 
Veil. Resp.'Novelty'(1829),'First 
Class Liverpool & Manchester Line' 
(1830),'William Norris'(1843), 
'Trevithick'(1808),'Rocket'van 
Robert SteDhenson( 1829), 
'Puffing Billy' van Vifilliam Hedley 
(1813). 
Vel II. Resp. ondergrondse in Lon
den, kabelwagen in San Francisco, 
Japanse monorail, 'pantograph 
cor' in Stockholm, dubbeldekker-
tram in Hongkong, Socré-Coeur'-
tondrodboan in de wijk Montmar
tre (Parijs). 
Vel III. Resp. 'Docklands Light 
Railway' in Londen, 'High Speed'-
dieseltrein van de 'British Roil-
ways', Japanse 'bullettrain', Duit
se intercity hogesnelheidtrein, 
Franse hogesnelheidtrein, Duitse 
Wuppertolmonorail. 
Vel IV. Chinese treinen resp. 'RM 
Class Pacific', stoomlocomotief uit 
Montsjoerije, 'Tangsham SY Class 

2-8-2','SL Class 4-6-2 Pacific', 
'Chengtu-Kunming'-stoomtrein, 
'Lonchow'-possagierstrein. 
Vier blokken van elk 500 F. Resp. 
'Rheingold Express'(1925), ko-
belboon Motterhorn, 'Superchief' 
(longe-ofstonddieseltrein in de 
Verenigde Staten), 'Shanghai-
Nanking'-spoorweg. 

MAROKKO 
6-11 - ' 95 . Twintigste verjaardag 
van de 'groene mars'. 
1.70,4.80 Oh. Resp. schriftrol met 
getal 20; landkaart, vlag, koran. 
18-11 - ' 9 5 . Veertiqste verjaar
dag van de onofhonKelijkheid. 
4.80 Dh.; blok von lO.-Dh. Resp. 
kroon en vlag; sultan Mohomed V 
(1911-1961)en koning Hassan II 
(geboren in 1929). 
22 -11 - ' 95 . Dog van de post
zegel. 
1.70,4.80 Dh. Stempel van 
'Moghzen-Meknes'. 
3-3 - '96 . Koning Hosson II vijf
endertig joor aan de regering. 
2.-,5.5-Dh.;blokvanlO.-Dh. 
Resp. staatswapen, portret; 
portret. 

MARSHALLEILANDEN 
30 -11 - ' 95 . Overlijden van pre
mier en Nobelprijswinnaar ('prijs 
voor de vrede', 1994) Yitzhak Ro
bin (1922-1995). 
32 c. Portret. 
5-1 - ' 9 6 . Chinees nieuwjaar; jaar 
van de rat. 
Blok van 50 c. Etende rat met 
tekst'happy new year 1996'. 
26 -2 - ' 96 . Vogels. 
32 c. Viermool. Resp. Procelsterna 
ceruleo, geen verdere gegevens. 
8-3 - '96 . Fauna. 
55 c. Viermaal. Resp. Jachtlui-
paord, tijger, leeuw, jaguar. 

MEXICO 
Aanvulling meldino 3/239 'fau
na': wetenschappelijke nomen 
resp. Anas acuta, Danaus plexip-
pus, Losiurus cinereus cinereus, 
Ceryle olcyon alcyon. 
Aanvulling melding 3/239 'be
kende Mexicaonse generaals' (23-
11 -'95). Resp. Pedro Mario Anoyo 
(1795-1854), Ignocio Zaragoza 
(1829-1862), Santos Degollodo 
(1811-1861), Felipe B. Berriozó-
bal (1829-1900), SóstenesRocho 
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(1831-1897), Leondrc Volle 
(1833-1861). 
Aanvulling melding 4/309 'vijfen
twintig jaar Conacyt': robothond 
geeft bos kunstbloemen aan men
senband. 
19-12- '95 . Populaire radio
idolen (melding 4/309) 
NS 1.80. Achtmaal.Resp. Pedro 
Vargas (1911-1989), Augustin 
Lora (1897-1970), gezusters 
Aguila,Toüa'LaNegra'(1912-
1982),F.GabilondoSoler'Cri-Cri' 
(1907-1990), EmilioTuero (1912-
1971), GonzaloCurield 904-
1958), Lola Beltrón. 

MICRONESIË 
21-2- '96.Lucbt-en ruimte
vaartpioniers, VII. 
32 c. Acbtmoal. Resp. James H. 
Doolittle, Claude Dernier, Henry 
H. Arnold, Louis Blériot, Ira C. 
Eaker, Jacob C. Ellehammer, Wil
liam E. Boeing, Sidney Camm. 
13-3 - ' 96 . Toerisme op de Yapei-
londen. 
32 c. Viermaal. Resp. gebouw voor 
bijeenkomsten, stenen geld, Chu-
rudans, kano. 
10-4 - ' 96 . Vissen. 
Vel met vijfentwintig zegels van 
32 c., 46 c. 

NAURU 
19-8 - '95 . Internationale postze
geltentoonstellingen 'Jakarta 95', 
'Singapore 95' en 'Beijing 95'; op
en overdrukken op 'Air Nauru'. 
50 c. op 25 c., S i . -op 25 c. 
(tweemaal). 

NEVIS 
2 8 - 8 - ' 9 5 . Tiende verjaardag 
van de Caroi1)ische reismaatscnop-
pij 'American Eagle'. 
Blok met 80 c, S 3.-. Resp. passa
giersvliegtuig van de 'American 
Eogle', beeldmerk 'American 
Eagle, Presidents' Club'. 

NIEUW-ZEELAND 
Afbeelding melding 6/469 
(9/638). 
18-5-'96. 'China 96*'. 
Twee blokken van resp. S 2.75, 
6.25. 
2 8 - 8 - ' 9 6 . Olympische spelen At
lanta 1996; gouden medaillewin
naars. 
40 c. Foto omlijst door gouden cir

kel van zwemmer Danyon Loader 
en poordrijdster Blytb Tolt, getal 
100; vellen met zes zegels van 
40 c. met doorlopend beeld van 
olympische ringen en lauwertak. 
4-9- '96. 'MMP 1996'(eerste 
'Mixed Member Proportional' par
lementsverkiezing). 
Vel met tien zegels van 40 c. Hond 
stopt stembriefje in stembus die op 
'Wellington's Beehive' (regerings
symbool van Nieuw-Zeeland) lipct. 
4 - 9 - ' 9 6 . Kerstmis 1996; afbeel
dingen naar bijbelteksten. 
40,70,80 c., SI.- ,1.50,1.80. 
Resp. Mottheüs 2:2, Lucas 2:10, 
Lucas 2:4 en 2:5, Lucas 2:16, 
Lucas 2:7, Lucas 1:38. 
Postzegelboekje met tien zelfkle
vende zegels van 40 c. Mottheüs 
2:11. 
Rolzegel van 40 C.Lucas 2:13. 

NORFOLKEILAND 
Aanvulling melding 7/8/557 
'schelpen': wetenschappelijke na
men resp. Argonouta nodosa, 
Jothina jathino, Noticorius oncus, 
Cyproea caputserpentus. 
17-9 - '96 . Toerisme. 
45,75 c., S 2.50,3.70. Resp. win
kelen, 'Bounty Doy', paardrijden, 
overladen van vracht uit voor de 
kust liggende vrachtschepen in 
houten bootjes. 
5-11-'96.'Festive season' 
(kerstmis 1996), thema 'de koe'. 
45,75 c., $1.02,1.20. 

PALAU 
8 -9 - ' 96 . 'Stampfest 96' in New 
York; spionagevliegtuigen. 
Vel met vier stroken van drie ze
gels van 40 c. Resp. 'Lockheed 
U-2, General Dynomics EF-1 I IA, 
Lockheed YF-12A, Lockheed 
SR-71,TeledyneRyan-TierllPlus, 
Lockheed XST, Lockheed ER-2, 
Lockheed F-117ANighthawk, 
Lockheed EC-130E, Ryan Firebee, 
Lockheed Martin/Boeing Dork-
stor, Boeing E-3A Sentry'. 
Blok van S 3.-. 'Northrop B-2a 
Stealh'-bommenwerper. 

PARAGUAY 
2 2 - 7 - ' 9 6 . Honderdste verjaor-
dog van de komst van de Salesio-
nen (orde van Don Bosco) naar 
Paraguay. 
200,300,1000 Gs. Resp. aan

komst van de eerste Solesianen, 
pous Johannes Paulus II en Don 
Bosco, portret van Don Bosco. 

PERU 
24 -4 - ' 96 . Vijftig jaar FAO*. 
0.60 S. Landarbeid. 

POLYNESIË 
Afbeelding melding 9/638. 

ST PIERRE ET MIQUELON 
15-1 - ' 9 6 . Korvetkapitein Jeon 
Levasseur (1909-1947). 
2.80 F. Portret, korvet. 
18-3 - '96 . Mossen en korstmos
sen. 
3.70 F. Cladonio verticilloto, Poly-
trichum juniperinum. 

STVINCENT/GRENADNINEN 
Jul i '96. Woh Disney;'The 
Hunchback (gebochelde) of Notre 
Dame'. 
Vel met twee stroken van vier ze
gels van S1. - . Resp. Quasimodo, 
Phoebus, Loverne & Hugo, Clopin, 
Frollo, Esmeralda, Victor, Djali. 
Twee blokken van S 6.-. Resp. 
bondlezende Esmeralda, omnel-
zing van Esmeralda en Phoebus. 

SYRIË 
16-11 - ' 9 5 . Vijfentwintigste ver
jaardag van de hervormingsbewe
ging. 
10 Syr£.; blok van 50 Syr£. Por
tret president Hafis al-Assod (ge
boren in 1928, regerend vanaf 
1971); zegel op zegel o.a. Yvert 
nrs 436 or 437,610 met centraal 
portret van de 10 Syr£. 
5 -12 - ' 95 . Vogels. 
18Syr£. Driemaal. Resp. Parus 
major, Erithocus rubecula, Luscinia 
svecico svecica. 

THAILAND 
23 -6 - ' 96 . Olympische spelen At
lanta 1996. 
2.-, 3.-, 5.-, 9.- B. Resp. portret 
baron Pierre de Coubertin, ontste
ken van olympisch vuur met be
hulp van brandglas in Olympia 
(Griekenland), stadion Athene 
1896 met olympische vlag, discus-
werper en medaille Athene 1896. 
4 - 8 - ' 9 6 . Nationale communico-
tiedagl996. 
2.- B. Koning Bhumibol met 
droogbore radio, beeldmerk. 

Postzegelboekje. 
Datum niet vermeld. Opening 
Loksi postcentrum/ontwikkeling 
postdiensten in Thailond. 
2.- B. In samenhang met doorlo
pend beeld. Resp. Loksi postcen-
trum, moderne sorteermocbine, 
stondoordenveloppe als verbin
dend element. 
18-9 - ' 96 . Honderdste verjaar
dag van het 'Royal Forest Depart
ment' (opgericht door koning 
Ramo V = koning Chulolongkorn). 
3.-, 6.-, 7.-, 9.- B. Resp. tropisch 
regenwoud (soort Dipterocorpus), 
altijd groene bossen op de heuvels 
van Noord- en Noordoost-Thoilond 
(Fagoceae met als onderbegroei
ing Rosoceoe en Rhododendrons), 
moerasbos (Centraal- en Zuid-
Thoilond), mongrovebos (kust- en 
riviergebieden). 
6 -10 - ' 96 . Internationale schrijf-
eens-een brief week 1996; figuren 
ontleend aan klassieke Thaise ver
halen. 
3.-, 9.- B. (beide tweemaal). Resp. 
Thaise versie van 'Romayono' (ko
ning Roma volgt een hert), scène 
ontleend oon 'Inao' (kidnappen 
van Budsoba), scène ontleend aan 
'Ngoo Pa' (Lumhop wordt verliefd 
op 'de schoonheid van het bos'), 
scène ontleend aan 'Mothonapo-
tha' (vervloeking van Nong Mo-
thono). 
2 5 - 1 0 - ' 9 6 . Regionale conferen
tie van 'Rotary Internotionol'. 
2.- B. Verschillende activiteiten 
(internationale uitwisselingspro
gramma's voor de jeugd en pro
gramma's voor beurzen), beeld
merk. 
Postzegelboekje. 
4-1 l - '96.Vi j f t ig jaar Unesco*. 
2.- B. Loofbos in nationaal park 
'Huoy Kho Kbong', beeldmerk. 
Postzegelboekje. 
7-11 - ' 9 6 . Viering vijftigste ver
jaardag troonsbestijging. 
9.- B. Koninklijke sloep 'Noroi 
Song Subon H.M. King Roma the 
Ninth'. 
15-1 l- '96.Nieuwjaor 1997; 
flora. 
2.- B. Viermaal. Resp. Limnocharis 
flava, Crinum thoionum, Mono-
chorio hastato, Nymphoides indi-
cum. 
l - 1 2 - ' 9 6 . Fauna; eenden. 
3.-, 7.- B. Beide tweemaal. Resp. 

Dendrocygno javonico, Sorkidior-
nis melanotos, Nettopus coromon-
delionus, Cairino scutulata. 
l l - 1 2 - ' 9 6 . Vijftig jaar Unicef*. 
1.~ B. Bekroonde tekening 'inter
nationale schrijf-eens-een-brief 
week 1995' (kinderen en dieren), 
beeldmerk. 
Postzegelboekje. 

TONGA 
1 8 - l - ' 9 5 . Frankeerzegels; 
founo. 
lOPo. Stegostomofosciotum. 
16-5 - '95 . Vijftig jaar FAO*. 
5 Po. Symbolische voorstelling, 
beeldmerk. 
6-6 - '95 . Vijfentwintig jaar lid
maatschap Gemenebest. 
45,60,80s., 2,2.50 Po. Kinde
ren met fietsen in resp. Polynesië, 
Azië, Afrika, India, Europa. 
20 -6 - ' 95 . Wereldkampioen
schap rugby, Zuid-Afrika. 
80 s., 2 Po. Beide tweemaal in sa
menhang. Spelmomenten. 
l-9-'95. 'Singapore 95'; inter
nationale postzegeltentoonstel
ling; zegel op zegel. 
45,60 s. In samenhang; blok van 
1 Po. Opdruk van beeldmerk op 
'fietsende kinderen' (6-6-'95); 
fietsende jongen in Singapore. 
14-9 - '95 . Internationale mun
ten- en postzegeltentoonstelling 
'Beijing 95'. 
Blok met zegel van 1.40 Po. Berg 
Song. 

TRISTAN DA CUNHA 
5-7 - '96 . Nieuwe hoven. 
15,20,45,60 p. Afbeeldingen 
van de oude en de nieuwe haven. 
l -10- '96. 'Gough Island' 
werelderfgoed; vogels. 
15,20,45,60p.Resp.Gallinula 
nesiotes, Diomedeo exulans, 
Phoebetrio fusco, Rowettio 
goughensis. 
18-12- '96 . Honderdste verjaar
dag van het portret von koningin 
Victoria (aongeboden aan Peter 
Green). 
20,30,45,50 p. Resp. portret. 
Peter (jreen, HMS 'Magpie', oude 
eilondkaart. 

TURKS EN CAICOSEILANDEN 
8 -9 - '96 . 'Werkende' honden. 
Vel met drie stroken van vier ze
gels van 25 c. Resp. hond voor 
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ruimteonderzoek, wedstrijdhond 
(muilkorf), reddingshond (met 
vaatje drank om nek), militaire 
hond (met onderscheidingen), 
'sporting'hond, hond voor gezel

scnop (met bot in bek), 'hearing 
ear'hond (geluidssonde), slede

hond (met slee op achtergrond), 
politiehond, waalchond (achter 
nek), waakhond (met naamplaat

je Fido), 'security'hond (hond 
naast opgespoorde koffer). 
Twee blokken van $ 2.. Resp. ge

leidehond (ingespannen naast 
man), herdershond (temidden van 
schapen). 

URUGUAY 
3 0  1  ' 9 6 . IberoAmerikaanse 
postzegeltentoonstelling, I; hon

derd jaar moderne Olympische 
spelen. 
2.50 P. Viermaal, dressuur, afda

ling, fakkeldrager en operage

bouw in Sydney, slalom. 
162  '96 . Carnaval. 
2.90 P. Driemaal. Resp. clown 
Pepino, klorinettist Santiago Luz, 
danseres Rosa Luna. 
2 7  2  ' 9 6 . Sport; golf. 
2.90 P. Vijfmaal. Resp. oolfclub 
'CantegrilCountry', golfclub 
'Cerro', golfspeelster Fay Crocker 
met vlaggetje achttiende hole en 
beker, golfclub 'Logo', golfclub 
'Uruguay'. 
53  '96 . Montevideo  Ibero

Amerikaanse cultuurhoofdstad 
van 1996. 
2.90 P. Solistheoter in Montevi

deo. 
8 3  ' 96 . Tien jaar televisieuit

zending 'de postzegel van van

daag' op 'Sodre TV'kanaal. 
Blok met vier zegels van 2.50 P. 
Resp. portret van kardinaal Anto

nio M. Barbieri (18921979), por

tret van premier en Nobelprijswin

naar 'voor de vrede' (1994) Yitz

hak Rabin (19221995), eerste 
wedstrijd voetbalkampioenschap 
1930 tussen België en de Verenig

de Staten, portret van componist 
Robert Stolz (18801975). 
153  '96 . Zestigste geboortedag 
van zanger Alfredo Zitarrosa 
(19361989). 
3 P. Portret, gitaar. 
1  4  ' 9 6 . Frankeerzegel. 
Zegel zonder waardeaanduiding. 
Beeldmerk posterijen. 

104  '96 . IberoAmerikaanse 
postzegeltentoonstelling, II; deel

name van Uruguay aan internatio

naal voetbalkompioenschap. 
Blok met vier zegels van 2.50 P. 
Doorlopend beeld. Spelmomenten 
met resp. 'JulesRimet' beker, 
'FIFA*'beker, beeldmerk WK 
1998, olympische ringen. 

VANUATU 
177  '%. Olympische spelen At

lanta 1996. 
25 vt., strook met 70,75,200 vt. 
met doorlopend beeld. Resp. deel

nemers van Vanuatu (drie sporters 
en een reserve), atleten tijdens 
training in stadion van Port Vila 
(1996), atleten (1950), atleten 
(1896); beeldmerken. 

VENEZUELA 
Afbeelding melding 9/638. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
Afbeelding melding 9/638. 
15 8  ' 96 . Eenentwintig joor 
'General Women's Association' 
(voorzitter: presidentsvrouwe 
Sheikha Fatma bint Mubarak). 
50fils,3.Dh. 

VERENIGDE NATIES 
Afbeelding melding 7/8/559. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
197  '96 . Olympische spelen At

lanta 1996. 
32 c. Beeld 'De discuswerper' van 
Myron. 
Vellen met twintig zegels met op 
velrand afbeelding van de 'disco

bolos' en tekst over 'Centennial 
Olympic Games'. 
7 8  ' 96 . Honderd jaar 'Rural 
Free Delivery' (postbestelling). 
32 c. Postkoets met opschrift 
'Rural Route No 2, US Mail'. 

WALLIS EN FUTUNA 
Correctie en aanvulling melding 
6/470 'Sisiacollege': de naam 
van de bewuste universiteit wordt 
nu gemeld als Sislacollege. 
235 F. Landkaart, opengeslagen 
boek, leerlingen, bloemen. 
14 3  ' 96 . Inheemse flora. 
28,52 F. Resp. Colocasia, 
Dioscoreo. 

20 6  ' 96 . Inheemse flora. 
27,45 F. Resp. Canongo odorata. 
Hibiscus. 
ZAÏRE 
29 7  ' 96 . Olympische spelen At

lanta 1996. 
1000,12.500,25.000,35.000, 
50.000 NZ. Resp. ruitersport, bok

sen, tafeltennis, basketbal, tennis. 

ZUIDAFRIKA 
l  8  ' 9 6 . Nieuwe grondwet. 
Vijf zegels zonder waardeaandui

ding (fronkeerwaarde 70 c.) met 
tekst 'standard postage, standaard 
posgeld'. Beeldmerk (vijf mensen 
nand in hand) in vijf verschillende 
achtergrondkleuren. 

ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH 
86 '96. 'Capex96' . 
Twee blokken woorvan één alleen 
op de tentoonstelling verkocht 
werd. 

Vermelding 'TP' 
Bij vermeldingen voorzien van de 
aanduidina TP wordt verwezen 
naar de rubriek Thematisch Pano

rama elders In dit nummer van 
'Philatelie'. 

*: Gebruikte afkortingen: 
FAO Food and Agriculture 

Organization 
FIFA Federation of Interna

tional Football Associa

tions 
UNO United Nations Organi

zation 
Unesco United Nations Educa

tional Scientific and Cul

tural Organization 
Unicef United Notions Interna

tional Children's Emer

gency Fund 
Upoep Union Postal de las 

Americas y Espaüa y 
Portugal 

*: Postzegeltentoonstelling 
China 96: negende Aziatische in

ternationale postzegeltentoonstel

ling van 18 tot 24 mei in Peking 
(Beijing), China. 

LUCHTIHIST

W. DEKKER, POSTBUS 7 4 3 5 , 2 7 0 
SAMENSTELL 

I AK ZOETERil 
NG: 
EER 

B A K U 

AMSTERDAMBEIJING 
Met de retourvlucht 
BeijingAmsterdam von 
de KLM op 27 juni werd 
geen post vervoerd. 
Het duurde vervolgens 
heel lang voordat de en

veloppen die op het tra

ject AmsterdamBeijing 
waren vervoerd weer te

rug kwamen. 
Helaas bleken de eerste

vluchtenveloppen in 
Beijing niet van een aan

komststempel te zijn 
voorzien. 
Gezagvoerder op de 
eerste vlucht naar de 
Chinese hoofdstad was J. 
Wiersma. Gevlogen 
werd met de B747 Or

lando met het registratie

teken PHBFO. 

AMSTERDAMBAKU 
De poststukken die ver

voerd werden met de 
eerste KLMvlucht naar 
Baku werden voorzien 
van het afgebeelde eer

stevluchtstempel. 

DUITSLAND 
De Duitse PTT is veel roy

aler met het verstrekken 
van bijzondere poststem

pels dan de onze. Dat 
geldt ook voor buiten

landse luchtvaartmaat

schappijen. Als voor

beeld moge het hieron

der afgebeelde stempel 
dienen. Het werd aange

bracht op de postzegels 
op de eerstevluchtstukken 
die door Japan Air Lines 
van Frankfurt naar Osa

ka werden vervoerd. 

lUEDERLANDSE 
STEMPELS 
3 september: 
'sGravenhage: eerste

dagstempel '50 jaar Uni

cef^ (alleen op NVPHen

veloppen). 

U N I C E F 

E E R S T E D A G 

V A N U I T G I F T E 

D E N H A A G 

3 S E P T E M B E R 

1 9 9 6 
3 september: 
'sGravenhage: eerste

dagenvelop Twintig jaar 
Sesamstraat op de Ne

derlandse televisie (al

% •» S o ^ 
« , . » <^ V ^ 

«. V^ V <!, OK ^ 

<> ©■ » V 

leen op NVPHenvelop

pen). 
9 september: 
Rotterdam: qelegen

heidsstempel ter gele

genheid van de opening 
van de nieuwe Noord

Zuidroute van de Rotter

damse Elektrische Tram 
(RET) over de Erasmus

brug (lijn 20). 

LIJN 20, DE NIEUWE 
NOORDZUID ROUTE 
VANDE/«=T 

ROTTERDAIW 991996 

Actuele informatie over 
Nederlandse stempels 
vindt u in Stempelnieuws 
van PTT Post Filatelie. In

formatie over een abon

nement op dit bulletin is 
verkrijgbaar op het 
adres Postbus 30051, 
9700 RN Groningen (te

lefoon 0505862414). 
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OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 te Enschede 
Tel. 053-4335500 (privé 053-4321317) Fax 0534341094 

VEILING 140 
vindt plaats op VRIJDAG/ZATERDAG 15/16 NOVEMBER a.s. in 
congrescentrum/schouwburg ORPHEUS te Apeldoorn. 

Voor deze zéér belangrijke veiling met ruim 5000 kavels mochten wij 
vele kostbare collecties ontvangen. 

* 

* 

* 

^ 

NEDERLAND en O.G.: een gebruikt èn ongebruikt (zeer over
wegend postfris!) vrijwel complete collectie verkaveld in ruim 400 
kavels. Vrijwel alle topnummers voorzien van certificaat. 

NED. NIEUW GUINEA: een collectie brieven en poststukken met 
veel UNTEA frankeringen, bestelhuisstempels, enz. Ca. 100 kavels. 

EUROPA: vele mooie landenverzamelingen w.o. BELGIË, 
ENGELAND, HONGARIJE, TSJECHOSLOWAKIJE en ZWEDEN. 
Deels verkaveld doch ook deels kompleet aangeboden! 
Betere zegels w.o. ITALIË PAKKET 300 en 1000 lire 1946 luxe 
POSTFRIS! 

DOZEN: Wij ontvingen een partij zegels in ca. 25.000 zakjes, 
merendeels grof gesorteerd in dozen. Een belangrijke en zeer 
waardevolle inzending! 

Verder ontvingen wij nog 250 grote en kleine inzendingen met ca. 400 
collecties Nederland met O.G., Europa en buiten Europa in albums, 
ca. 500 (deel) collecties op bladen en ca. 500 kavels met partijen en 
collecties zegels in insteekboeken en vele honderden kavels met 
betere zegels, series en poststukken van vele landen! 

INTERESSE IN DE CATALOGUS? 
Op aanvraag (telefoontje, brief/kaart of fax is voldoende) 
ontvangen geïnteresseerden die nog niet in ons bestand 
voorkomen gratis een exemplaar 
(catalogi zvorden eind oktober verzonden). 

DE O.P.V., AL MEER DAN 25 JAAR EEN BEGRIP IN NEDERLAND!!! 



(advertentie) 

'WEDDEN DAT' Matth. Jostmeyer 

In dit bekende televisieprogramma 
worden prestaties geënsceneerd en 
voorgesteld, waarvan het haast onmo 
gelijk lijkt dat ze in de werkelijkheid tot 
een goed einde worden gebracht Toch 
worden er vaak ongelovehjke dingen 
gerealiseerd Filatelistische ontwikke
lingen in Indonesië deden mij hieraan 
denken 

\ K A R 1 \ ')^ 

^ d t a 

Eén van de zeven ' dwerg " blokjes 
Jakarta 95 Gaat de set f 800,- a 
f 1000-kosten'' 

Wederom een opzien
barende recente uitgifte 
Op 22 maart j l , de 2e dag van de ten
toonstelling 'Indonesia '96', kwam er 
een gezamenlijke uitgifte van Indonesië 
met Australië Deze uitgifte omvatte 
o m een paartje zegels, een blok en een 
postzegelboekje De inhoud van het 
postzegelboekje (zie afbeelding) werd 
echter ook ongevouwen verkocht als 
zgn 'minisheet' Het bestaat dus uit 5 
paartjes met daaromheen een bedrukte 
velrand Het valt niet te vergelijken met 
velletjes van 10 dezelfde zegels die 
recentelijk m Nederland en Duitsland 
werden uitgegeven Ze waren oorspron
kelijk ook in aanschaf veel goedkoper 
en zijn filatehstisch gezien ook veel 
interessanter Interaction leverde het in 
abonnement uit voor slechts ƒ 5,50 per 
velletje 

Groot was mijn verbazing 
toen ik maanden later er achter kwam 
dat de officiële agent voor Indonesië het 
niet in zijn programma had opgenomen 
en dat de handel het dus niet in abonne
ment leverde, uitgezonderd Interaction 
en een bevriende grossier die ik op tijd 
informeerde 

Nog groter was mijn verba
zing 
toen achteraf bleek dat de totale oplage 
slechts 12 000 velletjes bedroeg Het 
gevolg van één en ander is dat buiten de 
abonnée's van Interaction slechts 10% 
van de overige abonnée's in Nederland 
het velletje geleverd kregen (in Europa 
verder niemand) Natuurlijk was het bij 
de Indonesische post geheel uitverkocht 
en ligt de prijs m Indonesië reeds bij 
ƒ 25,- per stuk Het velletje heeft een 
hoofdnummer gekregen in de KATA
LOG PRANGKO n 1 MSOl en is ook 
in zijn geheel afgebeeld 
Weliswaar is de prijsnotering laag, 
maar dat komt omdat al deze gegevens 
pas enkele weken geleden bekend zijn 
geworden 

Specialisatie 
Voor de 3e keer binnen één jaar is 
gebleken dat voor abonnementen op 

Indonesië, INTERACTION BV het 
aangewezen adres is Wij leveren uit
sluitend Indonesië, kunnen daar al onze 
aandacht aan besteden en presteren 
daardoor beter dan ieder ander De ver
halen dat de 'Jakarta '95' blokjes van 
vorig jaar en de 'Indonesia '96' blokken 
geen officiële uitgiftes zouden zijn, zijn 
fabeltjes die worden verspreid door he
den die slecht op de hoogte zijn en/of 
hun eigen tekortkomingen willen ver
doezelen U laat zich toch met intimide 
ren door albumfabrikanten die e e a 
niet afbeelden U neemt een of meer 
blanko albumbladen en bepaalt zelf wat 
u verzamelt Deze uitgiftes zijn juist de 
'krenten' in de pap en daar hoort dit vel
letje ook bij 

Inkompleet 
is uw verzameling Indonesië zonder dit 
'miniature'sheet en dat geeft een 
onprettig gevoel Gezien de absurd klei
ne oplage van 12 000 stuks zal dit vel 
letje in de naaste toekomst ook zeker 
enorm in prijs gaan stijgen Zeker nu 
het vermeld en afgebeeld staat in de 
catalogus! 
Ik voorzie een pnjs van ƒ 100,- en meer 
binnen met al te lange tijd Daar 
Interaction dit spectaculaire vervolg 
ook met had voorzien hadden wij, na 
levenng aan de abonnée's, nog een klei-

m 
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Oplage slechts 12 000 stuks en door 
bijna de gehele vakhandel over het 
hoofd gezien' DU minisheet heeft 
een catalogushoofdnummer gekre 
gen (MSOl) en belooft zéér kostbaar 
te worden 

ne reservevoorraad over Ik ben speci 
aal naar Indonesië gegaan om zoveel 
mogelijk exemplaren bij te kopen 

Wij leveren u dit Indonesië-
Australië minisheet alsnog! 
Als u ƒ 20,- m een enveloppe opstuurt 
ƒ 19,- -I- ƒ 1,- porto (in de praktijk raakt 
geen brief verloren) dan sturen wij u 
een exemplaar (inclusief porto+verpak-
king) 
Wilt u er een paar meer kopen (goede 
investering) dan kan dit zolang de voor
raad strekt, waarbij wij ons het recht 
voorbehouden, uw aantal te verminde 
ren bij te veel bestellingen In eerste 
instantie zien wij graag dat iedere 
Indonesie-verzamelaar ze in zijn bezit 
krijgt Voor een beperkt aantal nieuwe 
abonnée's houden wij een aantal ter 
beschikking voor de oorspronkelijke 
abonnementsprijs van ƒ 5,50 
Op aanvraag zenden wij u de abonne-
mentsvoorwaarden toe U kunt zich nog 
abonneren m i v 1 januari 1996 (inklu-
sief het schaarse blok, Indonesia '96' nr 
III) 

Prijsontwikkeling van 
Indonesië in de toekomst 
Deze dagen komt ook de nieuwe 
KATALOG PRANGKO in de winkels 
Zoals ik reeds in het septembernummer 
vermeldde stijgen de prijzen sensatio
neel Veel verzamelaars vroegen mij of 
de hogere prijzen met veel mensen zou
den afschrikken om alsnog Indonesië te 
gaan verzamelen of verder te komplete-
ren Dit eventueel niet te doen, om deze 
reden, is m i absoluut onjuist 

China is een goed voorbeeld 
Toen jaren geleden de pnjzen voor 
zegels en blokken van China zo begon
nen te stijgen, kwam dezelfde vraag 

gang, de politieke situatie die misschien 
af en toe onrustig is maar door het cen
trale gezag stevig in de hand wordt 
gehouden, het potentieel van 200 mil
joen inwoners, de sterke toename van 
het aantal verzamelaars, de absurd klei
ne oplagen vooral van de blokken, al 
deze factoren zijn een garantie voor 
grote prijsstijgingen 
Ik waag me hier ook aan een aantal 
prijsprognoses 
1 de blokjes'Jakarta'95', oplage 7000 

sets (Interaction verkocht ze vorig 
jaar voor ƒ 69,-), gaan m i binnen 
enkele jaren ƒ 800,- ä ƒ 1 000,- kos
ten 

2 de Orang-Utan blokken uit 1989, 
oplage 20 000 sets gaan op den duur 
naar minimaal ƒ 500,-

3 Alle motiefseries zoals de 1970 
Insekten, etc, ƒ250,- ä ƒ300,-, 
idem voor de vissen 1971 en 1972 
ƒ 250,- a ƒ 300,-

4 Alle overige blokken uit de jaren 
1988 en 1989, met oplagen van 20 
tot 22 000 stuks, worden minstens 3 
tot 4x duurder, dus resp ƒ 150,- -
ƒ350,-

Tè gek 
dat de blokken uit de jaren 1990 t/m 
1995, oplagen slechts 20 ä 40.000 
stuks, nu nog te koop zijn voor voor 
vaak minder dan ƒ 10,- per stuk" Die 
gaan straks allemaal ƒ50,— ƒ 100,-
kosten en sommige op den duur nog 
belangnjk meer Wees toch verstandig 
en luister naar een goede raad Koop 
eens voor ƒ 500,- ä ƒ 1 (X)0,- van deze 
blokjes of de jaargangen 1990 t/m 
1995 U betaalt nog steeds een habbe-
krats en nu is het er nog' 

KOOP NU INDONESIË 
WORDT NU ABONNEE 

Jaar 

1962 

1963 

1974 
1979 
1980 

Catnr 

C94 

SS7 
S59 
S6I 

Tl 
T4I 
T46 

Omschn|ving 

Mei Lan Fang 
serie getand 
sene ongeund 
blok 
Hwang-Shung bergen 
Panda's ongetand 
Pioenrozen serie 
blok 
gymnastiek 
Childhood blok 
Nieuwjaar 

Yang 90 

100 
700 
900 
90 
50 
38 

320 
9 

90 
14 

93 

150 
900 

1400 
137 
90 
50 

450 
24 

240 
50 

96 

300 
2000 
2500 
500 
250 
220 
900 
42 

500 
110 

Oplage 

1500000 
onbek 
20000 

1000000 
onbek 

1200000 
40000 

10000000 
100000 

8000000 

naar voren De praktijk heeft bewezen 
dat de verzamelaars die toen alsnog 
'instapten' daar uitermate verstandig 
aan gedaan hebben 
Ik zal dit illustreren (zie boven) aan de 
hand van enkele prijsnotenngen in de 
meest prominente China catalogus nl 
die van Yang uit Hongkong (pnjzen in 
US dollars) 
En dit zijn slechts een paar voorbeel
den' 

Gaat het bij Indonesië 
dezelfde kant op? 
Jazeker, daar ben ik van overtuigd Ik 
durf hier te voorspellen dat de recente 
pnjsstijgingen bij Indonesië nog maar 
het begin zijn van deze ontwikkeling 
De spectaculaire economische vooruit-

•Wedden dat' 
de 'Jakarta '95' blokjes voor het eind 
van dit jaar op éen of meer veilingen 
reeds minstens ƒ 300,- op gaan bren
gen Wanneer dit met het geval is 
krijgt iedereen, die mij voor 31 okto
ber schnjft dat hij dit betwijfelt, een 
speciaal afgestempeld blok 'China 
'96' ter waarde van ƒ 10,- cadeau 
Verliest u het dan stuurt u mij 2 
repen chocolade van 250 gr per stuk 
van een goed merk (plm ƒ 9,-) 

INTERACTION B.V. 
Matth Jostmeyer 
Donau 5, 1186 KL Amstelveen 
tel 020-6405332 
fax 020-6435789 
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DE RUITER 
MUNT en POSTZEGELHANDEL 

Veel handelaren 
en verzamelaars 
zijn: 

over de streep! 
Uook? 

De op één na grootste 
postzegelhandel 
van Nederland 

doet meer dan U denkt! 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR: 

Postzegels en munten 

 Verzamelingen Nederland 
 Verzamelingen Buitenland 
 Frankeergeldige zegels 

M~ 

^« I 

Heeft U onze GRATIS 
prijslijst van Nederlandse 

postzegels al? 

Heeft U interesse in onze 
maandelijkse aanbiedingslijst? 

Muntenverzamelaars, heeft U 
onze prijslijst van de 

Nederlandse munten al? 

Tel: 0 1 8 6  5 7 1 3 6 6 
F a x : 0 1 8 6  5 7 1 8 9 0 

■ ^ ^ Ö £ j 

De Ruiter 
Postbus 7080 

3286 ZH Klaaswaal 
^^c+20 

POSTWAARDESTUKKEN WESTEUROPA 
Michel 1996/97 cat postw/aardestukken WestEuropa 750 bIz 117,50 

cat Ver EuropaA/er Naties 360 bIz 27,50 
cat Scandinavië 504 bIz 46,50 

Afa (deens) semispec Denemarken/Geb 1997 kleur 344 biz 60,00 
Zonnebloem 1997 cat spec verzamelgebieden Nederland kleur 19,90 

cat Israel 24,90 
cat Ver Europa deel II t/m 1996 14,90 

Rossija (russ) spec cat Rusland 18571995 473 bIz 82,50 
(eng ) handboek postwaardestukken Rusland 19531977 265 bIz 

12500 postwaardestukken met thematische checklist 60,00 
Nebenzahl (duits) handboek briefkaarten Rusland 18721926 96 bIz 33,50 
Prifix (frans/duits) spec cat Luxemburg 1997 460 biz 34,50 

Hoekstroken doorzichtig en 
zelfklevend  voor het vastzetten van 
brieven blokken, kaarten, foto's 
lOOs tuks /7 , 

Aanbieding 1000 stuks 50,

ANK (duits) semispec cat Oostenri)k/Geb 1997 kleur 379 bIz 48,50 
MBA (hong ) catalogus Hongarije 1996/7 kleur 320 biz 39,50 
Edifil (spaans) semispec cat Spanje 1997 kleur 200 bIz 32,50 

semispec cat Spanje/Geb 1997 kleur 320 bIz 60,00 
spec cat Spanje/Geb t/m 1949 481 biz deel I 110,00 
spec cat Spanie/Geb va 1950481 biz deel II 110,00 

België Bond spec Belgie/Geb 1997 kleur 610 biz 42,50 
Gibbons (eng ) spec cat British Commonw/ealth 1996/97 2 delen 190,00 
Zumstem semispec cat Zwitserland kleur 540 biz 37,50 
Vlastos (eng ) spec cat Griekenland 1997 kleur 560 biz 55,00 

DBZ  Deutsche BriefmarkenZeitung 150 biz per editie 
drie recente nummers 
halfjaarabonnement 13 nrs incl porto 

15,— 
77,50 

Yvert 1997 deel I Frankrijk kleur 406 bIz 39,00 
deel I bis Monaco/Ver Europa/Ver Naties kleur 24,00 
deel 11/1 Franse Gebieden tot onafhankelijkheid kleur 67,50 

Sassone (ital) semispec cat Ital A/at /San Marino 1997 kleur 1000 bIz 72,50 
semispec cat Ital Gebieden 1997 350 bIz 35,00 
spec cat Oudltalie 1997 kleur 500 bIz 190,00 

Sakura (jap /eng ) catalogus Japan 1997 kleur 280 bIz 29,50 

WALVISSENDOLFIJNENZEEHONDENBUFFELSBISONS 

Bekker (eng /duits) wereldhandboek walvissen/dolfijnen/zeehonden en 
andere zeezoogdieren op zegels 520 bIz met 
Michel/Yvertnrs ringband 85,00 

Detail (eng /duits) wereldhandboek Buffels/Bisons/Wisents/Yaks 
en andere wilde runderen op zegels/stempels 102 bIz ringband 49,90 

Ickel (duits) checklist muziek/musici op zegels 1996 volgens Michel 
geenafb deel WestEuropa 24,, deel OostEuropa 24,00 

Gabriel (duits) wereldhandboek Heiligen op zegels 242 bIz 40,00 
wereldhandboek Maria op zegels/stempels 130 bIz 18,00 

Gibbons (eng ) wereldcat vogels op 12 500 zegels 1996 276 bIz 70,00 

PERGAMiJNZAKJES 
45/60mm per100 550 perlOOO 5 0 — 115/160mm 
62/62mm per100 650 per 1000 6 0 — 120/180mm 
65/102mm per 100 6 — per 1000 55— 130/200mm 
85/117mm per 100 8 — per 1000 70— 165/215mm 
Glasheldere hoezen voor briefkaarten 107/150 mm 

voor Nederlandse FDC s 190/100 mm 

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

Orders tot ƒ 150,- plus ƒ 6 , - verzendkosten Orders tot ƒ 50,-, alsmede leve
ring aan nieuwe klanten uitsluitend legen vooruitbetaling Prijswijzigingen voor
behouden Uitgebreide prijsli|st gratis. 
Postgiro 1253414 - Bank ABN/AMRO 47 36 54 717 

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

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

Besteladres Den Haag: Keiser & Zn - tel 070-3462339 
Besteladres Maastriclit: Fa Trynes-te! 043/3214736 
Besteladres Rotterdam: Het Poststempel - tel 010/4768175 (ook 's-avonds) 
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DEENSE VUURTORENS 
Zowel Denemarken als 
Nederland heeft veel te 
maken met water en dan 
vooral met de zee. Filate-
listisch lijkt er zelfs spra
ke te zijn van een paral
lelle ontwikkeling van 
beide landen. Kreeg Ne
derland pas in 1994 zijn 
eerste vuurtorensene, 
twee jaar later is dat ook 
het geval bij Denemar
ken 
In 1960 werd ter gele
genheid van het vierhon
derdjarig bestaan van de 
vuurtoren in Denemarken 
een zegel met een vuur
baak, de voorloper van 
de vuurtoren, uitgege
ven In de toeristiscrie se
rie van 1980 werd aan
dacht geschonken aan 
Jutland. Op de zegel van 
110 ö. is de vuurtoren 
van Skagen afgebeeld 

ontbraken vuurtorens of 
navigatiebakensl 
Onder druk van Neder
land besloot koning Fre-
derik II in 1560 dat er 
vuurtorens zouden wor
den gebouwd in Skagen, 
Anholt en Kullen, dat 
toen nog bij Denemarken 
behoorde. Op een heu
veltje bij Skagen staat 
nog een zogenaamd 
basculelicht, dot is afge
beeld op de jubileumze
gel Dit licht en dat van 
Anholt waren tot in de 
achttiende eeuw de eni
ge vuurtorens in Dene
marken. Pas in 1747 
werd in Skagen de eerste 
echte vuurtoren getxiuwd 

De vuurtoren van For-
naes is afgebeeld op de 
zegel van 3.75 k. Deze 
granieten toren staat op 
de meest oostelijke punt 

DANMARK 3 75 

Met de serie vuurtorens 
die op 1 2 september in 
Denemarken werd uitge
geven, maken de Denen 
een soortgelijke inhaal
slag als onze PTT in 
1994 deed, zij het dat er 
bij Denemarken een ze
gel meer af kon. 
De vuurtorens zijn afge
beeld op vier zegels met 
een staand formaat Ge
let op de vorm van de 
gebouwen is dat niet on
logisch, maar we missen 
daardoor wel veel van 
de omgeving ervan De 
details van de vuurtorens 
komen echter goed tot 
hun recht, ook al omdat 
de ontwerper ze bewust 
heeft afgebeeld met de 
lucht als achtergrond. 
De al genoemde jubi
leumzegel uit 1960 is om 
meer dan één reden inte
ressant. In de middeleeu
wen was de route van 
Skagen door het Katte
gat en de Sont naar de 
Öostzeelanden, één van 
de belangrijkste water
wegen in Noord-Europa 
In het midden van de 
zestiende eeuw voeren 
naar schatting alleen al 
uit ons land meer dan 
achthonderd schepen 
door de smalle Deense 
zeestraten. En in die tijd 

van Jutland, een paar ki
lometer ter noorden van 
Grena. De huidige, 27 
meter hoge toren dateert 
uit 1892; de voorganger 
werd in 1839 gebouwd. 
De vuurtoren van For-
naes vervult een centrale 
functie in het Deense 
vuurtorensysteem Een 
gecomputeriseerd con
trolesysteem in Fornaes 
houdt de vuurtorens in 
de gaten 

De Blavandshuk-vuurto-
ren is op de zegel van 
5 k. afgebeeld tegen een 
grotendeels witte lucht 
Deze witte vierkante to
ren staat op het uiterste 
puntje van Blavands 
Huk, de meest westelijke 
punt van Denemarken, 
ten noordwesten van 
Esbjerg. De oorspronke
lijke toren werd ge

bouwd in 1888; de hui
dige 39 meter hoge to
ren dateert uit 1900. In 
1901 werd in deze vuur
toren een radiostation 
gevestigd. De eerste drie 
zenders en ontvangers 
werden in de vuurtoren 
en de lichtschepen Vy/en 
Horns Rev - op een af
stond van 28 kilometer -
geplaatst. 

De rode ronde Bovberg-
vuurtoren kreeg een 
plekje op de zegel van 
5.25 k. Deze werd in 
1 877 gebouwd in Fer
ring, ongeveer tien kilo
meter ten westen van 
Lemvig aan de Deense 
westkust De toren is 26 
meter hoog, maar het 
licht zendt zijn bundels 
uit op een hoogte van 62 
meter boven de zeespie
gel, waardoor het tot op 
een afstand van zestien 
zeemijlen zichtbaar is. 
De laatste renovatie da
teert uit 1978, toen deze 
vuurtoren ook werd ge
automatiseerd. 

Op de zegel van 8.75 k 
is de vuurtoren van Mon, 
het meest zuidoostelijke 
eiland van Denemarken, 
afgebeeld. Deze gele 
vijf- of zeskantige vuurto
ren, gebouwd in 1 845, 
loopt deels in het huis 
van de vuurtorenwachter 
door. De vuurtoren ver
vult een belangrijke func
tie voor de scheepvaart
route voor grote schepen 
in de Baltische Zee 

FILATELIE EN 
HONDENMODE 
De verzamelaars van het 
thema honden kunnen 
bepaalde rages gewoon
weg niet negeren. De 
hond Rex uit de Oosten
rijkse politieserie Kom
missar Rex ('Commissa
ris Rex') is momenteel 
mateloos populair en 
daarmee ook zijn rosge-
noten, de Duitse herders. 
Iets soortgelijks zagen 
we ten tijde van de Walt 

Disney-film 70/ Dalma-
tiërs, toen 'rijst-met-kren-
ten'-honden plotseling 
enorm in trek waren. 
Aan afbeeldingen van 
beide hondensoorten 
was al geen gebrek en 
daar kwamen dit jaar 
nog de nodige bij. 

Gibraltar gaf op 24 ja
nuari een niet onaardige 
serie puppies uit. In deze 
serie met zes jonge hon
den ontbreekt de Dalma-
tiër niet. De hondjes zijn 
- soms alleen, soms met 
zijn tweeën - in samen
hang afgebeeld in een 
woonkamerinterieur; 
sommige zegels zijn 
daardoor wat rommelig 
geworden. Behalve de 
Dalmatiër kregen ook de 
shi-tzu, de cocker spa
niel, de West Highland 

ene zegel die het velletje 
rijk is een waarde van 
£ 1.20. Voor dat g|eld 
krijgt u een leuk velletje, 
dat thematisch breed 
bruikbaar is en dan niet 
alleen voor het thema 
honden. Op de zegel is 
bijvoorbeeld een dame 
afgebeeld die met haar 
geleidehond (een la
brador) aan de wandel 
is Op deze zegel staat 
ook een Schotse herders
hond die drie schapen 
onder controle houdt. 
Rechtsboven is een jager 
met een Engelse setter te 
zien Linksboven zoeken 
vier vogels een goed 
heenkomen. Rechtsonder 
speelt een jongetje met 
een Dalmatiër en een 
parmantig hondje met 
een dekje waarop een 
Engelse tekst staat. He-
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White-terrier, de labra
dor en de boxer een 
plekje in deze serie. 
Qua vormgeving toch 
een klassebeter is de se
rie Dogs die het eiland 
Man op 18 september 
uitgaf. Op de vierkante 
zegels zijn zes bekende 
hondenrassen afgebeeld: 
een labrador, een Schot
se herdershond, een Dal
matiër, een bastaard, 
een Engelse setter en een 
Duitse Fierder. De hon
den zijn afgebeeld tegen 
een neutrale achter
grond. De detaillering is 
opvallend goed. 
De serie gaat vergezeld 
van een velletje Dogs at 
work, waarop de zes 
honden spelen in een ty
pisch Engels heuvelland-
schop. Daarin heeft de 

laas is die voor mij niet 
leesbaar. Linksonder ten
slotte is een Engelse Bob
by afgebeeld, samen met 
de Duitse herder, hier in 
de rol van politiehond 
Al met al een uitgifte die 
kwalitatief en thematisch 
goed scoort. 

EEN TIPJE VAN DE SLUIER 
Je moet als ontwerper 
maar durven. Je krijgt 
bijvoorbeeld opdracnt 
om een serie Classic 
Cars te ontwerpen voor 
Royal Mail. Dan is de 
verleiding groot een be
kende auto als de Jaguar 
in al zijn schoonheid of 
te beelden. 
Zo niet Simon Clay. Voor 
de vijf zegels van deze 
op 1 oktober uitgegeven 
serie volstond hij met uit-

i£i 



sneden van foto's van vijf 
bekende sportwagens uit 
de periode vlak na de 
Tweede Wereldoorlog. 
Op de vierkante zejgels 
zijn steeds drie onderde
len zichtbaar, te weten 
een koplamp, fiet radia
torscherm (grille) en het 
merk. Dat houdt in dot 
ook een deel van de mo
torkap is afgebeeld, zo
dat ook de originele 
kleuren van de afgebeel
de typen te zien zijn. 
Aanleiding voor deze 
uitgifte is het honderdja
rig oestaan van de Britse 
automobielindustrie. 
Op de zegel van 20 p. is 
een rode Triumph TR3 uit 

1955 afgebeeld. 
De MG TD in de kenmer
kende kleur British Ra
cing Green op de zegel 
van 26 p. was in het be
gin van de jaren vijftig 
een belangrijk export
product. Er werden er 
toen 23.500 naar de 
Verenigde Staten ver
scheept. Het TDmodel 
kostte indertijd het kapi
tale bedrag van £ 445... 
Het model op de zegel 
van 37 p. was weliswaar 

iets duurder (namelijk 
£ 750), maar ook dat is 
een voor onze tijd bela
chelijk laag bedrag. Het 
gaat hier om de AusHn
Healey 100 in de kleur 
Hea/eyß/ueuit 1952. Let 
op het rode logo 100 op 
een bliksemschicht. 
De elegante Jaguar 
XK120 (topsnelneid van 
120 mijl per uur), afge
beeld op de zegel van 

a 43 p., was in 1948 dé 
\^ sensatie van de Earls 
^ Court Motor Show. Het 
2 klassieke zwarte model 
X was eens het trotse bezit 

— van filmster Clark Gable. 

7^0 Op de zegel van 63 p. is 
tfc de Morqan Plus Four af

gebeeld, die ook van
daag de dag nog met de 
hand wordt gebouwd 
met nog steeds dezelfde 

materialen, een alumi
nium carrosserie op een 
houten chassis. 

GROENLANDSE 
BOEGBEELDEN 
Schepen oefenen op veel 
thematische verzame
laars grote aantrekkings
kracht uit. Niet zo ver
wonderlijk, want ze zijn 
op postzegels ruim voor
handen en dat aanbod 
wordt nog steeds groter. 
Zeilschepen waren vroe
ger voorzien van boeg
beelden. In de derde serie 
in de reeks boegbeelden 
gaf Groenland op 5 sep
tember twee zegels uit. 
In het verhaal van de ze
gel van 15 k. spelen Ne

:i5PO 

: Gronlgiwi 
■ÜIMMMIMMI 

derlandse zeevaarders 
een rol. Op deze zegel 
is het boegbeeld van het 
fregat Blaa Hejren  een 
leeuw  afgebeeld. In 
1736 kreeg dit schip op
dracht naar West 
Groenland te varen en 
het land daar voor de 
Deense koning op te ei
sen. Daarvoor was het 
wel nodig buitenlandse 
schepen, waaronder Ne
derlandse walvisvaar
ders, uit de buurt te hou
den, zo nodig door een 
schot voor de boeg te 
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lossen. Twee jaar later 
werd de ß/oo He/Ven 
weer naar Groenland 
gestuurd, nu om de Ne
derlandse handelslieden 
desnoods met geweld af 
te houden van nandel 
met de Groen la ndse be
volking. Hoewel de Ne
derlanders een over
macht bezaten, werden 
ze toch door de Denen 
verslagen. 
Een vrouw siert op de ze
gel van 20 k. de boeg 
van de viermastschoener 
Gertrud Rask van de Ko
ninklijke Groenlandse 
Handelsmaatschappij. 
Tot op heden is het niet 

DEUTSCHE 
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gelukt de maker van dit 
boegbeeld te achterha
len. Het schip, dat in 
1922 en 1923 op de 
Nakskovscheepswerf 
werd gebouwd, verging 
op 20 februari 1942, tij
dens de Tweede Wereld
oorlog, bij Bantam Rock 
aan de Noordameri
kaanse oostkust. 
Bij toeval ontdekte ik een 
frankeerstempel van de 
SchiffbauGesellschaft uit 
Hamburg met een af
beelding van een houten 
schip met eveneens een 
soort boegbeeld. 

THEMATISCHE RECLAME 
Wie iets wil verkopen 
moet reclame maken, 
ook in de wereld van de 
filatelie. Denkt u maar 
aan frankeerstempels en 
poststempels met recla
meboodschappen. Deze 
keer geven we een min
der alledaags voorbeeld 
uit Duitsland. Het betreft 
het in filatelistische krin
gen bekende postzegel
bedrijf Hermann E. bie
ger GmbH uit Lorch 

harp speelt (bruikbaar 
voor het thema muziek). 

EEN BIJZONDER 
MOTORSTEMPEL 
Het thema motorfietsen 
mag zich in ons land in 
een redelijke belangstel
ling verheugen. Verza
melaars van dit thema 
ziin verenigd in de Aiotor 
Filatelisten Nederland 

Sparta in Apeldoorn 
(FR6489) noemt zijn mo
tor de sleutel tot een rij
ker leven. 
Yamaha in Rotterdam 
(FRl 1891) verklaart it's 
a better machine, terwijl 
Honda in Ridderkerk 
(FRl 0533) het bezit van 
een motor propageert 
met de tekst Happy met 
Honda. Vanzelfsprekend 
zijn er van de Koninklijke 
Nederlandse Motorrij
dersvereniging (KNMV) 
verscheidene bruikbare 
stempels beschikbaar, 
onder andere met de 
voor de hand liggende 
slogan ledere motorrij
der lid van de KNMV 
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(MFN), een club met zo'n 
tachtig leden. Secretaris 
is de heer N.F. Helling, 
Baambrugse Zuwe 84, 
3645 AJ Vinkeveen. 
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(Arnhem HR71 / 
HR5140). 
En dan zijn er natuurlijk 
de frankeerstempels 
(FRl 1153) van onze ei

die isoo 
besondere \r^*15; 
Sammlung 

60 , Ä ! 

(Württemberg), dat met 
behulp van een 
Gebijhr/Entgelt 
bezo/7/fstempel uitge
breid reclame maakt 
voor allerlei producten 
die dit bedrijf aan filate
listen wil verkopen. De 
stempels bevatten soms 
elementen die aantrek
kelijk zijn voor bepaal
de thema's. 
Een typisch Duits thema 
is te vinden in de stem
pels die betrekking heb
ben op leven en werken 
van Dürer en Adenauer. 
Het stempel 500 Jahre 
Post is ook bruikbaar 
voor het thema paarden. 
Een stempel met de wen
sen voor een vrolijk 
kerstfeest werd voorzien 
van een afbeelding van 
een engel die op een 
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Voor dit thema zijn nog
al wat zegels beschik
baar en ook bij ander 
materiaal zitten interes
sante items, zoals een 
motortelegram. 
Ook merken en racecir
cuits zijn vaak op zegels 
en frankeerstempels af
gebeeld. Een kleine se
lectie ter illustratie. 

gen 77 in Assen. Het is 
leuk wat stempels met de 
datum van de TTraces te 
hebben, zoals uit 1978 
(24 iuni), 1979 (23 juni) 
of 1984 (30 juni). 
Aanleiding om het themc 
motorfietsen hier te be
handelen is een fran
keerstempel (FR21374) 
van de Bovag in Rijswijk 
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(ZH) uit 1982, dat bij de 
motorfilatelisten nog niet 
bekend was. Het gaat 
om een typisch protest
stempel. De regering wil
de in 1982 de Bijzonde
re Verbruiksbelasting 
(BVB) ook van toepas
sing verklaren op moto
ren. Dit stuitte op groot 
verzet van de motorrij
ders, die een grote mani
festatie hielden. Dot is 
dan ook de betekenis 
van de tekst Nee fegen 
de Motor BVB, die verge
zeld gaat van een vuist 
die motor in elkaar 
drukt. 
De motor- en scooterthe-
matici werden door Italië 
verrast met een zegel ter 
gelegenheid van het 50-
jarig bestaan van de 

espa. 
Maar ook Zweden heeft 
voor hen een leuke aan
winst in petto. In het 
postzegelboekje op het 
thema Vier decennia' 
(aanleiding: de Dag van 
de Postzegel, zie ook de 
rubriek 'Nieuwe postze-
qelboekjes') is een van 
de vier zegels gewijd 
oen een motorrijder uit 
de jaren vijftig. 

100 JAAR QUAKER 
Thematische filatelisten 
kunnen overal inspiratie 
opdoen voor hun verza
melingen. Zelfs in de su
permarkt! In een adver
tentie van een grote su
permarktketen ontdekte 
ik een aanbieding voor 
een jubileum-bewaarblik 
van Quaker Oats. Pre
cies honderd jaar gele
den vestigde Quaker 
(producent van ontbijt
granen) zich in Neder
land. Om dat te vieren 
maakte de fabrikant het 
bewaarblik. 
Van de jubilaris heb ik 
verscheidene frankeer-
stempels. In de meer re
cente (Rotterdam 
FRl 7726, Dordrecht 
FR22740 is het huidige 
beeldmerk van Quaker 
Oats fcv opgenomen, te 
weten een enigszins gesti-
'eerd hoofd van Quaker 
in een afgerond vierkant 
en de naam Quaker. In 
een ouder stempel 
(FR6095) is dit hoofd 
meer natuurgetrouw af
gebeeld, geheel overeen

komstig het oorspronkelij
ke handelsmerk. Stempels 
van nog oudere datum 
(uit de jaren dertig en 
veertig) bevatten zelfs een 
afbeelding van een 'com
plete' Quaker. 
Hoewel ik er geen na
vraag naar heb gedaan, 
kan het haast niet an
ders of de handelsnaam 
moet ontleend zijn aan 
de Quakers, een Engelse 
godsdienstige groepe

ring die zich zichzelf het 
Genootschap der Vrien
den {Society of Friends) 
noemde. 

PERSOONSREGISTER 
KERKGESCHIEDENIS 
In het maandelijkse ver-
enigingsorgaan van de fi-
latelistenverenigingj Ga
briel verscheen geduren
de eenentwintig jaar de 
rubriek 'Kerkgeschiede
nis' van P. Boon. Het ging 
om een alfabetisch na
menregister, waarin per
sonen werden opgeno
men die op wereldniveau 
iets met de kerkgeschie
denis te maken hebben. 
Tot de verstrekte gege
vens behoorde ook infor
matie over de zegel(s) 
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waarop de gememoreer
de personen staan afge
beeld. 
In tweemaal tien jaar 
werd het alfabet twee
maal volledig doorlopen. 
De vereniging vond bun
deling van deze informa
tie de moeite waard, met 
als resultaat de publikatie 
van Werkers in Gods 
wijngaard. De twee 'alfa
betten' werden daarbij 
uiteraard in elkaar ge
schoven. 
Er is dus nu een filatelis-
tisch register van perso
nen uit de kerkgeschiede
nis tot stand gekomen. Het 
boekwerk telt 140 bladzij
den, die steeds twee ko
lommen tekst en afbeel
dingen bevatten. Een lite
ratuurlijst en een trefwoor
denregister ontbreken 
niet. 
Het boek is niet alleen een 
nuttig hulpmiddel voor fi
latelisten die zich bezig 
houden met kerkgeschie

denis; ook andere thema
tische verzamelaars kun
nen er profijt van hebben. 
Een nog grotere bruik-
baarheidzou ontstaan als 
Gabriel kans zou zien de 
informatie een wat alge
mener karakter te geven. 
Bij een aantal personen 
heeft men zich nu beperkt 
tot de 'kerkelijke' informa
tie, terwijl deze personen 
toch waarschijnlijk ook 
nog op andere gebieden 
actief waren. Verdere fila-
tetistische completering is 
waarschijnlijk eveneens 
wenselijk: er wordt nu 
veelal volstaan met de 
vermelding van postze
gels, terwip er toch ook 
ander materiaal voorhan
den is. 

Werkers in Gods Wijngaard 
door P. Boon; 140 pp , geill. 
(z /w) , formaat A4 . Te bestellen 
door overmaking van f 20 - (in
clusief verzending) op rekening 
nummer 93.55.00.553 van de 
SNS-bank Bennekom t.n.v. Ga
briel (gironummer van de bank: 
310031). 

THEMATISCHE M I X 
Orchideeën 
Een serie met maar liefst 
tien orchideeën werd op 
31 mei uitgegeven door 
Venezuela. De bloemen 
zijn verenigd in een vel 
met twee rijen van vijf 
zegels, met aan weers
kanten de bekende vig
netten, in dit geval met 
een zwartwit-afbeelding 
van wisselende onder
delen van de planten. 
De orchideeën zelf zijn 
afgebeeld tegen een 
zwarte ondergrond. Op 
de zegels zijn de Latijn
se namen vermeld. Op 
zes zegels is de lands-
naam in de zwarte on
dergrond geplaatst; op 
de overige vier zegels 
staat deze ernaast. In 
het vel geeft dit een 
enigszins rommelig aan
zien. Een elfde zegel is 
opgenomen in een apart 
velletje van 124x133 
mm. Ook hier een deels 
zwarte ondergrond, 
maar wel met een over
lopende afbeelding. Op 
het witte deel zijn diver
se zwartwit-afbeeldin-
gen opgenomen. 

Vlinders 
Italië gaf op 26 augustus 
een serie met vier vlin
ders uit. De fraai ge
kleurde vlinders zijn dui
delijk afgebeeld op een 
bewust vaag gehouden 
ondergrond in lichte 

pasteltinten, met een ac
cent op de vleugels. De 
Latijnse namen ziin op 
de zegels vermeld. 
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Zijde 
Sinds 1994 geeft Tai
wan jaarlijks een serie 
van vijf zegels uit, ge
wijd aan bepaalde Chi
nese ambachtelijke pro
cessen. In 1994 was dat 
de productie van papier, 
in 1995 de irrigatie en 
dit jaar (5 juli) laat de 
serie in een sfeervolle 
vormgeving zien hoe zij
de wordt vervaardigd. 

Insecten 
Verzamelaars van het 
thema insecten komen dit 
jaar bij Roemenië aan 

hun trekken dankzij twee 
series van vijf zegels. Se
rie I werd op 16 april uit
gegeven, serie II volgde 
op 10 juni. De Latijnse 
namen zijn op de zegels 

vermeld. De insecten zijn 
redelijk duidelijk op 
planten afgebeeld. 
Finland gaf op 1 juli de 
derde zegel in het drie
hoekige formaat uit, 
waarop een bruinzwarte 
kever op een lichtblauwe 
ondergrond mooi scherp 
is afgebeeld. Door de 
toegepaste schaduw
werking lijkt het of het 
beestje over de zegel 
loopt. De Latijnse naam 
is op de zegel vermeld. 
Vier kevers zijn ook af
gebeeld door Papua-
New Guinea in de serie 
die op 8 augustus werd 
uitgegeven: duidelijke 
afbeeldingen op licht
groene bladeren. De La
tijnse namen zijn op de 
zegels vermeld. 

Parels en diamanten 
Vorig jaar (5 april 
1995) gaf Australië 
twee hologramzegels uit 
met afbeeldingen van 
opalen (zie 'Thematisch 
panorama' van mei 
1995). 
In dezelfde uitvoering 
zijn op 5 september 
twee zegels uitgegeven, 
waarop een parel en 
een diamant op een toe
passelijke achtergrond 
zijn afgebeeld. 

Milieu 
Duitsland gaf op 18 juli 
een milieubeschermings

zegel van 1 0 0 - H 5 0 p. uit 
met als thema Bescherm 
de tropische leefgebie
den'; deze tekst is in het 
Duits op de zegel opge
nomen. Op de olader-
groene ondergrond is in 
riet midden een witte 
rechthoek opgenomen 
met daarin een wereld
kaart met de bedreigde 
gebieden. Verder zijn 
flora en fauna vertegen
woordigd door onder 
andere een tijger, een 
vlinder, een toekan. een 
salamander, een kikker 
en een bloem. 
De serie Naturexpo 96 
die Hongarije op 12 au
gustus uitgaf, is de eerste 
in een reeks milieube
scherming. Onderwerp: 
de relatie mens-natuur in 
de 21 e eeuw. De serie 
(vier zegels) toont een 
kever, een lynx, een rei
ger en een iris. Op de 
zegels zijn de Latijnse 
namen vermeld. 

Wielrennen 
Een van de zegels uit de 
Olympische serie van 
Venezuela (28 juni, af
beelding van een wiel-
renster) valt op door de 
eigentijdse outfit van de 
sportvrouw. Opmerkelijk 
is ook het moderne stuur 
van de racefiets: de wiel-
renster houdt met haar 
handen twee rechtop
staande handvatten vast. 
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POST 
SPELREGELS: ALLEEN ONDERTEKENDE BIJDRAGEN METDE FILATELIE ALS ONDER
WERP WORDEN OPGENOMEN HOUD UW BIJDRAGE KORT. SLUIT GEEN ORIGINELE 
STUKKEN OF ZEGELS BIJ, MAAR GOEDE (KLEUREN)KOPIEÉN ER IS VEEL AANBOD 
VOOR DEZE RUBRIEK, MET PLAATSING VAN UW BRIEF, REACTIE OF COMMENTAAR 
KAN DUS ENIGE TIJD GEMOEID ZIJN. 

VREEMDE STREEPJES OP 
UNIVERSITEITSZEGEL 
Bij de controle van Ne
derlandse postzegels met 
behulp van een ultravio
lette lomp trof ik het vol
gende aan. Het gaat om 
de gelegenheidszegei uit 
1975 met NVPFH-num-
mer 1066 ('Vierhonderd 
jaar Leidse Universiteit'). 
Deze zegel, die deel uit
maakt van een serie van 
drie zegels, is gedrukt op 
fosforescerend papier. 
Nu heb ik een zegel die 
een heel duidelijk fosfor-
streepje vertoont onder 
de 'Ü ' van 'Universiteit'. 
Het streepje is drie milli
meter lang. Een ander 
exemplaar laat zelfs 
twee streepjes zien, één 
op de letter 'V' en één 
tussen de letter 'E' en ' I ' . 
Ik heb de zegels voorge
legd aan leden van mijn 
vereniging, De Globe in 
Arnhem, maar niemand 
v/ist een verklaring te ge
ven. Uiteraard gingen 
onze gedachten uit naar 
postmechanisatie (de 
streepjescode), maar vol
gens een filatelist die bij 
de PTT werkt zou dat on
mogelijk zijn: als een 
poststuk niet goed ge
plaatst is zou de machi
ne onmiddellijk stoppen. 
Een andere overweging 
was dat de streepjes op 
de zegels breder zijn 
dan de streepjes die voor 
de postmechanisatie ge
bruikt v\^orden; het ver
schil is duidelijk te zien. 
De streepjes op de ze
gels zijn wit; het kleur
beeld is op die plaatsen 
verdwenen. Mijn vraag 
is nu of het hier gaat om 
een afwijking, een mis-
druk of een technische 
fout. Wellicht dat een 
van de lezers van 'Phila

telie' licht in de duisternis 
kan brengen. 
G.A. Macrander, 
Arnhem 

ARMETIERIGE EN SAAIE 
UNICEF-ZEGELS 
Kennelijk wordt Unicef 
door PTT Post onderge
waardeerd Zie de lelijke 
zegels die onlangs ter 
gelegenheid van net vijf
tigjarig bestaan van 
deze organisatie werden 
uitgegeven. 
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Waarom zulke droevige 
kleuren en daardoor ar
metierige, saaie zegels? 
Waarom geen Unicef-
embleem gebruikt in 
combinatie met de 
blauw-witte kleur van 
deze organisatie? Kijk 
eens naar de fijne en 
leuke zegels van Ierland, 
Cyprus, Jersey, Slovenië, 
Portugal, Kiribati of Fin
land. PTT Post deed nog 
nooit iets voor Unicef en 
dan nu zoiets lelijks. 
J.C. v a n Rietschoten, 
Zwijndrecht 

TSJERNOBYL EERDER OP 
POSTZEGEL HERDACHT 
In het juli/augustusnum
mer van 'Philatelie' werd 
de Tsjernobyl-emissie 

van Wit-Rusland geme
moreerd. Daarbij werd 
aezegd dat het de eerste 
keer is dat een van de 
voormalige Sovjetrepu
blieken aandacht aan 
deze milieuramp heeft 
besteed. 
Dat is echter niet juist; in 

1991 - dus vijf jaar na 
de ramp - gaven de Rus
sische posterijen bij
gaande zegel van 15 ko
peken uit. De datum 
waarop de milieuramp 
zich voltrok (26 april 
1986) staat duidelijk op 
de zegel vermeld. 
P.J.J.M. Konst, 
Haarlem 
Naschrift redactie: 
U hebt gelijk. De door u 
genoemde zegel werd 
op 22 januari 1991 in 
een oplage van 1.8 mil
joen exemplaren door de 
Sovjetunie uitgegeven. 

ROELF BOEKEMA: 
'IK HEB ALTIJD GELIJK' 
Aan de titel van W.F. 
Herman's roman Ik heb 
altijd gelijk moest ik den
ken toen ik op bladzijde 
606 van het september
nummer Roelf Boekema's 
reactie las op het inge
zonden stuk van de neer 
M. Hardjasudarma. 
De heer Boekema is een 
erudiet, die na 92 jaar 
alles weet. Maar ik advi
seer hem in voorkomen
de gevallen voor de ver
taling van het Indone
sisch (of het Maleis) een 

actueel woordenboek of 
andere 'deskundigen' of 
'relaties' te raadplegen. 
De enig juiste vertafing 
van Insinja tidak ada me-
langgarperatoeransen-
soer is gegeven door de 
heer Hard|asudarma: 'In
houd is niet in strijd met 
de censuurvoorschriften'. 
Dat is wezenlijk anders 
dan de foutieve vertaling 
'Inhoud is afwezig omdat 
deze in strijd is met de 
censuurvoorschriften'. 
De heer Boekema voert 
als klap op de vuurpijl 
een briefkaart ten tonele 
die verstuurd is naar ie
mand in het kamp Laki-
Laki. Of zou de kaart 
verstuurd zijn naar een 
persoon in het mannen-
kamp 'Waringin'? 
Een kwestie van talen
kennis, of ook een gene
ratieconflict? 
Peter Storm v a n 
Leeu>ven, 
Nieuwerkerk a /d IJssel 

BOND HANTEERDE 
SUBSIDIEMES NIET 
In zijn commentaar bij 
de rubriek De koers van 
Coerts ('Philatelie' van 
juni) beweert Gerrie 
Coerts dat 'de Bond (...) 
het mes (heeft gezet) in 
de subsidie aan de Stich
ting Jeugdfilatelie Ne
derland'. Deze bewering 
is onjuist. 
In de jaren 1990 tot en 
met 1993 ontving Jeugd
filatelie Nederland (JFN) 
jaarlijks vijftigduizend 
gulden subsidie van de 
Bond. In die vier jaren 
behaalde de stichting 
een gecumuleerd positief 
resultaat van ruim 
31.000 gulden. JFN 
hield jaarlijks dus gemid
deld 7.500 gulden van 

de subsidie over, geld 
dat de stichting in over
leg met de Bond aan 
haar middelen heeft mo
gen toevoegen. 
Gezien deze cijfers is 
besloten, de Bondssubsi
die voor JFN terug te 
brengen tot een op de 
werkelijkheid gebaseerd 
niveau, te weten jaarlijks 
veertigduizend gulden. 
Wie - zoals Coerts - stelt 
dat 'het mes erin is ge
zet' overdrijft dus scnro-
melijk. 
Bovendien vermeldt 
Coerts niet dat is afge
sproken dat de Bond de 
jurykosten - ongeveer 
vijftienduizend gulden 
per jaar, afhankelijk van 
de hoeveelheid tentoon
stellingen - voor zijn re
kening neemt. 
Ik neem aan dat de op
merking van Coerts - die 
door zijn eenvoud wel 
erg helder is, maar 
daarom nog niet juist -
hiermee voldoende is ge
nuanceerd. 
Paul Braun 
Commissaris Pers en 
Publiciteit NBFV 

NOG MEER INTERESSANTE 
INTERNET-ADRESSEN 
In aansluiting op eerdere 
vermeldingen van inte
ressante /nternef-adres-
sen in 'Philatelie' heb ik 
voor u nog twee adres
sen met goede filatelisti-
sche informatie: 
http://www.west net/ 
-stamps/pacificlhtml 
(informatie over de ten
toonstelling Pacific 97) 
en http://wvA>/.netstamps 
com (voor het Netstamps-
magazine). 
Hans Kremer, 
San Ramon (VS) 
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PRIJSLIJST 
BELGIË-ENGELAND-FRANKRIJK-
LIECHTENSTEIN-LUXEMBURG-
OOSTENRIJK 

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

L. D E HOUlAfER 
FRUITHOFLAAN 13 - 2600 BERCHEM - BELGIË 

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 

http://www.west
http://wvA%3e/.netstamps


Jarenlang uit internationale brief en pakketpost bijéén verzameld - veel West Europa - Engelse gebieden en landen waar U 
zeldzaam echt gebruikte zegels van ziet - (geen Oost-Europa) alles op papier, keurig ultgescheurd 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. 

W I J I M P O R T E R E N AL MEER DAN 2 5 JAAR KILOWAAR 
MAAR NOG N O O I T - HEBBEN W I J Z U L K E P R A C H T I G E KILOWAAR G E Z I E N VAN EEN 

D E R G E L I J K E HOGE K W A L I T E I T 

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). 

I N T E R N A T I O N A L E K A N T O O R P O S T 

1 KILO N E T T O ƒ 3 2 5 , 0 0 of 5 K ILO NETTO ƒ 1 . 5 0 0 , 0 0 >5 -^ >r ^ 

LEUCHTTURM INSTEEKBOEKEN DE BESTE KWALITEIT 
REUZEN STOCKBOEK - 64 W i n E bladzi|den 
LEUCHnURM PRIJS ƒ 40,00 
U betaalt bij afname van 
1x/29,00 5x ƒ 25,75 
3x ƒ 27,50 10 X ƒ 23,50 
REUZEN STOCKBOEK-64 BLADZIJDEN ZWART 
GEWATTEERD - LEUCHTTURM PRIJS ƒ 55,50 
U betaalt bij afname van 
1 x / 4 5 , 5 0 5 x / 4 1 , 2 5 
3x ƒ 43,50 10 X ƒ 38,00 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK -
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 12,75 
U betaalt bij afname van 
1 x / 1 0 , 7 5 
3 x / 1 0 , 0 0 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK-
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 20,00 
U betaalt bi] afname van 
l x / 1 5 , 7 5 
3x ƒ 14,75 

16WinEb lz . 

5 x / 9 , 5 0 
10 x ƒ 9,00 

32 WITTE biz. 

5x ƒ 14,00 
10x/13,00 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK-16 ZWARTE bIz. 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 15,50 
U betaalt bij afname van 
1x/12,50 5x/10,75 
3x/11,50 l O x / 9,75 
GROOTFORMAAT STOCKBOEK-32 ZWARTE bIz 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 24,50 
U betaalt bi| afname van 
1 x / 2 1 , 5 0 5 x / 1 9 , 2 5 
3x/20,50 10x/17,75 

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

5% aftiaalkorting op Stockboeken - per postorderbetaling 
binnen 10 dagen na ontvangst door bijgesloten accept
girokaart - geen bestellingen onder ƒ 50,00; bij bestellin
gen onder ƒ 150,00 tialf porto - t)oven 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. 

ffl m\m ^mm 21K[IBÏÏ][IQ[D « Ï Ï ÏÏ iirnm ^ mm mmmmmmmmm 
AFRIKA AF-B veel landen - zeer schaars - met hogere W 
AUSTRALIË AU-3A abnormale grote sortermg - gelegen-
heicJ/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 waarden 
BR COMMONWEALTH BR-A enorme sortenng 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 sortenng 
DUITSLAND DU-3A uitzonderlijk mooi met toeslag en H Waarden 
DUITSLAND-BERLUN met toeslagzegels - zeer schaars 
ENGELAND EN-A met de nieuwste uitgaven - geen kerst - met HW 
ENGELAND - 'GREETINGS' prachtige sortenng - zeer schaars 
FINLAND FI-3A nieuwe en mooie sortenng met Hogere waarden 
FRANKRIJK FK-3A Zeldzaam grote sortering met H Waarden 
GRIEKENLAND GR-3A pracht sortermg met veel Hogere Waarden 
IERLAND lE-A mooie sortenng gelegenheid/gedenkzegels 
INDIA IN-O zeer mooi uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 
IRAN IR-A geweldig mooie sortenng 
JAPAN - JA-3A geweldig mooie zegels - pracht sortering 
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 sortering 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 

100 gram 

17,50 

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 

1/4 kilo 

37 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 

1kilo 

140,00 

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 

MAURITIUS MA-U goede sortenng van dit moeilijke gebied 
NAMBIA NA-A (geen Z W -Afrika)- mooie sortering 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 20 mooi gezien 
NOORWEGEN NO-B goede sortenng met de nieuwste uitgaven 
NOORWEGEN NO-A prachtige nieuwe sortenng met H W 
OOSTENRIJK 00-A goede sortering gelegenheid/gedenkzegels 
OOSTENRIJK 00-3A pracht sortenng - nieuw - met H W 
PORTUGAL PO-A geweldig mooie grote sortenng - zeer schaars 
SINGAPORE Sl-A geweldig mooie sortenng met nieuwe uitgaven 
SCANDINAVIË SK-A enorme sortenng - alle landen - en H W 
SPANJE ES-A pracht sortering 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 sortermg 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 sortering met enige betere 
IJSLAND IJ-3A enorme en nieuwe sort met veel Hogere Waarden 
ZUID AFRIKA ZA-A prachhge 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 sortenng met de nieuwste uitgaven 
ZWITSERLAND CH-B uitsluitend Juventute/Patna met H Waarden 
ZWITSERLAND CH-3A pracht sortenng met de nieuwste - met 
Pro Juventute/Patna en met Hogere Waarden 

100 gram 

32,50 

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 

1/4 kilo 

72,50 

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 

Ik l lo 

275 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 

22,50 50,00 190 00 

ZWITSERLAND PAPIERVRU 
Zeldzaam - nog nooit aangeboden - en indien uitverl<oclit ook nooit meer te l<oop - enorme sortering vanaf 1900 tot de jaren '90 met gega
randeerd liogere topwaarden waarden - met veel grootformaat en toeslagzegels - voor de Zwitserland specialist het unicum met de moge
lijkheid van de topper en gouden vondst van z'n leven door de watermerken en afwijkingen te onderzoeken van deze duizenden zegels. 

1/4 KILO NETTO ƒ 127,50 - 1 KILO NEHO ƒ 475,00 
DIVERSE MERKLOZE GROOTFORMAAT INSTEEKBOEKEN VANAF ƒ 4.50 

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



ALLEEN VOOR 
ABONNEES KLE AiymoniCES 

726 

AANGEBODEN 
Stanl. Gibbons wereldcat IM9̂ ) 
incl porto ƒ 1 6 0 - , Yvert cat W 
t u r + F ' r i | k 1994mcl porto ƒ 4 5 , -
Inl A Schenau.tel 018S-620757 

Gelopen poststukken met the
ma's, ook ansichtkaarten Duitse-
Reich, dierenkaarten, effecten, 
enz Mw A N Bnggeman v d 
Schelde, Kantelenweg 70, 32SS 
RD Oostvoorne 

Siam/Thailand mooie ver/ame-
hng 188S-1996 catw Th Bath 
255 575 verkoop tegen elk rede
lijk bod ' Mw W Coolsen, tel 078-
6742346 

DDR-Jaai^angen, postfris uit 1965 
t / m 1989, ieder \oor slechts S4,00 
HFI zolang de voorraad strekt 
Edith van der Linden, Postfach 
185551, IM5205 Essen, DiiiLsland 

Stuur ons uw mancohjst »Duits
land en gebieden, u krijgt dan een 
persoonlijke pnn tou t met on /e 
aanbiedingen Edith van der Lin
den, Postfach 185551, D-45205 Es
sen, Duitsland 

Postzegels Rusland vanaf 20% Mi
chel C V Beveren, Borchsatelaan 
78, W55 ZI Rotterdam, tel 010-
4229820 

Ethiopie-serie's en losse zegels 
ook enveloppen J Kattenberg, 
Kort Rapenburg 18, 2317 GC Lei
den, tel 071-5120244, veel ruil Et
hiopië voorhanden 

USA 1852/1920 gest ongest v a 
20% Michel cat Elve, Menno v 
Coehooml 5, 5622 DA Eindhoven 

Zweden postz.verz. in twee al
bums t / m 1992 V a 1953 p fr veel 
blokken Wfrs 50000 voor ƒ 3500 
F H Erdtsieck, tel 010-4228955 

500 Wereld ƒ 9,-. 100 Rode Kruis 
ƒ 15,-, 200 winter-olympiade 
ƒ9 ,75 , 300 \oI-gels ƒ22,50, 300 
ruimtevaart ƒ 18,-, 500 sport 
ƒ 25 , - , 400 muziek ƒ 48 , - Jac van 
Welsenis, Coloniastraat 57, 3024 
TA Rotterdam, gironr 6513551 

Postst. pwst. ak. FDC-FFC van NI 
B / D / S / F / G B / U S A / C N D 
N Z L / A U / C H Veel motief, ook 
partijtjes R v Hoof, Alteveer, tel 
0599-332805 

Verenigd Europa**, 0 en FDC 
GEPT en alle mogelijke meelo
pers, brugparen, ongetande, enz 
Grans prijslijst by Harne Baken, 
Pb 1291, 5004 BG Tilburg, 
t e l / f ax 013-4684615 Ook abo-

Koop de nieuwe gespecialiseei de 
katalog- Prangko Indonesia 1997 
in kleur en grootformaat Sterk 
uitgebreid {50 pag meer) , sterk 
verbeterd en tjonge tjonge wat 
een pri |sverhogingen' ' ƒ 3 5 , - bij 
de vakhandei - koop hem nu IN
TERACTION implicit B V , t a v 
M Jostmeijer, Donau 5, 1186 KI 
Amstelveen, The Netherlands 

Austr. 100 grf met nieuwste sealite 
serie ƒ 8,80, 200 id ƒ 14,-, 300 id 
ƒ 19,- Giro 1282149 t n v J Dijk
stra, Lindenoord 20, 8172 AL 
Vaassen, mancohjst Austr / N Z 
welkom 

Ned. Grfm+toeslag ƒ 69 , - p kg , 
20 kg Kifm ƒ 100,- D de Wilde. 
Moordrecht, tel 0182-374009 

Ned. grootformaat per kg 42,00 
25 kg kleinformaat ƒ83,00 afge
weekt ned ƒ12,00, per kg H v d 
Akker, tel 0174-628673, lax 
624171 

45 jaarg. Philatelie 1941-1943-
1949-1995 Aieven, V I ennepweg 
l O-1, / andvoor t , tel 023-5712426 

Greenland, Send 40,- Gld cash 
and receive 110 different, mee 
used 100 mint diff never hinged 
only Gld 50,- Big free pncehst 

Knud Jespersen, Frederiksdal 
34D, DK-7800 Skive 

DDR*^* 1970/72 7 100,-, ' 76 /83 
ƒ 350,- m Falzlozalbum Arken-
bosch, Gertrudisstr 8, 6436 BL 
Amstenrade, tel 046-4422241 

Guernsey/Jersey / Man/Alderwey 
postfris of gestempeld Brouwer, 
lenteklokje 47, Leeuwarden , tel 
058-2886836 

Engeland postfris, gestempeld, 
FDC 's, ook machins, regionals, 
Brouwer, Leeuwarden, tel 058-
2886836 

Duitsland 1852-1945 incl staten, 
kol etc 25% Ml Tel 0516-
422229, Roseboom 

Onze nieuwe motieflijsten /ijn er 
Vraag nu aan met vermelding \ a n 
moHef dat u wilt hebben Van Dal, 
Postbus 773, 5700 AT Helmond, 
fax 0492-529863, tel 0492-522224 
na 7 uur 

Te koop PTT mapjes kompleet 
1-86 ƒ 3 0 0 , - Tel 0561-688809, 
\1 d Meer 

Nat. verzamelbeurs zat 26 okt 
van post/ postst telef prent-
bnefkrt en flippo's van 10 tot 17 
uur Sporthal de Fuik, Zuidsmgel 
54, Kortenhoef Toegang gratis 
Fil ver Hilversum en omstreken 
en de Verzamelaar afd Het Gooi 
Inl 035-6831172 

Telefoonkaarten 100 versch 
ƒ 50,- H Garrelds, Hengelo, giro 
5274487 

700 zegels W-Europa veel grf H W 
en kpl sene 's ƒ 10,-, giro 
3330084, Boet/kes, Baroniehof 
100, He lmond 

Bund. 70 gest. toeslagseries cat 
wrd 700,- voor 200,- + 10,- por to 
Giro 743839 Hoogerdijk, Heren
weg 32, 2465 AD Rijnsaterwoude 
Ook voor al uw manco's 

WWF album bedreigde dieren (ca 
85 afleveringen) FDC 's Ned + 
O G + Suriname 430 stuks H 
Buiten, Dr A Schweitserlaan 31, 
2731 EA Benthui /en, tel 070-
3316292 

Stort ƒ 1 5 , - op postgiro 6733557 
t n V F.H. Weyde, Amsterdam. U 
ontv 400 Ned zegel met compl 
sene 's 

Verzamelaar wil gedeelten van 
dubbele verzamehngen oprui
men Postfris en gestempeld, ook 
voor de oorlog Ook ruilen moge
lijk voor uw overtollige frankeer-
geldige zegels vanaf Nr 1050 
Scherpe prijzen N o / W Flier, 
tel 0180-617448 

Ned.+overzee PF tot '40-45% van 
'40-'60 40% en na '60-35% mu\ 
frankeergeldige zegels Gebr tot 
'40-40% en na '40-35% Bij best 
boven ƒ 100 - extra kortmg Zend 
uw manco's naar P/h Advantage, 
PB 148. 3350 AG Papendrecht, tel 
078-6153386 

'Stamp-Aid' Kantoorpost Nederl. 
1 kg Mix met 40% C^RF (incl toe
slag) ƒ 3 5 , - , 5 kg ƒ 1 5 0 , - , 1 kg 
GRF (incl toeslag) ƒ 9 0 , - , 5 kg 
399, (porto+verzek extra) Meer 
mfo SEF, tel 0297-540164, giro 
4649344 

Polen, Joegoslavië, Roemenië, Al
banië, Hongarije, Bulganje, Tsjec-
hoslowakije PZH Robert Wiktor, 
Hodgesstr 13, 6135 CSSittard Tel 
046-4512751 Ook afwijkingen' 

Kilowaar: Finland, Norwegen, De
nemarken of Zweden 50% her
denkingszegels Zend Hfl 20 , - in 
een brief of op gironummer 
1624853 en ontvang 100 gr fran
co thuis C-orrespond m English 
Lennart Runfors, Godandsgatan 
1, S-602 17 Norkoping, Zweden 

Motief-philatelisten kunnen nu 
onze voorraad-catalogus vooi 
postfris materiaal bestellen Graag 
f 3,50 voor porto bijvoegen 
SCHAETZLE AG , CH-8832 Wol-
lerau, Zwotserland 

Diverse partijen, collecties en res
tanten Geniro Filatelico, Ha-
venstr 43, 3441 BH Woerden, tel 
0348423885 Nieuwe lijst beschik
baar Ook losse zegels 

Nederiand+Ver. Europa***, 0 ~ 
V a No 1 Stuur uw No's, ontvang 
mijn prijs F Ghyben, Zonegge 
1916, 6903 GV Zevenaar, tel/fac 
0316-529241 

Graus prijshjst voor kleine kavels 
etc J Stienstra, Banetgeel 21, 
2718 BL Zoetermeer, tel 079-
3610229 

Veld-censuur-krijgsgev.kamp en 
dienstpost Di\ oor logen/ landen 
J Hoogakker, PB 181, 7040 AD 
's-Heerenberg, tel 0314-662518 

Australië per kg ƒ 70,- Met de 
laatste nieuwe en hoge waarden 
Incl porto P Antomsse, Uden, 
tel 0413-268333, gironr 3423666 

Israel nieuwtjesdienst tegen nomi
nale waarde Palestijn gezag en 60 
andere landen Beste 10 voorde
len, gereduceerde prijslijst gratis, 
ongeTovehjke aanbiedingen met 
kostbaar geschenk Eilat Philatelic 
Club, Postbus 542/32, Eilat, Israel 

Poststukken horen erbij! Vraag 
zicht/ending van uw thema mooi 
+ goed H Mennes, Parelhoen-
dreef 13, 7391 EG Twello, tel 
0571-276081 

PosLst Pwst AKFDC FFC van NL 
B / D / S / F / G B / U S A / C N D / N Z L 
A U / C H Veel motief Ook paruj-
tjes R V Hoof, Alteveer, tel 0599-
332805 

500 Wereld ƒ 9 , - , 600 Zweden 
ƒ 4 8 , - , 100 Mauritius ƒ 2«,-, 300 
vogels ƒ22,50, 100 Rode Kruis 
ƒ 15,-, 300 sport ƒ 12,-, 200 kei
ken ƒ 3 9 , - , 500 bloemen ƒ 3 0 , -
Jac van Welsenis, Coloniastraat 
57, 3024 TA Rotterdam, gironum
mer 6513551 

Gelopen poststukken ook met the
ma, ansichtkaarten Duitse Reich 
en dierenkaarten en effecten en / 
Mw A N Bnggeman v d Schelde, 
Kantelenweg 70, 3233 RD Oost
voorne Tel /Fax 0181-485036 

Zweden 800 48,- , 800 CM H 9 , -
1000 89,- , 1000 Grf 159,-, 240 
comb 160,- 300 comb 210,-
Giro 5445643/cheque T Kwak
kel, Doesburg 2, 8181 ZL Heerde 

Nieuwtjes van vele Westeuropese 
landen o.a Engeland, België enz 
Alles nominaal + 10% Ned Anut-
len en Aruba tegen een redelijke 
prijs H D Landegent, Jupiter 
107, 1115 TL Dunend iech t . tel 
020-6993179 

DIVERSEN 
Voor ƒ 15,- frankeergeldige Ned. 
zegels (dus vanaf nr 1108) geef ik 
in ruil 50 grfm Eng kol en West-
Europa (* en 0 ) J Rietdijk, 
Ruggeweg 12, 3232 AJ Brielle 

Verzamelt u Spanje-Porfugal of 
koll geef u dan op voor de Iberia 
Rondzendingen, tel 070-3456905 

Ruim 12!/j jaar verzorgen wij vei
lingen Mogen WIJ u van dienst 
zijn bi) koop of verkoopt Bel AA. 
v.d. Meij-veilingen, Jul v Stol-
berglaan 248, 2595 CN Den Haag, 
tel 070-3825037/3856599, fax 
3472576 

Uit nalatenschap Zwitserland 
ruim 400 kavels gestempeld, veel
al voor 1940 Zat 23 nov vereni-
gingsveihng te Uden in het Tref
punt , Cellostraat 2 Kijken 10-12 
uur, veilen vanaf 13 30 uur Inlich-
ungen te l 0412-625692 

Ruilen 150 DDR, BRD, Reich, 
Berlin, /elfde aantal retour EJ 
Middelveld, Vossersteeg 77, 7722 
RJ Dalfsen 

Ruilen 150 zegels gr formaat 
z m n k retour J Audenaerd, Kie
vit 20, 4872 RB Etten-Leur 

Studiegroep Britannia de verza
melaars \ an Engeland en Eng. 
Geb. organiseren 4 keer per jaar 
een bijeenkomst in Nieuwegein 
Eigen rondzending, veilingen 8x, 
en clubblad Secretaris L van 
Dijk, Lek 54, 1703 KJ Heerhugo-
waard, tel 072-5711935 

Keuring zegels Frankrijk Inlich
tingen H Derkx, Chemin du Bos
quet 7 B-7322 Pommeroeul , te! 
00-32-65-621527 na 18 00 uur 

Israel postfrisse zegels met tab te 

koop, en vcr/oiging van abonne
menten Inl A Bouwense, tel 
0113-212762 

Fil.ver. zuidelijk Afrika Bijeenkom
sten, \eilingen, rond/endverkeer. 
Eigen blad en bibliotheek Postbus 
33223, 3005 EE Rotterdam 

GEVRAAGD 
Frankeergeldige postzegels NL in 
ledere hoexeelhtid koopt J F P 
Peerenboom, tel 0499-475622 

Klemrond stempels Nederland 
compleet op zegel F Pluym, L v 
Merdervoort 967, 2564 AJ Den 
Haag, tel 070-3688710 of 070-
3548779 

Firmaperforaties wereld. D Sche
per, Hogeland 1, 2264 JX Leid-
schendam, tel 070-3279626 

Kerstzegels van de gehele wereld 
Ruiten IS ook mogelijk Tel 026-
3229454, V Verseveld 

België strafportzegels met naam
stempel IV m di tns torder 25-4-
19, ook op poststuk F J A de 
Groot, G Kellerstr 8, 2522 ZV 
Den Haag, tel 070-3990454 

Doorlopend gevr. /egels NI PF 
en gebruikt Stockmann, Zeve
naar, tei 0316-526265 

Lege Pi' l ' mapjes en/of papieren 
inlegvel Ook ruil W Mast, Can-
nenburg 184, 3328 AZ Dordrecht, 
tel 078-6181205 

Postzegels van Mauritius met 
daarop afgebeeld de uitgestorven 
dodo J clen Hengst Friese, Val
kenburgerlaan 81, 2771 CX Bos
koop, tel 0172212426 

Frankeergeldige postzegels \ an 
alle West-Europese landen koopt 
J F P Peerenboom, 0499/475622 

Frankeergeldige zegels, sene's, 
mapjes, boekjes, vellen enz enz , 
ook zonder gom Betaal kontant 
bij levering tot 80% van de fran-
keerwaarde, vanaf nr 1050 Alle 
partijen N o z W Flier, tel 0180-
617448 

I angstempels en puntstempels op 
de Eerste Emissie Nederland 1852 
A Gabnëlse, Poste Restante, Post
kantoor, 4330 NA Middelburg 

Postfnsse frankeergeldige zegels 
Nederland. P | Rotgeis, tel 010-
4205276, fax 010-4552991 

Verzamelaar /oekt firmaperfora 
ties wereld Koop of nul Veel i uil 
materiaal aanwe/ig WJ Manssen, 
l a a n der V N 31, 3844 AD Har
derwijk, tel 0341-417980 

Ned. aangetekende brieven en 
losse r stroken Molenaar, Rohof 
straat 66, 7605 AW Almelo, tel 
0546-815959 

RESÊRVËRINGSBÖNVÖOR KLETNË ANNONcFs VOOR'ABdNNËES 
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" 1 
De rubriek Kleine annonces is alleen voor abonnees van het maandblad 'Philatelie' Voor een advertentie van drie regels betaalt u f 10 - Elke] 
regel meer kost f5 - Vermelding van uw naam in de advertentie is verplicht Plaatsing onder nummer kost f8 - extra | 
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per betaalcheque of girobetaalkaart (giro 
4988 tnv Bosch & Keuning te Baarn] aan Adres 
Bosch & Keuning 
Postbus 1 Postcode 
3740 AA Boorn 
Vermeld hiernaast uw naam een adres Plaats 1 
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Sensationeel 
12 november a.s. verschijnt: 
2e vernieuwde NVPH-CD-ROM 

NU UITGEBREID MET CURAQAO, NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA! 

KV' Ki 

^ -

. ^ ^ cS^ 't>^ ^ 

IINIUJIL-
ylKTIlü 

BIJ AANKOOP VAN DE 

1997 iWPH 
CD-UOM 

IS uw 1996 
EXEMPLAAR GELD 

WAARD! 

.̂ v-

De enige CD-ROM met originele 
NVPH-nummering en NVPH-prijzen 



Bij aankoop van uw nieuwe 
DAVO LUXE album 

Nederland IV (1990-1995) 
krijgt U tijdelijk voor ƒ 63,45 

gratis handige verzamelartikelen 

DAVO Luxe album Nederland IV 1990 - 1995 
DAVO mancoboekje vanaf 1990 
DAVO insteekboek E 
DAVO steelloupe 75 DF 
DAVO verguld pincet 
DAVO VAN nr 4 
DAVO brochure 1996/1997 
Maandblad Philatelie (een recent exemplaar) 

ƒ 100,00 
kado 
kado 
kado 
kado 
kado 
kado 
kado 

Uw prijs ƒ 100,00 

Deze aanbieding is geldig t/m 31 december 1996 en verkrijgbaar bij uw handelaar 


