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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 
internationaal tiet best georiënteerd 

Uit onze voorjaarsveiling 1997: 

MENGFRANKERING 1E EN 3E EMISSIE 
Nr. 1 met nr. 7 samen op één brief, tot nu toe onbekend, 
beide zegels pracht ex. UNIEK STUK. Taxatie ƒ 15.000,-. 

Voor onze voorjaarsveiling mociiten wij al diverse 
mooie collecties ontvangen, w.o. prachtige brieven 
van de eerste emissies en belangrijke verzameling. 
Rode Kruis brieven en formulieren. 
Wilt u ook aan deze veiling deelnemen? 

IGratis taxatie voor veiling of contante 
vericoop: 
Dagelijks op kantoor. 
Na afspraak bezoek aan huis moge
lijk voor grote objecten. 

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



het PHILAPOST 
De Wonderdozen Specialist-

adres 

NECEN FANTASTISCHE FEESTDACEN-AANBIEDINCEN 
Feest-Aanbieding 1 
ALBUMS-WIHE-BLADEN 

Een stampvolle Wonderdoos 
met Luxe Insteekalbums met 
Witte Bladen. Zelf samenstellen 
kan natuurlijk ook, maar laat u 
het aan Philapost over dan 
krijgt u maar liefst 300 witte 
bladzijden om met postzegels 
te vullen voor slechts^ 
f 99,=. 

Feest-Aanbieding 4 
AVONTUUR 

Een stampvolle Wonderdoos 'Spanning 
& Avontuur' voor dagenlang sorteren 
met veel kaartjes, zakjes, kleine collec
ties en nog veel meer. Deze Wonder
doos is als het ware 'de stofzuiger' van 
Philapost Alles wat Philapost voor de 
voeten ligt wordt in deze Wonderdoos 
opgeruimt Wie weet wat u allemaal 
vindt? Alles voor 
slechts f 99,=. 

Feest-Aanbieding 7 
NEDERLAND 

Een schitterend pakket met een 
leuke sortering postzegels van 
Nederland in goede kwaliteit. Deze 
mooie sortering bevat geen 
dubbelen en heeft maar liefst vier 
maal de cataloguswaarde in zich. 
Ja, dat is even f 400,= waarde 
scoren voor slechts f 99,=. 

Feest-Aanbieding 2 
ALBUMS-ZWARTE-BLADEN 

Een stampvolle Wonderdoos met 
Luxe Insteekalbums met Zwarte 
Bladen. Zelf samenstellen kan 
natuurlijk ook, maar laat u het 
aan Philapost over dan krijgt u 
maar liefst 200 zwarte bladzij
den om met postzegels te 
vullen voor 
f 99,=. 

Feest-Aanbieding 5 
BLOKKEN 

Een stampvolle Wonderdoos met 
Blokken en Kleinbogen van de gehele 
wereld. In insteekalbums, in zakjes, 
op kaarten. Verschillende collecties 
zijn domweg in de dozen gesmeten. 
Vul 'uw zakken' met bijzondere uit
giften en dure blokken. De catalo
guswaarde is overstelpend. Niet 
te evenaren voor slechts 
f 99,=. 

Feest-Aanbieding 8 
EUROPA 

Een schitterende Wonderdoos 
met postzegels van vele Europese 
landen. De verscheidenheid is 
inmens voor zo weinig geld. Met 
zelfs postfrisse series en blokken 
van de ons omringende landen 
alsof het niets is. Vele uren 
overzichtelijk sorteerplezier voor 
slechts f 99,=. 

Feest-Aanbieding 3 
MISSIE KILOWAAR 

Een Stampvolle Wonderdoos met ongesor
teerde en ondoorzochte Kilowaar, afkom
stig van één van de weinig overgebleven 
inzamelpunten waar alles intact gelaten 
wordt Bij steekproeven werden behalve 
postzegels ook bankbiljetten, munten, 
enveloppen en telefoonkaarten gevonden. 
Voortdurend worden hele verzamelingen 
aangetroffen. Speciaal voor Philapost 
geseald in een Speciale Wonderdoos 
voor slechts 
f 99,=. 

Feest-Aanbieding 6 
PAPIERVRIJE KILOWAAR 

Een stampvolle Wonderdoos met 'Off-
paper'. Zo'n 10.000 postzegels liggen 
ongeduldig te wachten om gesorteerd 
te worden. Wist u dat Philapost de 
postzegels nooit uitzoekt en dat u 
daarom altijd leuke vondsten doet? 
Ook hier, dat krijgt u bij deze gega
randeerd! Maak uzelf gelukkig 
voor slechts 
f 99,=. 

Feest-Aanbieding 9 
MOTIEVEN 

Een stampvolle Wonderdoos overladen 
met motiefmateriaal van de meest uit
eenlopende thema's. Tegen de tijd dat 
uw hele tafel vol ligt komt u er achter 
dat het overgrote deel van de 
postzegels compleet is en dat er 
bijzonder veel uitgiften postfris zijn. 
Deze on-voorstelbare berg postzegels 
kost slechts f 99,=. 

Nazomer-Toppers- Super-Voordeel 
Arrangement A 

f 299,= 
4 Feest-Toppers naar keuze 
U bespaart bijna f 100.= 

Arrangement B 

£499,= 
7 Feest-Toppers naar keuze 
U bespaart bijna f 200.= 

Arrangement C 

£666,= 
Alle 9 Feest-Toppers tesamen 

U bespaart f 225.= 

7 OPEN 
BEURSDAGEN 

1.000 m' PHILAPOST IN BERKEL EN RODENRIJS VAN 
11 TOT EN MET 17 NOVEMBER VAN 10.00- TOT 17.00 UUR 

RANONKELWEG k 
WEIDEBUURT 

BERKEL EN ROOENRiJS 

010-5115099 »f FAX 010-5118321 POSTBUS 9« 2650 AB 
BERKEL EN RODENRIJS 

'ERINGSVOORWAARDEN PRIJZEN VOOR POSTZEGELS EN WONDERDOZEN 6ELDI6 TOT EN MET 31 DECEMBER 1996 OF ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. BETALEN GRAAG NA ONT
VANGST VAN UW BESTELUN6 MET DE BIJGESLOTEN ACCEPTGIROKAART DE BETAUNG MOET 14 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE BESTELUNG ZIJN BIJ-

iSCHREVEN OP DE REKENING VAN PHILAPOST. EEN BETAUNGSHERINNERINQ KOST f 10,=. BIJ GEBRUIK VAN EEN GELDIGE WAARDECOUPON MOET HET FACTUURBEDRAG TENMINSTE f 
10.- BEDRAGEN. PHILA, PHILAPOST EN WONDERDOOS ZIJN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN VAN PHILA B.V P H I U B.V IS INGESCHREVEN BU DE K.V.K TE DELFT ONDER NUMMER 
1724. GOEDEREN BLIJVEN ALTIJD IN EIGENDOM VAN PHILA B.V TOT VOLLEDIGE BETAUNG HEEFT PLAATSGEVONDEN. RETOURNEREN ALTIJD OP UW EIGEN KOSTEN EN RISICO. 
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MOTIEVEN 
Pti js l i j s ten grat i s o p aanvraag: 

I . Dieren 2 . Planten 
3 . Spoorwegen 4> Padvinderij 
5. Schepen 6. Lucht-ZRuimtevaart 
7. Schllderi ien/Kunst 8. Sport /Olympiaden 

OVERZEE - BLOKKEN 
Cmeer dan 5000 verscii i l lende velletjes) 

l i j s t en van versciiil lende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
(velletjes van West en Oost) 

DUITSLAND 
A. Bondsrepubliek 
C.DDR 

B. Berlijn 
D. Duitse Rijk 

GERO 6 0 N S E R 
An der Clentenskirche IZ 

D - 48X43 Münster, Duits land 
Tel.: 0049 Z5X 45275 Fax: 0049 251 46718 

G U E R N S E Y , A L D E R N E Y , JERSEY & 

EILAND MAN 
Onze nieuwe prijslijst van postfris materiaal van 

deze landen is klaar. 

ZEER SCHERPE PRIJZEN! 
Na ontvangst van ƒ 2,50 wordt deze lijst met 
nummers Yvert, Michel & Stanley Gibbons U 

toegezonden (a.u.b. vermelden "Kanaaleilanden"). 

GROOT BRITTANNIË 
Onze nieuwe prijslijst van postfris materiaal 

verschijnt binnenkort. 
Na ontvangst van ƒ 2,50 wordt deze lijst met 
nummers Stanley Gibbons, Yvert & Michel U 

toegezonden (a.u.b. vermelden "Groot Brittannië"). 

Postzegelhandel Boomstamps 

Êfk 
Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
Postbus 1532- 8001 BM Zwolle 

Tel. 038-4213838 (fax 038-4226330) 
Postbank 3931929 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER-GROEN-
U\ND-IJSLAND-FINU\ND en ALAND postfris en gebruikt. 

Postbus 23 
6950 AA Dieren 

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

Gratis pri jsl i jst op aanvraag. 

PZH RON HERSCHEIT 

^ce€e€4ß^ 

«ïngbanden met lands-

geleverd. ^^''^"P*"^ «P wor-en rugzyde 

Denemarken Zl^^^l 
Duitsland Hrjml 

Lfechtenste,n -^-°^^ 
Luxemburg 
Monaco 
Nederland 
Noon/vegen 
Oostenrijk 
Spanje 
USA 
Vaticaan 
Zweden 
Zwitserland 

Wr. 7057 
Nr. 7058 
Nr. 7059 
Wr. 7060 
Wr. 7061 
Nr. 7062 
Nr. 7065 
Wr. 7066 
Wr. 7067 
Wr. 7063 
Wr. 7064 

mSJs '«' 010-414307%. É "°*ersloot Zo 3 0 1 , u^ ̂  ^®*'50 
^^3077 . Fax 010-4149499 ^ ^ " ^ Rotterdam 



Voor onze eerstkomende veiling ontvingen wij een bijzonder aantal 
bijzondere brieven en afstempelingen emissie 1852 van Nederland o.a. 
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Connplete brief 10-9-1864 van Breukelen naar Loenen aan de Vectit, gefrankeerd 
nnet 5 cent no. 1 plaat VI met afstempeling "Aangetekend in kastje" 

Ex. collectie Van Dieten. Unielcl laxa\\e f W.000,-

^^rr/yf 

ßc 

Complete brief van Drachten naar Surhuisum gefrankeerd met 5 cent no 1 met 
superbe longstempel "Dragten" Ex. collectie Van Dieten. Taxatie f 1.500,-

Neemt U eens vrijblijvend contact met ons op! 
U l<unt dagelijl« inzenden voor onze volgende veilingenl 

Het veilinghuis met steeds Interessante speciaalcollectiesl 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Pnnsessegracht 3 — 2514 A N Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S 

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

Een begrip in de Nederlandse filatelie 



Onze 170ste veiling zal worden 
gehouden op 13 en 14 december 
IN HOTEL IBIS, ALWAAR VOLDOENDE GRATIS PARKEERGELEGENHEID. 

Naast de afgebeelde ex. zullen nog vele andere betere nr's en series van N.O.R. en 
buitenland worden aangeboden. 
Voorts bevat deze veiling vele mooie collecties van vrijwel alle Europese e.a. landen. 
Bovendien vele interessante doublettenposten in stockboeken en leuke partijen in 
dozen en kisten van diverse landen. 

Cleve 

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

Beëdigd Makelaar 
en Taxateur 

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



73e jaargang, november 1996 
nummer 845 

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

In dit maandblad ziin - buiten verantwoorde-
lilkheid van de redactie - de officiële 
mededelingen van de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen opgenomen 

Philatelie verschijnt omstreeks de helft 
van elke maand uitgezonderd juli 

Hoofdredacteur 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2 1276 BP Huizen 
Telefoon 035-52 54 391 
Telefax 035-52 40926 

Advertentleverkoo|i 
Bosch & Keuning 
Postbus 1 
3740AABaarn 
Janine de Troye 
Telefoon 035-54 82 341 
Telefax 035-54 82 344 

Administratie individuele abonnementen-
Grafische Bedrijven Bosch & Keumng 
Ter attentie van de heer R D van Dam 
Postbus 1 3740MBaarn 
Telefoon 035-54 82 290 

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

stratie (adres zie boven) 

Abonnementen 
Er zijn twee wijzen van abonneren 
1 een collectief abonnementmor aangeslo
ten verenigingen het abonnement voor leden 
IS in de contributie inbegrepen 
2 een individueel abonnement Het 
abonnementsgeld moet bij vooruitbetaling 
worden overgemaakt, tarieven voor 1996 
a binnen Nederland f 39 - op giro 5005485 
van de Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Dordrecht 
b voor België Bfr 800 op giro OOG 
0350882-33 van de penningmeester van het 
maandblad Philatelie te Brussel 
c in het buitenland f 68 50 (incl port) op 
dezelfde rekening als vermeld onder 2a 
Als het abonnement op 1 april of 1 juli ingaat 
moet een evenredig bedrag tot het eind van 
het jaar worden gestort Abonnementen per 1 
oktober zijn slechts mogelijk in combinahe 
met een abonnement op de daaropvolgende 
jaargang 

Opzegging abonnement 
Een individueel abonnement kan per 31 
december worden beëindigd door een 
schriftelijke opzegging die uiterlijk op 30 
novemberbii 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 

Bestuur 
voorzitter ir G A H van Dnel 
secretaris drs S W D Veenstra 
Roelofsstraat 31 2596 VK Den Haag 
penningmeester H P G van der Lienden 

Erevaot7itter 
Mr A van der Flier AIJP 

Copyright 
© 1996 Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder 
toestemming van de hoofdredactie 

Oplage 
50 000 exemplaren 

ISSN-nummer 
0166-3437 
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Lid van de internationale uitgevers
vereniging van postzegelcatalogi en 
postzegeltiidschriften ASCAT 
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736/737 

Verzamelgebied Nederiand 
740/741 

Foute Beatrix: de rook trekt op 
746 
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749 
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780/781/782 
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Nieuv^e postzegelboekjes 
784/785 

Nieu>ve TBC-siuitzegels: gratis bij 'Philatelie' 
786 

Bondspagina's 
788/789/790 

Nieuwe uitgiften 
794/795/796/797/798 

Nederlandse stempels 
798 

Thematisch panorama 
801/802/803/804 

Foute Beatr ix 
746 
Is de fosforloze Beatrix van 80 cent een 
zeldzaamheid of gaat het gezegde Much 
ado about nothing op? Dankzijeen brief 
van de directeur Filatelie van PTT Post 
weten we iets meer - maar nog niet alles... 

Computalist? 
762-766 

Wordt de nieuwe generatie filatelisten 
coivputalis^ Of anders gezegd' is voor 'de 

computer' de hoofdrol weggelegd bij de 
vrijetijdsbesteding die rilatelie heet? 

P m m »1II 
NEDERIAND, 
SBC 

NEDER: 
65C 
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BIJ DE VOORPAGINA: 
In de periode waarin de Nederlands-Indische zegels in 
gebruik waren, werd door de Indische bevolking ner-
haaldelijk getracht om gebruikte zegels weer in 'onge
bruikte' te veranderen. Tn hoeverre die pogingen suc
ces hadden - en wat PTT er tegen deed - beschrijft 
Peter Storm van Leeuwen elders in dit nummer. 

•••maar hoe? 
770-772 
Dat het met de filatelie 'anders' moet, daar
over is bijna iedereen het eens. Maar hóe 
anders dan? In dit nummer van 'Philatelie' 
jaagt een lezer de discussie voor u aan 
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AUHDPostgdin 
Alexonder, Alkmaor/Hoora 

Arthur Ryon 
Barefoot 
Berm, de . „ 
Boeier de 

Bredenhof 
DAVO 
Dieten V 
Filotop 
Frank|xKt 
Friesland pzv 
GonsetGero 
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790 
766 
800 
747 
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Imporlo 
Interaction 
Inver 
Korssen 
Kienhorst 

Limburg 
Lodder pzh 
LodewijK pzh 
Lokven v 
Memhardt 

Hed Ver v Iti Rl 
Neef de 
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NVPH 
Philoposf 
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759 
799 
761 

747,775 
800 
773 
773 
799 
766 
739 
800 
730 
804 
744 
748 
791 
731 
747 
800 
800 
742 
799 
766 

PPC 

Rapp, Peter 
Rietdtik 
Safe Nederland 

Stelzer, Rudolf 
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Visser 
Vliet, V 
Wien pzh 
Wiggers de Vries 
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UIT DE 
VAM 

FAMILIE MATISSE 
NAM HET NIET 

La Poste, de Franse PTT, 
moet aan de ervenHenri 
Matisse een bedrag van 

WERELD 
FILATELIE 
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Het onrechtmatig gebruik van 
Matisse's portret van de schrij
ver Louis Aragon leverde de 
Franse posterijen een schade
post van ruim 45.000 gulden op 

bijna vijfenveertigdui
zend gulden betalen. De 
nazaten van de Franse 
schilder waren onaange
naam getroffen door een 
zegel die een door Ma
tisse getekend portret 

van de schrijver Louis 
Aragon laat zien. De ze
gel verscheen in 1991, 
in de serie Personnages 
célèbres ('beroemde per
sonen'). 
De derde kamer van het 
Tribunal de grande in
stance de Paris oordeel
de dat er sprake was van 
inbreuk op het auteurs
recht; La Poste had ver
zuimd om aan de erfge
namen toestemming tot 
overneming van de teke
ning te vragen. 
De Aragonzegel maakt 
deel uit van een serie van 
zes zegels, die alle gete
kende portretten (ver
vaardigd door kunste
naars als Picasso en Man 
Ray) laten zien. Voor zo
ver bekend hebben de 
nazaten van deze kun
stenaars nog geen scha
declaims ingediend. 

Niue: er komen weer nieuwe ze

§els, maar of de verzamelaar 
aar nu zo blij mee moet zijn... 

NIUE WEER TERUG 
OP DE KAART 

Het StilleZuidzeeëiland 
Niue is weer terug op de 
filatelistische kaart. Eind 
1994 liep het contract af 
dat de posterijen van 
Niue hadden gesloten 
met de filatelistische 

agent Kenny Internation
al Corporation en sinds
dien moesten de onge
veer vijfduizend inwo
ners het zonder eigen 
postzegels doen. Veel 
problemen leverde dat 
kennelijk niet op. 
Maar nu gloort er hoop 
voor de verzamelaars 
van Niue: in het Britse 
handelarenblad The Phi
latelic Exporter wordt ge
meld het land zelf zegels 
zal uitgeven en daarvoor 
de hulp van een Australi
sche agent heeft ingeroe
pen. 
Het adres van het filate
listisch bureau is: 
P.O. Box 73, Alofi, Niue, 
South Pacific. 

NOORS BOEKJE '350 JAAR POSr IN TWEE 
VERSIES UITGEGEVEN 

Het vorig jaar versche
nen Noorse boekje '350 
jaar Post' bestaat in twee 
uitvoeringen. Tussen de 
150 en 200 duizend 
boekjes van de in totaal 
1.2 miljoen exemplaren 
bevatten een postzegel 
van 3.50 kronen die dui
delijk afwijkt van de ze
gel die in de rest van de 
oplage kan worden aan
getroffen. 
Op de 'normale' jubi
leumzegel (thema: '1845 
 de eerste postzegel') is 
op de achtergrond een 
zegel van 15 öre in het 
typeklimmende leeuw te 
zien; in de deeloplage 
met de afwijking is deze 
zegel spoorloos verdwe
nen. 

In Michel Rundschau (het 
maandelijks verschijnen
de supplement op de Mi

chelcatalogus) wordt 
voor de normale versie 
van het boekje 
13.20 mark genoteerd; 
het boekje met de varië
teit staat voorlopig voor 
25 mark op de lijst. 

! • • • • • • • * 

Het normale boekje en het boekje 
zichtbaar bij de tweede zegel van 

met de variëteit: het verschil is 
rechts op de onderste rij 

'AANVULLING' 
WORDT AFWIJKING 

Met de begin dit jaar 
verschenen Franse zegel 
Civilisation des Arawaks 
is iets vreemds aan de 
hand. Het Franse blad 
Timbroscopie meldde in 
februari dot één van de 
inscripties op de zegel 
de tekst lie de SaintMar
tin  pas nadat de zegels 
al van de persen waren 
gelopen apart werd aan
gebracht  het waarom is 
niet duidelijk. 
Het blad voorspelde toen 
al dat er wel eens afwij
kingen, bijvoorbeeld ver
schoven of weggevallen 

opdrukken 
boven water 
zouden kun
nen komen. 
En dat ge
beurde dan 
ook. Een le
zer van Tim
broscopie, 
woonachtig 
in Meaux, 
legde de re
dactie een 
exemplaar 
van de Ara
wakzegel 
voor waar
op de tekst lie de Saint
Martin sterk is verscho
ven. De zegel werd 'ge
woon' op een brief weg
geplakt, zodat mag wor

Twee Civilisation des Arawakzege\s: links een 
normale, rechts het exemplaar uit Meaux (af
komstig uit een vel waarin nog 49 andere soort
gelijke zegels moeten hebben gezeten) 

den aangenomen dat de 
oorsprotTkelijke bezitter 
van deze interessante af
wijking geen filatelist is. 
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ENGROSPARTIJ OOSTDUITSE 
SCHAALDRUKKEN KOMT OP DE MARKT 

De Duitse postzegelon
derneming Bavaria Brief

marken GmbH pakt de 
zaken groots aan. Enkele 
maandien geleden gaf 
het bedrijf een catalogus 
van bijna honderd pagi
na's uit onder de titel Un
gezähnte Phasendrucke 
DDR / 95875. Het gaat 
om een enorme partij 
ongetande schaaldruk
ken, halffabrikaat dat in 
de drukkerij wordt ge
bruikt om de kwaliteit 
van de diverse drukgan
gen te kunnen beoorde
len. 
Als een verzamelaar van 
een eenvoudig zegeltje 

van de DDR alleen de 
rode drukgang wil heb
ben dan kan dat; voor 
twintig mark kan hij of 
zij het ongetande stukje 
papier ver
werven. Maar 
er zijn ook 
spectaculair
dere Phasen

drucke te 
koop. De 
duurste in de 
ßavor/acata
logus kost 
1.250 mark. 
Voor die prijs 
ontvangt de 
besteller een 
zogenoemd 

hartstuk met zes zegels, 
compleet met drukkers
merk (VEB Wertpapierd
ruckerei der DDR lil 18 
185}, telnummers en ko
lomtotalen. 
In het voorwoord bij 
deze omvangrijke prijs
lijst zegt Bavaria dat de 

'Topstuk' uit de catalogus van Bavaria: voor 
'slechts' 1.250 mark is dit llerzstück te koop 

aangeboden zegels, vel
letjes en blokken in de 
nieuwe Michel Deutsch
land SpezialKatalog 
1996 vermeld en geca
talogiseerd zijn. Dat 
moet diegenen die de 
degelijkheid van de be
wuste Duitse catalogus
uitgever kennen vreemd 
in de oren klinken, maar 
het klopt wél. 
In het blad Michel
Rundschau legt de re
dactie uit hoe net zit: 
'Wi j zouden het liefst 
hebben afgezien van ca
talogisering,' zo valt on
der het kopje Dos Fenster 
zum Markt  DDRPha
sendrucke \e lezen. 
'Maar nu een deel van 
het opgedoken materiaal 
kennelijk de zegen van 

een keurmeester heeft 
gekregen kunnen we dat 
niet meer doen.' En: 'Wi j 
vinden het beter een con
crete catalogusnotering 
te geven, gebaseerd op 
de gemiddelde prijs die 
de riandel rekent, in 
plaats van de vermelding 
, te gebruiken; in het 
laatste geval zou daar
mee de mogelijkheid 
worden geboden fanta
sieprijzen voor deze 
stukken te berekenen.' 
In de Deutschland Spe
zialKatalog worden 
overigens slechts globale 
richtprijzen gegeven, va
riërend van enkele tien
tjes (zegels in één druk
gang) tot enkele honder
den mark (ongetande ze
gels in alle kleuren). 



YVERT& TELLIER 
OP INTERNET 

Ook catalogusuitgever 
Yvert & Tellier in Parijs is 
bereikbaar op het Inter
net Het adres is 
hnp://mm.yvert-et-tellier.fr 

HCC-DAGEN 
KOMEN ERAAN! 

Op 22, 23 en 24 novem
ber v/orden in de Jaar
beurshallen te Utrecht 
weer de Hobby Compu-
terdagen gehouden. De 
Postzegel Gebruikers
groep van de Hobby 
Computer Club zal daar 
prominent aanwezig 
zijn. Niet alleen de be
staande filotelistische 
software zal er worden 
gedemonstreerd: er is 
ook een geheel nieuw 
postzegelbeheersysteem 
beschikbaar dat (onder 
meer) onder Windows95 
draait. Het systeem is ge
baseerd op een nieuw 
nummersysteem dat het 
mogelijk zal maken ge
gevens uit verschillende 
bronnen met elkaar te 
vergelijken. 
Meer informatie wordt 
verstrekt door de heer 
F.J.J. Duurkoop, Postbus 
19912, 2500 CX Den 
Haag, telefoon/fox 070-
3993752. 

WERKDIBBETSOP 
FRANSE ZEGEL 

We zijn er een beetje 
laat mee, maar ruimen 
toch een plaatsje in voor 
een chauvinistisch be
richtje. Een kunstwerk 
van de Nederlander Jan 
Dibbets (1941) is vereeu
wigd op een dit jaar ver
schenen zegel uit de 
Franse serie Oeuvres 
c/'orf ('kunstwerken'). 
Eerder verschenen er in 
deze reeks 'Nederland
se' zegels met werken 
van Van Gogh (1853-
1890, 'De kerk van Au-
vers-sur-Oise'), Vermeer 
[1632-1674,'De kant
klosster') en Van Velde 
(1895-1981, naamloos). 

i ^ 
6,701 

ENGELSE 'ROB VAN DE ROVERS'-EMISSIE 
GING NIET DOOR 

Franse zegel met een modern 
Nederlands doek 

Stripliefhebbers zullen 
het betreuren dot de 
voetbalploeg van Enge
land in juni van dit jaar 
geen Europees kampioen 
werd. Waren de Engel
sen er wèl in geslaagd 
de titel in de wacht te sle
pen, dan zou Royal Mail 
op 4 juli vijf opmerkelijke 
stripzegels hebben uitge
geven, zo onthult het 
Britse postzegelblad Gib
bons ofamp Monthly wan 
oktober. 
Het kwintet zegels zou 
afbeeldingen nebben la
ten zien van de fameuze 
Roy Race, sterspeler van 
de Meicbester Rovers. 
Roy of the Rovers - Ne
derlandse lezers en le
zertjes kennen hem als 
'Rob van de Rovers' -
was voor het eerst in ac

tie te zien in 1954, in het 
Engelse stripblad Tiger. 
In de periode 1978-
1990 verscheen er elke 
week een avontuur van 
de succesvolle voetballer. 
In de drie jaar daarop 
werd zijn prestatiedrang 
kennelijk wat minder en 
werd de frequentie van 
Roy's belevenissen terug
gedraaid tot één avon
tuur per maand. In 1993 
werd definitief met de 
strip gestopt. 
Zodra de voetbalploeg 
van Engeland Euro 96 
zou hebben gewonnen, 
zou de Britse PTT zijn 
'huisdrukker', Harrison & 
Sons, opdracht hebben 
gegeven met het drukken 
van de Roy of the Rovers
zegels te beginnen. Op 4 
juli - slechts vier dagen 

The stamps that might have been 
Rof of l/ie Rovers scores tor England 

Afbeelding uit Gibbons Stamp Monthly van oktober, de Roy of the 
Rovers-zegels zouden woorden hebben gekregen van 1 9 p {Roy 
back for England), 25 p /Roy's beaten his mon), 30 p {Super strike 
by Roy], 35 p {It's a goal - Roy scored) en 41 p (Roy's a winner] 

baar zijn geweest. 
Maar helaas, het mocht 

ig- niet zo zijn... 

na de voetbalfinale -
zouden de zegels dan 
aan de loketten verkri 

JAPANSE POSTERIJEN DOEN BURGERS OP 
LEEFTIJD EEN PLEZIERTJE 

De Japanse PTT draagt 
het hart kennelijk op de 
juiste plaats. In maart 
van dit jaar werden na
melijk speciaal voor ou
dere Japanners een vel
letje met vijf gelegen-
heidszegels en bijbeho
rend postpapier uitgege
ven. 
Elke Japanner van ze

ventig jaar of ouder 
kreeg gratis zo'n velletje 
uitgereikt, samen met vijf 
veiïetjes van het speciale 
briefpapier. 
De zegels en het briefpa
pier tonen een kraanvo
gel en een schildpad; 
beide dieren gelden in 
Japan als symbolen voor 
een lang leven. 

t/xm. 

ATTENTIE ASCAT: NOG MEER KWALIJKE 
POSTZEGELEMISSIES OP MARKT 

In het septembernummer 
van 'Philatelie' werd de 
Chinese speculatieve 
emissie ter gelegenheid 
van de tentoonstelling 
China 96 aan de kaak 
gesteld. Daarbij werd 
ook gewag gemaakt van 
het advies dat de organi
satie van filatelistiscne 
uitgevers Ascaf ten aan
zien van het bewuste 
blokje geeft: niet in de 
albums opnemen en in 
de catalogus slechts in 
een klein lettertype ver
melden. 
Als de Ascat goed heeft 
opgelet kan ze haar 
raad nu ook van toepas
sing verklaren op enkele 
Turkse emissies. Ter gele
genheid van Istanbul 96, 
een expositie die van 27 
september tot en met 6 
oktober in het vroegere 
Constantinopel werd ge
houden, zijn namelijk 
weer enkele fraaie 
(wan)produkten gelan

ceerd. De vier(!) gewone 
souvenirvelletjes die aan
dacht besteden aan deze 
tentoonstelling kunnen 
wellicht nog door de 
beugel, maar anders is 
het met twee aanvullende 
blokjes. 
Het gaat om het souve
nirvelletje met het thema 
'Post betekent...', dat op 
27 september uitkwam. 
De Turkse PTT heeft be
halve dit normale velletje 
nog twee aangepaste 
versies het licht doen 
zien. Het duo is onge-
tand en is voorzien van 
de aanduiding Istan
bul 96 Dijnya Filateli 
Sergisi in rood, respec
tievelijk in zwart. 
De bedoeling die de PTT 
van Turkije met dit twee
tal heeft kunnen niet dui
delijker worden uitge
drukt dan door de ver
koopprijs te noemen van 
het complete zestal velle
tjes: zestig dollar .. 

OUD-HOOFDREDACTEUR 'PHILATELIE' 
A.C.G.BAERT OVERLEDEN 

Op eerste pinksterdag 
van dit jaar (26 mei) 
overleed in zijn woon
plaats 's-Gravenhage 
G/7/es Boert (70), van 
1966 tot 1969 hoofdre
dacteur van het Neder-
landsch Maandblad voor 
Philatelie. 
Gilles Boert - 'Sik' voor 
vrienden - was een me

thodisch man. Hij werkte 
jarenlang voor de Alge-
mene Nederlandse Ver
eniging voor Vreemde
lingen Verkeer ( A N W ) 
en was tot kort voor zijn 
overlijden voorzitter van 
de Haagse afdeling van 
de Protestants Christelij
ke Ouderenbond 
(PCOB). Voor de uitge

verij Van Goor bewerkte 
hij de derde druk van het 
Aardrijkskundig Woor
denboek van Nederland, 
die in 1968 het licht zag. 
Boert sloot aan het einde 
van dat jaar zijn drieja
rig hoofdredacteurschap 
af, waarvan het middel
ste het gedenkwaardige 
jaar van de internationa
le filotelistische tentoon
stelling Amphilex 67 
was, waarin hij een 
werkzaam aandeel had. 

Er verscheen een Amphi-
/ex-nummer (mei) en in 
het daaropvolgende iuni-
nummer een voortreffe
lijk geschreven en geïllu
streerd verslag van deze 
tweede naoorlogse inter
nationale filatelieten-
toonstelling. 
Gilles zal rierdacht wor
den als een beminnelijk 
mens en bovenal als een 
goede collega. 
Hij ruste in vrede. 
A . Boerma 



Postzegßlveiling 
Wiggers deMes ̂ v 
6. J. Garritsen beëdigd taxateur. 

Onze 151e veiling 
wordt gehouden op 
donderdag 12 en 

vrijdag 13 december 1996. 
Met een groot aanbod van apart verkavelde betere zegels, 

series van Nederland en O.R. 
(o.a. 3-gaats roltanding, postbewijsserie ongestempeld), 

buitenland met veel West-Duitsland en Berlijn. 

Tevens een prachtig aanbod van intact gelaten landencollecties 
uit particuliere verzamelingen en nalatenschappen, 

engroskavels Zwitserland en ander West Europa 
en een grote afdeling prentbriefkaarten met o.a. zeer 

mooi Friesland en Waddeneilanden. 

Inzenden voor onze volgende veilingen 
is doorlopend mogelijk; neemt u 

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

Singel 282 - 1 0 1 6 A D Amsterdam 
Telefoon: 020-6249740 
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INTERNATIONALE POSTZEGELVEILING 

13 t/m 16 november 1996 

rrant — Hein»! 
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♦ 

Opnieuw is HBA opgedragen, een reeics belangrijl<e 
speciale collecties te veilen. De liquidering hiervan zal 
een van de hoofdattractries van onze herfstveiling zijn, 
die van 13 t/m 16 november 1996 plaatsvindt  en wel 
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 topconditie 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
melingengedeelte, 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. 

BESTELBON voor: 

□ Veilingcatalogus lierfst 1996 
ü Informatiebrochure 
i ^ inzendformulieren 

Nnnm 

>^ ^ ■ ^ 

■8 1 

Ad res 

Postcode 

Plaats 

HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG 
GEBRÜDER EHRENGUT 

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

Gebruikt 
1/46 
47 
48 
49 
50/55 
56/76 
80 
77/79 
82/83 
84/86 
87/89 

35% Kat. 
150,— 
5 0 0 , 

85,— 
1,50 

36,— 
8 7 5 , 

7,50 
15,— 
47,50 
7,50 

90/94 5,— 
95 12,— 
96 9 , 
97 30,— 
98 22,— 
99 50,— 
100 45,— 
101 900,— 
102/03 8,— 
104 125,— 
105 105,— 

106/29 30% Kat. 
130/31 400,— 
132/33 20,— 
134/35 40,— 
136/38 165,— 
139/40 5,— 
141/43 10,— 
144/48 3,— 
149/62 15,— 
163/65 7,50 
166/68 6,— 

169/76 2,— 
177/98 6 0 , 

199/403 40% Kat 
404/806 40% Kat 
807 tot eind 

1/3 Kat. 
UP 1/3 3,50 
4/5 2,— 
6/8 12,— 
12/13 300,— 

Ongebruikt met nette éérste plakker of plakkerrest: 
50/55 
56/76 
77 
78 
79 
80 
81 
82/83 
84/86 
87/89 

95 
96 

17,50 
575,— 

50,— 
110,— 
230,— 
9 5 0 , 

32,— 
19,— 
80,— 
14,— 
10,— 
15,— 
1 6 ,  1 

97 35,— 
98 55,— 
99 150,— 
100 300,— 
101 950,— 
102/03 57,50 
104 180,— 
105 190,— 
106 5,— 
107/09 70,— 
110/13 10,— 
114/20 30,— 
121/28 36,— 

129 35,— 
130/31 500,— 
132/33 85,— 
134/35 40,— 
136/38 165,— 
139/40 10,
141/43 13,— 
144/48 25,— 
149/62 250,— 
163 1 0 , 

164 90,— 
165 200,

166/68 10,— 

169/76 5,50 
177/98 290,— 
199/403 40% Kat. 
POSTFRISCH 
404/517 40% Kat. 
518/37 2.000,— 
538/790 35% Kat. 
791/1107 

25% Kat. 
zonder blokken 

Andere en losse Nr 
prijs op aanvraag. 

Levering boven ƒ 250, - franko verzekerd. 
Beneden ƒ 100^- + ƒ 12,50. 

Beneden ƒ 250, - + ƒ 5,- porto en adm. 
Onbekende adressen bij vooruitbetaling op Giro 837103. 

Prijzen vrijblijvend zolang de voorraad strekt. 

Postzegelhandel Tolhuizen lid N.V.RH. 
Fo lk inges t r . 3 5 , 9 7 1 1 J T G r o n i n g e n , 

Tel . 0 5 0 - 3 1 3 1 5 7 7 , G i ro 8 3 7 1 0 3 

V. 
? 

arv o 
postzegelveilingen vof 
Buitenhaven 5, 5211 TP 's-Hertogenboscti 
Telefoon 073-6 12 20 33 
Telefax 073-6 13 67 39 

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

■ Door overmaking van ƒ15,-
(giro 4600298) ontvangt u 
onze goed verzorgde, 
en rijk geïllustreerde catalogi. 



VERZAMELGEBIED 
SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
POSTBUS 749 2300 AS LEIOEN 

'BOUWEN AAN DE 
m TOEKOMST' 

O p 6 november 1996 
ga f PTT Post weer de 
jaarl i jkse serie Kinder
postzegels uit. De reeks 
Destoat ook di t jaar uit 
dr ie verschil lende post
zegels, d ie eveneens in 
een velletje te verkr i jgen 
z i jn . 
Het thema van de Kin
derpostzegels van di t 
jaar is Bouwen aan de 
toekomst. 
O p de postzegel van 
7 0 + 3 5 cent is een baby 
met boeken te zien en de 
twee postzegels van 
80-t-40 cent la ten respec
tieveli jk een kind met 
dieren en een meisje met 
gereedschap z ien. 
De zegels z i jn ontwor
pen door de graficus 
Mar ten Jongema (1951) 
uit Amsterdam. 

A l g e m e n e 
inrarmat ie 

De opbrengst van de 
Kinderpostzegelact ie, 
w a a r v a n de organisat ie 
in handen is van de 
Stichting Kinderpostze
gels Nederland [SKH], 
zorg t er voor dat de SKN 
jaarl i jks een groot aanta l 
projecten kan steunen. 
Het gaa t daa rb i j om kin
deren in b innen- en bu i 
tenland d ie in moei l i jke 
omstandigheden verke
ren: kinderen met een 
hand icap , straat- en 
zwer fk inderen, werken
de k inderen, kinderen 
d ie z i jn aangewezen o p 
jeugdhulpver lening en 
kinderen d ie het slacht
offer z i jn van gewe ld , 
ui tbui t ing of discr imina
tie. 

Me t deze steun helpt het 
SKN kinderen o m op te 
groe ien tot gezonde zelf
standige volwassenen. 

Mar ten Jongema heeft 
voor de postzegels al le
daagse foto's van gewo
ne kinderen gebrufkt. 
A a n die foto's voegde hij 
met behulp van de com
puter tekeningen toe. Bij 
z i jn typograf ie g ing hij 
uit van een blokkendoos; 
ook d a a r kon je mee 
bouwen. Over het thema 
zegt h i j : 'Kinderen z i jn 
de toekomst, maar w i j 
moeten d ie voor hen ma
ken. Uiteindeli jk heb ik 
het thema uitgewerkt zo-

710 

Kinderpostzegels 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Rastermaat en raster-
hoeken van de 
gebruikte kleuren 

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

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

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

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTT-ordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 
Einde van de geldigheid 

70+35 cent 
Baby met boeken 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
O(nder) 

zwart 
magenta 
geel 
cyaanblauw 
R120/45° 
R120/15° 
R120/60° 
R120/75° 

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10 
10 tot 1 
961311 
91-92 
6 november 1996 
94-96 
L1111 R1111 
100 

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

25.0x36.0 mm 
kam 
13V4 12 /̂4 
13.33: 12.80 
16/24 
d/d/O/d 

ongeperforeerd 
08 081996 
10785 

onbekend 
0105 1997 
onbepaald 

80+40 cent 
IVIeisje met dieren 

JESP 
offset 
Roland Favorit 363 
O(nder) 

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 
lOto t l 
961312 
91-92 
6 november 1996 
94-96 
L1111 R1111 
100 

Harrison 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 

lllp 
-45/45 
la 
la 
nee 
nee 
D2c 
Harrison 

25.0x36.0 mm 
kam 
12% 13V4 
12.80: 13.33 
16/24 
d/d/O/d 

ongeperforeerd 
06 08 1996 
10786 

onbekend 
01 12 1997 
onbepaald 

06-11-1996 

80+40 cent Blokje 
IVIeisje+gereedschap 

JESP JESP 
offset offset 
Roland Favont 363 Roland Favont 363 
O(nder) O(nder) 

zwart 
magenta 
geel 
cyaanblauw 
R120/45° 
R120/15° 
R120/60° 
R120/75° 

10x10 
2 
zwart 
1 tot 10 
10 tot 1 
961313 
91-92 
6 november 1996 
94-96 
L1111 R1111 
100 

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

25.0x36.0 mm 
kam 
12% 13'/4 
12.80: 13.33 
16/24 
d/d/O/d 

ongeperforeerd 
05 08 1996 
10787 

onbekend 
01 12 1997 
onbepaald 

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

2x70,2x80 en 2x80 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
onbekend 
n.v.t. 
[6 november 1996] 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 

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

144x75 mm 
kam 
13V4 12% (blokje) 
12.80: 13.33 (zegels) 
16/24 (zegels) 
O/d/O/d 

ongeperforeerd 
26 06 1996 
10788 

onbekend 
01 12 1997 
onbepaald 

© 1996 Philatelie/R.C. Bakhuizen van den Bnnk 
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als kinderen het ook zou

den doen. De baby heeft 
nog geen idee, hij leest 
nog geen boek, maar zal 
dat later wel doen. De 
zesjarige knutselaarster 
bouwt letterlijk aan de 
toekomst en het grootste 
meisje heeft haar hoofd 
vol cfieren en wenst de 
wereld van de toekomst 
ook dieren toe.' 
In 1991 ontwierp Jonge

ma de Europapostzegels 
(het thema was toen 'Eu

ropa in de ruimte'). Deze 
emissie kreeg in 1 992 in 
Italië de prijs voor de 
beste Europese postze

gel. 

Technische 
bijzonderhecJen 

Velzegels 

De nieuwe Kinderpostze

gels zijn ook dit jaar 
weer in loketvellen en in 
blokken gedrukt. De drie 
zegels  70+35, 80cf40 
en nog eens 80t40 cent 
 hebben een staand for

maat, in de blokjes lig

gen de zegels echter met 
de basis naar links. 
In de op deze pagina af

gedrukte tabel worden 
de belangrijkste techni

sche gegevens samenge

vat. In aanvulling op oe 
tabel kan nog het vol

gende worden opge

merkt 
Paskruizen staan links 
van de zegels 1 en 91 
(linkervel), respectievelijk 
rechts van de zegels 10 
en 100 (rechtervel) Ver 
links van de tweede ze

gelrij van het linkervel 
staan enkele krabbels 
{JOS bij de zegel van 
70 cent en ROB bij de 
zegels van 80 cent). Ver 
rechts van de tweede ze

gelrij van het rechtervel 
zien we een horizontale 
streep. 
Op de onderrand van de 
vellen voor alle waarden 
is één zogenoemde 
Brunnerbalk geplaatst. 
Deze Brunnerbalken 
zullen op de loketvellen 
niette zien zijn. 
Het oranje van de 'baby

zegel' is opgebouwd uit 
geel en magenta, het 
lichtgroen van het meisje 
op de dierenzegel uit 
geel en cyaanbTauw! 

Blokken 

De technische gegevens 
van de Kinderzegelblok

jes zijn ook weer te vin

den in de tabel. Verder 
kan nog het volgende 
worden gemeld 
De blokjes zijn vervaar

digd in drukvellen van 
viermaal vijf blokken (= 
vijf 5 rijen van vier blok

ken naast elkaar). 
Op alle vier de randen 
tussen de blokken staan 
snijlijnen en in de vier 
hoeken zien we twee 
haaks op elkaar staande 
snijlijnen. Op de boven

en de onderrand staan 
halverwege de blokken 
paskruizen en cirkels, op 
de zijronden zien we 
halverwege horizontale 
lijntjes staan. Bovenaan 
is één Brunnerbalk 
zichtbaar. 
Ook hier weer enkele 
krabbels: ver rechts van 
de blokken 16 en 20 is 
de naam JOS vermeld, 
ver links naast blok 1 7 is 
een horizontale lijn te 
zien Op de onderrand, 
onder elke kolom blok

ken, is in zwarte inkt de 
tekst 77840 PTT NEDER

LAND 'Kinderzegels vel

letje' gedrukt Deze aan

duiding wordt gevolgd 
door oe tekst cyan ma

genta yellow black; deze 
vier woorden zijn in de 
corresponderende kleu

ren gedrukt 
De samenstelling van de 
blokjes is als volgt Op 
elk blokje zien we van 
links naar rechts steeds 
twee identieke, boven el

kaar geplaatste zegels in 
de volgorde 'Meisje met 
gereedschap' (80 cent), 
'Meisje met dieren' 
(80 cent) en 'Baby met 
boeken' (70 cent) Om 
de zegels, op de vel

rand, is een tekst ge

plaatst die met delclok 
leesbaar is. Deze tekst 
begint op de linkerblok

velrand en luidt 1996 
Bouwen aan de Toe

komst Kinderpostzegel

actie De basis van de 
tekst is uiteraard naar 
binnen gericht. 
De Kinderpostzegels 
1996 uit vellen en blok

jes zijn  als het om druk

procédé en tanding gaat 
 volkomen identiek aan 
elkaar. Toch kunnen ze 
van elkaar worden on

derscheiden, want het 
verschil in papierrichting 
(staand voor de velze

gels, liggend voor de 
blokjeszegels) is nog 
steeds aanwezig 



FILATELIE "DE BOEIER" ^ 
N E D E R L A N D Z W I T S E R L A N D 
Postzegels in luxe kwaliteit postfris of gestempeld; geen fdc's 
Prijslijst gratis op aanvraag. Prijzen in Nfl. 

COMPLETE JAARGANGEN ZWITSERLAND POSfFRÏS 
Postfrisse jaargangen, Zwitserland (volgens Michel) 
(incl. ProJuventute, Pro Patria, LP en bloks) 
(excl. papiervariaties, rol/dienstzegels, losse zegels uit bloks) 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

52,— 
39,75 
332,50 
96,— 
48,50 
456,— 
37,50 
39,50 
37,50 
195,— 
30,50 
32,50 
21,50 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

89,— 
120,50 
66,— 
22,— 
49,— 
13,50 
11,— 
11,50 
18,— 
14,50 
15,75 
11,— 
15,— 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

15,50 
23,— 
26,50 
19,50 
15,— 
26,50 
25,— 
23,— 
22,— 
25,75 
29,75 
28,50 
36,50 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

28,50 
33,50 
38,50 
38,— 
49,— 
51,— 
42,— 
57,50 
62,50 
58,50 
58,50 

AANBIEDINGEN (geldig t/m sept. '96, zolang voorraad strekt) 
1964 t/m 1983 postfris (20 jaargangen) NFL 375,-
Zie ook onze advertentie in december '95 nummer Philatelie 
Prijslijst Zwitserland/Nederland gratis op aanvraag. 
Onze prijslijst heeft nummering volgens Michel, Yvert en 
Zumstein 
Bestellingen schriftelijk of per fax. Levering aan nieuwe klanten tegen vooruitbeta
ling of onder rembours. 
BIJ bestellingen tot Hfl. 200- + 3,50 verzend-/adm. kosten (rembours + 10,-). 
Boven Hfl. 200,- franco levering. Minimumorder s.v.p. Hfl. 50,-. 
BIJ VOORUITBETALING 5% KORTING! 
Betaling door overmaken naar giro/bankrekening of bijsluiten betaalkaarten/euro
cheques 

KLIPPER 75, 2991 KL BARENDRECHT TELEFAX: 0180-621428 
TELEFOON 19.00-22.30 EN IN HET WEEKEND: 0180-619743 Geen winkel 
POSTGIRO: 2718493 ABN/AMRO: 50.50.44.978 bezoek alleen na afspraak 

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 

HANDELSONDERNEMING IPHINE IMPORT-EXPORT 

Groothandel in Filatelistische en Numismatische artikelen - Fabrikant FILI-SAFE 
Exclusief SCHAUBEK Importeur voor Nederland 
Kerkstraat 17 - NL 4854 CC Bavel - Tel. (0161) 431983, fax (0161) 433099 
Bank: Rabo, Bavel rek.nr. 10.46.96.761 - K.v.K. 47689 te Breda 
Postgiro 501 58 65 - BTW nr. NL.0.647 19.455.B01 

DAVO - HARTBERGER - HAWID - IMPORTA - KABE - LEUCHHURM - LINDNER - MICHEL - SAFE - SCHAUBEK - UNIE - YVERT 

î ^ 
UITGEBREID IN OOST-EUROPESE EN AZIATISCHE STATEN! 

VERZAMEL NU NIEUWE STATEN, U KUNT HET NOG KOM
PLEET KRIJGEN! Zoals: Estland, Letland, Litouwen, Kroatië, 

Moldavië, Slovenië, Slowakije, Tjechië, Rusland, Wit-Rusland, maar ook Armenië, Azer
beidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgisistan, Oekraïne, Tadzjikistan, Turkmenistan en Uzbe
kistan. 

Alle landen in standaard en brillant uitvoering leverbaar via de vakhandel. Vraag naar de 
SCHAUBEK-FOLDER, NIEUW IN NOVEMBER. 

SCHAUBEK ZEER STERK IN BLANKO BLADEN, DIVERSE KLEUREN! 

VOOR DE MOTIEFVERZAMELAAR: SCHAUBEK-BLANKO-LIKE, creme-kleurig of zwarte bladen (240 
gr.) met daarop weekmakervrije folie, ook geschikt voor bankbiljetten, postkaarten, poststukken enz. 



1919 R i e t d i j k 1996 
POSTZEGELS VERKOPEN? 

Wilt u de hoogst mogelijke prijs? 
Wilt u eerst een gratis taxatie 
voordat u een beslissing neemt? 
Wilt u een hoog en renteloos voorschot? 
Wilt u profiteren van onze 77-jarige 
ervaring en opgebouwde reputatie? 
Wilt u een uiterst correcte behandeling 
en discrete afhandeling? 

Bel loĴĤ  Rietdijk 
0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 
VOOR ALLE GEWENSTE INFORMATIE! 

TIENDUIZENDEN TEVREDEN 
INZENDERS GINGEN U VOOR 
SINDS i919 . 

R I E T D IJ K 
POSTZEGELVEILINGEN 

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

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

77 JAAR IN DIENST DER PHILATELIE 

mailto:rietdijk.stamps@tip.nl
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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-Duitsiand/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/Geneve/Wenen 
Zwitserland 
Auto's/fietsen/motoren 
Bekende personen 
Bloemen 

•c 
O 
(O 
fl) Enorme sortering motief 

S / 
O) 

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 
Vlinders/vogels 
Voetbal 
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de venrayse 
postzegelhandel 
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Julianasingel 1 - 5802 AS Venray S 
tel. /fax: 0478 - 531717 prijslijsten/bestellingen '̂  

tel. 0478 - 586391 winkel ' 
^1 - ue}||B>vv>| - Buijepos OIOJB - uezfud e 6^ 

Pzh. N. de Neef NEDERLAND & O.G. 
Nederland combinates 
Postfns vigs. NVPH uit 
postzegelboekjes: 

1 
2 
3+4 
6 
6f 
7+7f 
8 
8f 
9 
9f 
10 
lO f 
11f 
12 
13 
14 
15 
21 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
36 
37 

7,25 
33,00 

9,00 
7,00 

125,00 
13,00 
7,00 
8,00 

19,50 
9,50 

10,00 
19,50 
35,00 

122,50 
70,00 
13,50 

9,50 
9,00 

10,50 
12,00 
14,00 
14,00 
12,00 
17,00 
15,50 
44,00 

38 
40 
42 
48 

15,00 
22,00 
79,00 
28,50 

Nederland blok
ken postfris 
854 
858 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 

29,00 
2,00 
2,00 
4,00 
6,50 
7,50 

16,00 
11,00 
6,00 
9,00 

idem gebruikt 
854 
899 
937 
1024 

22,50 
3,50 
8,00 
5,50 

Aruba FDC's 
1/6 
7/12 
13/18 
19/24 
25/30 
31/36 
37/42 
43/48 
49/54 
55/60 

16,00 
13,00 
15,50 
15,50 
20,50 
21,00 
21,50 
21,50 
22,50 
23,50 

Aruba postfris 
1/20 
21/36 
37/53 
54/69 
70/85 
86/02 
103/17 
118/33 
134/50 
151/70 

27,50 
18,00 
29,00 
28,00 
24,00 
23,50 
20,50 
21,50 
20,00 
22,00 

100 verschillende blanco FDC's 
Nederland voor slechts 49,00 
idem 150 verschillende 89,00 
idem 100 Ned Antillen 49,00 
idem 50 Sunname 20,00 

Gratis prijslijsten van Ned & OG, Rep Sur. en Indonesië. 
Bestellingen b.v.k. schriftelijk (boven ƒ 100,- franco). 
Tel. 0523-614978 (zat., maandag/dinsdag van 11.00-22.30) 
BIJ vooruitbetaling: korting 2 % of 4 % boven ƒ 500,-. 
Postgiro 4335822 

N. DE NEEF POSTBUS 143 7700 AC DEDEMSVAART 

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

BIEDEN U AAN 
van 15 november - 31 december 1996 

Nederland 
cat nr 80 10 gulden "gebruikt" 
cat nr 101 10 gulden 'gebruikt" 
cat nr 100 5 gulden "gebruikt" 

Postpakketverrekenzegels 
cat nr 1 en 2 "gebruikt" 

Postzegelboekjes 9D postfris 
9Df postfns 

Kindblokken 1965nr854 
1967nr899 
1968 nr 917 

Eerste Dag Enveloppen (adres) 
1950 E 2 
1950 E 3 
1950 E 4 
1950 E 5 

cat waarde 
ƒ 2050,00 
ƒ 2100,00 
ƒ 

ƒ 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

110,00 

160,00 

250,00 
175,00 
75,00 
15,00 
25,00 

ƒ 1150,00 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

675,00 
575,00 
575,00 

Onze prijs 
vanaf ƒ 850,00 
vanaf ƒ 850,00 

ƒ 50,00 

ƒ 85,00 

ƒ 120,00 
ƒ 77,50 
ƒ 35,00 
ƒ 7,50 
ƒ 10,00 

ƒ 500,00 
ƒ 270,00 
ƒ 230,00 
ƒ 230,00 

Bestellingen per postbank is mogelijk met vermelding van sene Nr 

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

744 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 

in 

JAN RIET 
MINREBROEDERSTRAAT 4 

3512 GT UTRECHT 
TEL 030-2316838 

POSTBANK 371645 

W. MEURS 
NIEUWSTRAAT 5 

6701 DE WAGENINGEN 
TEL 0317-414318 

POSTBANK 966389 



5 0 e AnnivERSAiKE DE L'UniCEF 5 0 JAHRE UrilCEF 

50e AnmvERSAiRE DE L'UniCEF 

5 0 T H AnnivERSAKY OF UNICEF 

j ^ ~ g.^ 

5 0 JAHRE UNICEF 

fHE U Q L Y D U C K L I N Q 

5 0 T H A N N I V E R S A R Y O P U N I C E F 

„Met geesteskinderen is het net als met aardse kinderen: 
zij groeien terwijl zij slapen.,, 

Vrij naar: Hans Christian Andersen 
1946 

was het geboorte

jaar van UNICEF, de kinderhulporgani

satie van de Verenigde Naties. UNICEF werd in het leven geroepen om de grote 

nood van de kinderen na de 2e wereldoorlog te lenigen. Nu, 50 jaar later, is 

UNICEF nog steeds wereldwijd actief voor het welzijn van de kinderen. In het 

verleden konden dankzij gezamenlijke consequente inspanningen opmerkelijke 

successen worden behaald. In de komende 50 jaar zal de aandacht vooral op de 

verwezenlijking van de rechten en behoeften van de kinderen worden gevestigd. 
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50 jaar UNICEF, 50 jaar in dienst van de kinderen 

zijn reden genoeg voor de uitgave van een serie sprook

jesachtige jubileumszegels. De zes buitengewone post

zegels verschijnen in drie valuta (USD, CHE ATS). 

De motieven representeren een selectie 

van de populairste sprookjes uit de hele 

wereld  en uit de verschillende cultuur

kringen. De afbeeldingen op de zegels 

zijn door de Walt Disney Company 

gemaakt die ze aan de UNPA ter 

beschikking heeft gesteld. 

Coupon invullen, uitknippen ofcopieren en inzenden aan: 
UNPA, Postadministratte van de Verenigde Naties, Palais de Nations, CH12I1 Geneve 10, Zwitserland 

Elk klein vel bestaat uit 8 postzegels 
en een vignet. 

^ JA, stuur mij a.u.b. de zes postzegels „50 jaar UNICEF" voor de prijs van Ngl 11.50, incl. porto en verzending, betaalbaar na ontvangst met rekening. 

^ JA, stuur mij a.u.b. de 6 kleine vellen (elk bestaande uit 8 postzegels en een vignet) „50 jaar UNICEF" voor de prijs van Ngl 63.50, incl. porto en verzending, betaalbaar na ontvangst met rekening. 

^ JA, stuur mij a.u.b. de 3 eerstedagbrieven „50 jaar UNICEF" voor de prijs van Ngl 14.00, incl. porto en verzending, betaalbaar na ont^^uigst met rekening. 

^ JA, stuur mij a.u.b. nadere inlichtingen over het omvangrijke filatelistische aanbod van de Postadministratie van de Verenigde Naties. 

Naam Adres Postcode/plaats £)atum/handtekening PN 596 



'FOUTE BEATRIX': DE ROOK TREKT OP 
PTT Post maakt mm^ms hémd 

746 

Een belangrijke bijdrage aan 
de duidelijkheid rond de fos-
forloze Beatrixjes leverde de 
directeur van PTT Post Filate
lie in Haarlem, mevrouw drs 
M.G.A. van Moll. Zij schreef 
op 24 september een verhelde
rende brief aan de NVPH, de 
Nederlandse Bond van Filate
listen-Verenigingen en het 
maandblad 'Philatelie'. De be
langrijkste passages uit dat 
schrijven volgen hierna. 

'De oplage van de betreffende 
postzegel is niet exact bekend. 
Het is thans zeker, dat twee rol
len papier zijn gebruikt zonder 
fosforlaag. Ruim genomen moet 
de oplage dan ook liggen tus
sen de volgende nummerreek-
sen (te vinden op de linker of 
rechter velrand): 
07-MRT-96 9991/000 165 000 en 
07-MRT-96 9991/000210 000 
Dit betekent, dat maximaal 
45.000 vel ó 200 stuks (9 mil
joen exemplaren) gedrukt kan 
zijn op gewoon papier. Het in 
het persbericht van 6 juni 1996 
(persbericht nummer P066 van 
PTT Post) genoemde aantal van 
3.6 miljoen exemplaren berustte 
op het op dat moment bekende 
gegeven, dat één papierrol ge
woon papier gebruikt zou zijn. 
Later is gebleken, dat twee pa-
pierrollen zonder fosforlaag zijn 
gebruikt. 
De marge is ruim genomen, zo
dat het zonder meer mogelijk is, 
dat vellen postzegels op fosfo
rescerend papier worden ge
vonden met nummers die bin
nen de genoemde reeks liggen 
(tegen de uiterste nummers 
aan). De nummerreeks is met 
opzet als zodanig vastgesteld, 
omdat op het oog nauwelijks of 
geen verschil is te zien met de
zelfde postzegels, gedrukt op 
fosforescerend papier. Deze rui
me marge is ingesteld om geen 
risico te nemen in verband met 
de terugzending van de postze
gels zonder fosfor door de post
kantoren. Zowel de voorraad te
ruggezonden zegels alsmede de 
nog aanwezige magazijnvoor
raad is inmiddels vernietigd. 
Wi j ontvangen regelmatig ver
zoeken om uitlevering van de 
postzegels gedrukt op gewoon 
papier. Er is echter géén voor
raad van de betreffende postze
gels aanwezig. Wi j kunnen aan 
deze verzoeken dus niet vol
doen. 

De postzegels van 80 cent van 
de oplage op gewoon papier 
zijn waarschijnlijk naar de post
kantoren gezonden in week 22 

De verschijning van de 'foute' Beatrix van 80 cent (gedrukt 

op papier zonder fosfor) blijft de verzamelaarswereld bezig 

houden. Hoewel het exacte aantal zegels dat zonder fosfor 

werd gedrukt nog niet valt vast te stellen - laat staan 

hoeveel van die zegels verkocht werden èn behouden bleven -

wordt het beeld toch steeds scherper. 

Brief met fosforloze Beatrix en een blokje gewone Beatrix|es onder de ultraviolette lamp 

(de week van 27 mei tot en met 
31 mei 1996). Aan welke post
kantoren de betreffende postze
gels zijn verstrekt, is niet gead
ministreerd en daarom niet be
kend.' 

Tot zover de brief van me
vrouw Van MoU. 

VOLOP SPECULATIE 
Dat er zoveel belangstelling 
voor de 'foute Beatrix' bestaat 
is begrijpelijk. In de eerste 
plaats dringt de analogie met 
de Duitse Kobknz-zegel zich 
op. Die in 1992 verschenen ze
gel zorgde voor tumult toen 
bekend werd dat een deel van 
de oplage gedrukt was op niet-
fluorescerend papier. De ge
wone zegel staat voor drieën
eenhalve mark genoteerd, de 
zegel zonder fluor doet tach
tig mark. 
Verder worden de verzame
laars ook wel een beetje gek 
gemaakt. Meteen na het be
kend worden van het bestaan 
van de 'foute Beatrix' begon 
de markt naar een richtprijs te 
zoeken. Een adverteerder in 
filatelie vroeg in het septem
bernummer f 19.50 voor een 
los exemplaar van de 80-cents 
Beatrix op gewoon papier. Op 
het oog helemaal niet zo'n 
overdreven prijs, want in Mi
chel's op dat moment net ver
schenen Europa-Katalog West 

stond het Beatrixje voor hon
derdvijftig mark genoteerd. 
Dat verklaart wellicht ook de 
hoge (re) prijs die de Deutsche 
Briefmarken-Revue hanteert; dit 
Duitse blad kon de 'foute 
Beatrix' voor 32.50 mark aan 
zijn lezers leveren. 
Abonnees van Michel Rund
schau, het maandelijkse sup
plement op de Michel-catalo-
gi, weten inmiddels beter: in 
het nummer van oktober is de 
notering teruggedraaid tot 
vijftig mark. Nog verstandiger 
is de cataloguscommissie van 
de NVPH: die vermeldt de ze
gel wel in de nieuwe editie van 
de catalogus (waar hij num
mer 1489x kreeg), maar laat 
een notering vooralsnog ach
terwege. 

IN DE PAPIERVERSNIPPERAAR 
Uit de brief van PTT-directeur 
Van Moll kan worden opge
maakt dat er maximaal negen 
miljoen 'foute' zegels zijn ge
drukt, ongeveer de oplage van 
een normale Nederlandse ge-
legenheidszegel. Verzamelaar 
J.H. Avis uit Zwaag - over wie 
zo dadelijk meer - houdt een 
veel ruimere marge aan: hij 
gaat er van uit dat de veltel-
nummers tussen 
07-MRT-96 9991/000 100 907en 
07-MRT-96 9991/000214 223 
voor een (groot) deel uit ze
gels zonder fosforlaag kunnen 

bestaan. In dat geval zouden 
dus maximaal 113.316 vel 
(ruim 22.6 miljoen zegels) 
voor de titel 'foute Beatrix' in 
aanmerking kunnen komen. 
Helaas wordt in de brief van 
PTT-directeur Van Moll niet 
vermeld, hoeveel zegels uit
eindelijk door PTT Post zijn 
teruggenomen en vernietigd, 
een gegeven dat - gezien de 
toch niet gebrekkige admini
stratie in Haarlem - met enige 
moeite boven tafel moet zijn 
te krijgen. Ook is niet duide
lijk of alle gedrukte 'foute' ze
gels aan de postkantoren zijn 
uitgeleverd; het is immers mo
gelijk dat een deel van die 
voorraad in het Haarlemse 
magazijn bleef. Een eventueel 
'magazijnrestant' zal uiteraard 
niet aan de papierversnippe-
raar zijn ontsnapt. 
Het exacte percentage dat aan 
vernietiging in Haarlem is 
ontkomen blijft daarmee on
gewis, zodat de marktwaarde 
van het fosforloze Beatrixje 
voorlopig uitsluitend door het 
mechanisme vraag en aanbod 
zal moeten worden bepaald. 

FOUT OP FOUT 
In het vorige nummer van 
'Philatelie' meldden we de 
eerste veilingopbrengsten van 
de 'foute Beatrix': op een vei
ling van de postzegelvereni
ging West-Friesland brachten 
drie van deze Beatrixjes ge
middeld vier guldens en drie 
kwartjes op. Dat sloot aardig 
aan bij de schatting van de ei
genaar van deze zegels, de al 
eerder genoemde verzame
laar J.H. Avis uit Zwaag. Avis 
wist de hand te leggen op een 
aantal veldelen van de bewus
te afwijking. Avis ging er vóór 
de veiling van uit dat de zegels 
'tussen de drie en zes gulden 
per stuk' zouden opbrengen. 
In het oktobernummer van 
WF Post, het verenigingsblad 
van de NVPV afdeling West-
Friesland, wordt overigens ge
meld dat PTT Post een dubbe
le fout heeft gemaakt. Nadat 
de foute Beatrixjes op 7 juni 
bij de postkantoren waren te
ruggeroepen, werden ter ver
vanging van de ingeleverde ze
gels nieuwe Beatrixjes aan de 
kantoren gezonden. Er wer
den toen opnieuw 'foute' ze
gels aan de kantoren uitgele
verd. Dat verklaart waarom 
PTT Post op 13 juni nóg een 
'terughaalactie' (ditmaal een 
telefonische) op touw moest 
zetten, zo schrijft VWPost. 



Een beurs om niet ie missen! 
Zaterdag 23 november en zondag 24 november 1996 

35' CAPELSE POSTZEGELBEURS 
Capelle aan den IJssel in de Trefterp Marsdiep 1 

* Vele handelaren met voor elk wat wils 
* Dubbeltjeshoek meer dan een half miljoen postzegels 

en aantekenstrookjes 
* Toegang gratis 
* Heel makkelijk te bereiken Eindpunt metro de Terp 
* Gratis ruime overdekte parkeergelegenheid 
Openingstijden beide dagen van 10 00 17 00 uur 

Voor Inlichtingen Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek 
Tel 0 1 8 0 317897 (Hr W T Rath) 

Tip verras een van uw relaties met Sinterklaas Kerst of zijn/haar verjaardag met 
de nieuwe Catalogus Grootrondstempels Nederland 1996 van F van den 
Hoven Zolang de voorraad strekt op op' 

Verkrijgbaar bij de betere postzegelhandel Ook rechtstreeks 
te bestellen door overmaking van ƒ38 — op postbankrekening 
4752860 t n v Uitgeverij Filatop te Amersfoort Tevens te 
verkrijgen op de Verzamelaarsjaarbeurs in Utrecht (9/10 nov ) 

Uitgeverij Filatop, uw specialist in Filatelie en Topografie 

Rudolf Steltzer tel. 00 49 69 234131 
fax 00 49 69 233870 

Jaarlijks 3 postzegelvellingen 

Inkoop postzegelverzamelingen 
of nalatenschappen 

tegen contante betaling 

internationaal Postzegelveilinghuis 
GmbH 

Rudolfstrasse 13-17 
60327 Frankfurt/Main 

Verzamelaars! Opgelet! -o! --o: 
Munten & Postzegels 
[ R P 1 

Hier volgt een greep uit onze actuele aanbiedingen 

Cat prijs onze prijs 
f 901 00 f 360,00 

Zomerzegels 
1950 t/m 1954 

Fax of bel ons en 
wrj sturen u vrijblijvend 
de complete 
aanbiedingenlijst toe 

OP POSTORDER 
t> V s I n C3 

Kinderzegels 
1950 t/m 1974 f614 00 f249,00 
Postzegelboekjes (Zomer-Rode Kruis-Kerst) 
nr29t/mnr45pfr (15st) f255 00 f99,50 
Postzegelvelletjes Kind 
1965 t/m 1991 f 426 00 f 179,50 

Direct bestellen is mogelijk d.m.v.: 
• Bedrag overmaken op banknr 60 72 78 668 / Postbank 7548831, 
• Toezending cheque/girobetaalkaart, 
• Onder rembours, ik betaal f 12,50 extra aan de postbode 

--Ü' Bel 024-3770965 
Fax 024-3785119 

IBRAbv 
Postbus 6589 

6503 GB Nijmegen 
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■ m^0 1 

49+C 
50 55 
61B61C+C 
56 76+C 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64+C 
65 
66 
67 
68+C 
69 
70 
71 
72 
73 
74+C 
75 
76 
77 
78+C 
79+C 
80+C 
81 
82 83 
84 86+C 
87 89 
90 101+C 
93 
94 
95 
96 
97 
98+C 
99+C 
100+C 
101+C 
102 103+C 

M.W. 

[ adres 
■ VA^MI %^* i 

995 — 
67 50 

875 — 
3500 — 

105 
4 — 
4 — 
8 — 
5 50 
2 50 

20 — 
1 8 

600 — 
24 — 

175 — 
75 — 

1100 — 
48 — 
55 — 
50 — 

110 — 
160 — 
700 — 
250 — 
160 — 
330 — 
400 — 
900 — 

2700 — 
100 — 
35 — 

645 — 
41 25 

4550 — 
10 — 

9 — 
50 — 
50 — 

135 — 
210 — 
500 — 
900 — 

2700 — 
240 — 

104 105+C 
106 
107 109+C 
110 113 
114 120 
121 131+C 
129 
130+C 
131+C 
132 133 
134 135 
136 138 
139 140 
141 143 
144 148 
149 162+0 
163 165+C 
161+C 
162 
166 168 
169 176 
177 198+C 

P 
975 — 

10 — 
325 — 

23 75 
82 50 

1525 — 
100 — 
700 — 
5 9 5 
250 — 
110 — 
240 — 

27 50 
31 25 
90 — 

1065 — 
765 — 
425 — 
100 — 
22 50 
18 75 

900 — 
177 198 Los 60% 
199 202 
203 207 
208 211 
212 219 
220 223 
224 
225 228 
229 231 
232 235 
236 237+C 
238 239 
240 243 
244 247 
248 251 
252 255 
256 
257 260 
261 264 
265 266 
267 268 
269 

KARSSEN 
Koperwiek 20 ("Villatelie") 

35 — 
70 — 
35 — 

200 — 
47 50 
60 — 
72 50 
70 — 
70 — 

675 — 
112 50 
115 — 
275 — 
115 — 

72 50 
37 50 

170 — 
105 — 
80 — 

105 — 
42 50 

8081 Zf 
ABN/AMRO 481078 878  Giro 416 

»ost zei nelli lan 
EiaEBBta ra® p ® § 

270 273 
274 277 
278 
279 282 
283 286 
287 288 
289 292 
293 295 
296 299 
300 304 
305 309 
310 312 
313 317 
318 322 
323 324 
325 326 
327 331 
332 345 
346 349+C 
350 355 
356 373 
356a 356d 
374 378 
379 391 
379a 379d 
392 396 
397 401 
402 403 
402b 403b 
404 
405 421 
422 
423 427 
428 442 
443 
444 448 
449 453 
454 459 
460 468 
469 473 
474 486 
487 489 
490 494 
495 499 

105 — 
125 — 

90 — 
125 — 

80 — 
20 — 
62 50 
15 — 
47 50 
42 50 
45 — 
13 75 
41 25 
50 — 
17 50 
27 50 
45 — 
2 9 

560 — 
45 — 

170 — 
97 — 
15 — 

6 1 0 
6 65 
4 40 
2 20 
7 — 

240 — 
015 
2 10 
0 1 0 
0 90 
8 75 
015 
1 30 
2 80 
3 50 
7 50 
315 

90 — 
60 — 

7 20 
5 25 

= EIburg Fax/Tel 
3000  Lid K V K 

500 503 
504 505 
506 507 
508 512 
513 517 
518 533 
534 537+C 
538 541 
542 543 
544 548 
549 
550 555 
556 560 
561 562 
563 567 
568 572 
573 577 
578 581 
582 
583 587 
588 591 
592 595 
596 600 
601 
602 606 
607 611 
612 616 
617 636 
637 640 
465b 634b 
641 645 
646 
647 648 
649 653 
654 
655 659 
660 
661 665 
666 670 
671 675 
676 680 
681 682 
683 687 
688 692 

7 — 
2 30 
3 50 
615 

14 90 
340 — 

1075 — 
14 — 
10 — 
15 75 

2 1 0 
49 — 
75 — 

9 1 0 
24 50 
28 — 
20 10 
23 65 

2 30 
17 50 
8 75 

69 95 
12 25 

0 50 
21 — 
13 65 
17 50 
12 25 
31 50 
15 75 
25 40 

2 45 
4 20 

1315 
0 90 

17 50 
1 60 

11 40 
15 75 
38 50 
12 25 
43 75 
12 25 
13 50 

D525 680148 Aut 
ir 127300 

idel 
ïTPBiOSa 

693 694 
695 699 
700 701 
702 706 
707 711 
712 
713 714 
715 719 
720 721 
722 726 
727 728 
729 730 
731 735 
736 737 
738 742 
743 744 
745 746 
747 751 
752 756 
757 758 
759 763 
764 765 
766 770 
771 773 
774 776 
777 778 
779 783 
784 785 
786 790 
791 
792 794 
795 799 
800 801 
802 806 
807 810 
811 
812 815 
816 817 
818 819 
820 
827 828 
829 
830 834 
835 

M.W. Karssen 
tuDHs GxaïadQïdn'u' | 
5 25 
7 70 
7 50 

14 35 
15 75 

1 — 
"1 — 

10 50 
1 15 

14 70 
3 15 
1 75 
8 75 
3 10 

11 20 
5 75 
2 50 

1190 
7 — 
0 30 
4 90 
1 25 
5 05 
2 40 
8 40 
0 85 
4 50 
1 — 
5 60 
1 10 
0 40 
2 80 
1 20 
2 80 
0 45 
015 
0 90 
0 20 
0 55 
0 1 0 
0 30 
0 1 0 
1 — 
0 1 0 

Dtel 0652 915955 

836 838 
839 
840 841 
842 846 
847 848 
849 853 
854 
855 
856 857 
858 
859 863 
868 869 
870 874 
875 
876 
877 881 
882 883 
884 885 
886 888 

0 50 
1 10 
0 40 
0 85 
0 25 
1 — 

27 — 
0 1 0 
0 30 
1 50 
1 — 
0 40 
1 — 
1 50 
0 1 0 
0 90 
0 60 
1 — 
7 80 

886 888 VEL 89 — 
889 893 
894 898 
899 
900 
901 905 
906 907 
908 
909 911 
912 916 
917 
918 919 
920 924 
925 926 
927 929 
932 936 
937 
939 
940 
939a 
965 969 
970 
971 972 
973 974 
975 977 

0 90 
1 15 
3 25 
0 1 0 
1 30 
0 50 
0 10 
0 65 
1 50 
5 — 
0 60 
1 50 
0 75 
1 35 
1 85 
6 — 
1 — 
0 45 
2 — 
2 25 
015 
0 85 
0 65 
0 90 

978 982 2 10 
983 13 — 
985 989 2 80 
990 991 0 75 
992 995 1 50 
996 1000 1 40 
1001 9 — 
1003 1006 1 80 
1007 1008 1 — 
1010 1011 065 
1012 1014 0 6 0 
1015 1019 1 40 
1020 1023 1 65 
1024 5 — 
1025 0 25 
1026 1029 1 65 
1030 1031 0 60 
1032 1035 1 50 
1036 0 30 
1037 0 40 
1038 1041 1 50 
1042 7 50 
1043 1045 1 35 
1043a 1045a 1 35 
1046 1049 1 50 
1052 1054 5 90 
1052paar 12 50 
1063 3 — 
1083 180 
1098 1102 2 50 
1098A1102A 2 50 
Blok 9 en 4 10 — 

Roltanding 1 
Postzegelboekjes 
Luchtpostzegels 
Portzegels 
Brandkastzegels 
Dtenstzegels 1 
Interneringszegels 
Enz prijs op aan
vraag 
+C = met foto certificaat 

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



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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.. 0346  56 35 75  Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 UtrechtAdam) 

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 in this catalogue, so if you want to fill 
those blank spaces, we cordially invite you to . .. 
SEND FOR A FREE COPY OF OUR LATEST LIST!! 

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

itfrtlftrliittWiii 

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

THE No.l GB MAILORDER PEOPLE!! 

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

2 THE SQUARE, THE QUADRANT, RICHMOND, SURREY, TW9 IDY 
TELEPHONE 0044 181940 7777 FAX  0044 181 940 7555 □ 



VAraCOERTS 
RAZENDSNELLE COUECT-A-ROM VAN 
GEBROEDERS BOERE EINDELIJK KLAAR 

Hij zou er eigenlijk vorig 
jaar al geweest zijn, 
maar door allerlei om
standigheden is de 
CD/ROhA Nederland en 
(voormalige) Overzeese 
Gebiedsdelen van Soft
ware Generation (lees: 
de gebroeders Boeré) er 
nu pas. 
Het uitstel is door de ma
kers benut om een ra
zendsnelle uitgebreide 
catalogus (zegels, eerste-
dagenveloppen en ande
re zaken) te maken waar 
de antwoorden op bijna 
alle vragen in een tel op 
het scherm staan. Ge-
brui kersonderzoek is 97 
procent van de zegels 
binnen tien seconden te 
vinden. 
Er kan op verschillende 
manieren worden ge
zocht: van trefwoorden 
(er zijn circa vijftigdui
zend thematische en an
dere verwijzingen opge
nomen) tot aan de kleur 
van de zegel. Volgens de 
makers is het op dit mo
ment de snelste filatelisti-
sche CD/ROM ter we
reld. Dat komt onder 
meer omdat speciaal 
voor het besturingspro

gramma Windov/s95 
gebruik is gemaakt van 
de 32-bits techniek. 
Verder is de digitale ca
talogus uitgebreid met 
een rilatelie-encyclope-
die. Als extraatje hebben 
de makers enkele verha
len van de secretaris van 
de Bond van Nederland
se Filatelisten-Verenigin
gen, Herman Hopman, 
op schijf gezet. 
Bij de prijzen zijn de ma
kers uitgegaan van een 
bepaalde - volgens hen 
realistische - marktwaar
de. Voor de eerstedag-
enveloppen worden zo
wel prijzen voor beschre
ven als voor onbeschre
ven exemplaren vermeld. 
De oplage van de 
CD/ROM bleef beperkt 
tot duizend stuks. De ma
kers hebben er niet meer 
laten maken omdat ze 
eerst willen zien hoe het 
publiek op deze eerste 
schijf reageert. 
De CD/ROM kost 
f 39.90 gulden en is ver
krijgbaar bij enkele post-
zegelwinkels, waaronder 
natuurlijk die van mede
maker Eric Boeré in Al
phen aan den Rijn. 

SAMENSTELLING: GERRIE COERTS, LOOPPLANK 6, 
9732 EA GRONINGEN, TELEFOON 050-5426692 

Nóg een nieuwe CD/R( " _i_ 'o aderlandse markt Collecl-a-ROM 

INDONESISCH SMULPARTIJTJE: NIET MEER 
DAN WAT OPGEKLOPTE ROOM? 

Onder de kop Dat wordt 
smullen biedt postzegel
handelaar Matthijs Jost-
meijer van het bedrijf In
teraction de nieuwe cata
logus van Indonesië aan. 
Met spectaculaire prijs
stijgingen, zo schrijft en 
bewijst Jostmeijer aan de 
hand van de prijzen van 
vorig en dit jaar. 
V^ie echter de ontwikke
lingen in de twee catalo
gusedities vergelijkt met 
de aanbiedingen van de 
zegels van Jostmeijer 
(c.q. Interaction) zélf, 
komt tot opmerkelijke 
conclusies. 
Afgaande op de prijzen 
in de aanbiedingenlijst -
en er van uitgaande dat 
Jostmeijer een specialist 
is - zou er een zekere re
latie moeten zijn tussen 
de prijzen in die lijst en 
de noteringen in de 
(nieuwe) catalogus. Zo 

zou materiaal dat moei
lijk te verkrijgen is en een 
voortdurende stijging 
doormaakt tegen een be
hoorlijk hoog percentage 
te koop moeten zijn. Een 
kleine proef met het ver
gelijken van aanbie-
dingsprijzen met nieuwe 
catalogusnoteringen le
vert echter een verwar
rend beeld op. 
Zo gaat het 'goedkoop
ste' artikel uit de Interac-
f/on-lijst (blok nummer 5) 

weg voor 18 procent van 
de nieuwe catalogus, ter
wijl de 'duurste' twee (de 
blokken 79 en 80) tegen 
79 procent van de nieu
we catalogusnotering 
worden aangeboden. 
Blok nummer 5 is in de 
nieuwe catalogus echter 
wel 100 procent in prijs 
gestegen. Ofwel Jost
meijer weet het ook niet 
precies, ofwel de catalo
gusmakers (waaronder 
Jostmeijer zelf) hebben 
minder verstand van de 
prijzen dan ze doen 
voorkomen. 

Nr. 

1/4 
5 
9 
10 
18 
79/80 
99 

Cat. 
1996 

30 
10 
40 
40 
30 
35 
10 

Cat. 
1997 

60 
20 
70 
75 
60 
70 
25 

Stijging 
in% 

100 
100 
75 
87 

100 
100 
150 

Prijs 
Interaction 

19.00 
3.50 

40.00 
49.00 
29.00 
55.00 
17.50 

% van % van 
oude (at nw.cat 

63 32 
35 18 

100 57 
123 65 
97 48 

157 79 
175 70 

JUSTITIE ONDERZOEKT 7 A A K VAN DE 
VALSE STEMPELS' 

Het Gerechtelijk Labora
torium stelt een onder
zoek in naar een aantal 
zegels die vermoedelijk 
van valse stempels zijn 
voorzien. Het gebeurt 
maar zelden dat deze 
justitële dienst wordt in
geschakeld voor dergelij
ke research; meestal is 
een keuring door de 
Bondskeuringsdienst of 
door een erkende spe
cialist van de handela-
renorganisatie NVPH 
voldoende. 
De politie van Walche
ren en de bij deze zaak 
betrokken veilinghouder, 
P. la Gasse, willen maar 
heel weinig kwijt over 
deze zaak. Ze wachten 
beide op de uitslag van 
het zogenoemde docu
mentenonderzoek. Vol
gens de politiewoord

voerder is dat ook lo-
qisch, 'omdat - als mocht 
blijken dat de stempels 
wél echt zijn - er voor 
niets een hoop onrust is 
gezaaid in de postzegel
wereld'. 
De handelarenorganisa-
tie NVPH heeft de zaak 
echter zó hoog opgeno
men dat ze haar l id La 
Gasse heeft geschorst. 
De reden: de veilinghou
der wil de NVPH niet de 
naam noemen van de in
zender van het in het ge
ding zijnde materiaal. La 
Gasse beroept zich 
daarbij op zijn inzend-
voorwaarden, die inzen
ders vertrouwelijkheid 
waarborgen. 
Mensen die de Vlissingse 
veilinghouder van nabij 
kennen zijn er echter van 
overtuigd dat La Gasse -

BLOKJES: GEEN 
ZUIVERE KOFFIE 

Enkele blokjes van China 
(Volksrepubliek) en de 
republiek Indonesië zijn 
uitsluitend met specula
tieve bedoelingen op de 
markt. Ze worden daar
om niet opgenomen in 

de voordrukalbums van 
de grote fabrikanten. 
Dat is afgesproken door 
de leden van de Ascat, 
de internationale organi
satie van uitgevers van 
albums, catalogi en post-
zegeltijdschriften. Op de 
'zwarte lijst' staan onder 
meer de verschillende 
blokjes die in Indonesië 

zijn verschenen tijdens 
de filatelietentoonstelling 
van vorig jaar en die van 
dit jaar. Verder is een 
Chinees blokje, eveneens 
uitgegeven ter gelegen
heid van een postzegel
expositie, 'foute boef 
volgens de Ascof. 
De beslissingen van de 
Asca/worden niet cen

traal opgeslagen in een 
soort databank, zodat 
niet op afroep kan wor
den meegedeeld of be
paald materiaal nu wel 
of niet 'in orde' is. Daar
door blijft het voor de 
verzamelaar soms on
duidelijk of een bepaal
de uitgifte wel of niet 
door de beugel kan. 

als inderdaad mocht blij
ken dat de stempels vals 
zijn - zonder meer be
reid zal zijn de naam 
van de bewuste inzender 
door te geven, maar dan 
louter en alleen aan de 
politie en niet aan de 
handelarenorganisatie. 
Op 28 oktober - deze 
editie van 'Philatelie' lag 
toen al op de persen -
stond de schorsing van 
veilinghouder La Gasse 
op de agenda van de 
toen gehouden ledenver
gadering van de NVPH. 

VLIEGENSVLUG 
ZEGELS DROGEN 

Gemak dient de mens, 
en dus zal er ook wel 
emplooi zijn voor het 
nieuwe apparaat dat de 
Schwäbische Album fa
brik (kortweg Safe) op 
de markt brengt: een 
elektrische zegeldroog-
machine. Het apparaat 
kan vliegensvlug een 
groot aantal afgeweekte 
postzegels drogen; de 
zegels komen er droog 
en ongekruld uit. Impor
teur van de droog machi
ne is de firma M. van 
Maastricht, telefoon 
010-4143077. De prijs 
van het apparaat ligt in 
de buurt van de f 300.-. 
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I. INLEIDING 

Vanaf het moment dat in Ne
derlandsIndië postzegels wer
den uitgegeven, hebben de 
posterijen voortdurend strijd 
geleverd tegen het opnieuw 
gebruiken van postzegels, 
waarvan de afstempeling is 
verwijderd. In dit artikel zul
len wij aandacht schenken 
aan verschillende soorten 
poststempels en nagaan, in 
hoeverre /ij al dan niet succes
vol waren tegen dit frauduleus 
hergebruik. Daarbij beperken 
wij ons tot de meest gebruikte 
handstempelmodellen, die 
door de NederlandsIndische 
posterijen op post, bijpost en 
hulppostkantoren zijn ge
bruikt in de jaren 18641942. 

II. POSTSTEMPELS 

De belangrijkste functies van 
poststempels zijn': 

1. Het ongeldig maken van 
postzegels^; 

2. Het vaststellen van de da
tum en het uur waarop een 
poststuk bij de posterijen 
een bepaalde behandeling 
heeft ondergaan; 

3. Het waarmerken van de 
echtheid van door de pos
terijen uitgegeven bewijs
stukken; daaronder vallen 
bijvoorbeeld ook postze
gels. 

Aan welke eisen moet een 
poststempel daarom voldoen? 
In de allereerste plaats moet 
het de postzegels op een zoda
nige manier ongeldig maken, 
dat de zegels niet meer  ook 
niet na een bepaalde bewer
king  voor een tweede keer 
kunnen worden gebruikt. 
Daarnaast moet een stempel 
behalve de kantoornaam ook 
andere administratieve gege
vens bevatten, zoals datum en 
uur van afstempeling. 
Een stempel mag de poststuk
ken niet beschadigen of vuil 
maken. Ten slotte mag het 
geen afbreuk doen aan de 

In de periode waarin de NederlandsIndische postzegels in gebruik waren, werd voortdurend 

geprobeerd van de gebruikte zegels weer 'ongebruikte' te maken. Op die manier kon de 

inheemse bevolking een centje bijverdienen. De PTT deed er van zijn kant uiteraard alles aan 

om deze postale fraude te voorkomen of te bestraffen. In het nu volgende artikel wordt 

nagegaan hoe succesvol de beide in deze strijd betrokken partijen waren. 

beid buiten den ketting. Een Ja
vaan werd in hetzelfde jaar 
voor dezelfde overtreding te 
Poerwodadi evenwel tot een 
halfjaar dwangarbeid veroor
deelde 
Ook postambtenaren begin
gen wel eens een dergelijk 
misdrijf. Een brievenbesteller 
te Koedoes werd in 1883 be
trapt op het verwijderen van 
de afstempeling op een zegel. 
Hij werd prompt ontslagen en 
in handen van de justitie ge
steld. Met slechts vijftien da
gen dwangarbeid, maar ver
volgens zonder betrekking, 
kwam hij vrij'. 

Het vooraf controleren van 
opgeplakte postzegels werd 
tot ver in de twintigste eeuw 
gehandhaafd. Dat gold ook 
voor de wijze van afstempelen 
van postzegels. In 1894 bij
voorbeeld werd het als volgt 
omschreven: De overstempeling 
der zegels moet met de meeste zorg 
geschieden, zoodat het grootste ge
deelte van het oppervlak door de 
stempels getroffen wordt, doch een 
gedeelte van den stempelafdruk 
buiten het zegel valt. Zijn twee of 
meer zegels voor de frankeenng ge
bruikt dan worden zooveel stem
pelafdrukken daarop geplaatst als 
tot behoorlijke vernietiging nodig 
is.^ 
De lage levensstandaard voor 
een groot deel van de inland
se bevolking heeft dit fraude
ren in de hand gewerkt. Im
mers, postzegels met een ver
wijderde afstempeling lever
den voor velen weer een aar
dig inkomen op. Een schoon
gemaakte /egel van 10 cent 
kon voor 5 cent verkocht wor
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1 sfeervolle opname van het oude postkantoor van Medan In 1913 zou Medan een 
nieuw en veel groter postkantoor kri|gen, dot tot op heden in gebruik is 

duidelijkheid van het adres. 
In het vervolg van deze be
schouwing zullen wij alleen 
aandacht schenken aan het af
stempelen van postzegels. 

III. FRAUDEREN MET GEBRUIKTE 
POSTZEGELS 

Toen op 1 april 1864 postze
gels werden ingevoerd kreeg 
de postambtenaar, belast met 
het afstempelen van brieven, 
direct richtlijnen mee om 
eerst de postzegels te contro
leren'. De zegels mochten pas 
worden afgestempeld als zij 
geen tekenen van reeds eer
der te zijn gebruikt vertoon
den. Als op de zegel echter 
sporen worden aangetroffen van 
eene misdadige po^ng, om den af
druk van eenen vroeger daarop ge
plaatsten stempel weg te nemert*, 
dan moest de brief worden 
achtergehouden. De postamb
tenaar moest over de zegel (s) 

een kruis met zwarte inkt trek
ken, die ruim over de rand 
van de zegel uitkwam. Daaron
der moest hij schrijven: reeds 
gebruikt. De achterzijde van de 
brief werd geparafeerd. Ver
volgens moest hij rapport op
maken. De officier van justitie, 
werkzaam bij de Landraad, 
werd ingelicht, alsmede de 
postinspecteur. Een diep
gaand onderzoek werd inge
steld. Als de verdachte schul
dig werd bevonden volgden 
straffen die er niet om logen. 

Zo werd bijvoorbeeld in 1894 
een briefschrijver uit Bondo
woso veroordeeld tot 4 maan
den dwangarbeid buiten den ket
ting, wegens het desbewust gebruik 
maken van een frankeerzegel, dat 
door een daarop geplaatsten stem
pelafdruk IS vernietigd.'' 
In 1901 kregen te Batavia twee 
schuldig bevonden Chinezen 
ieder drie maanden dwangar



den. Een bordje rijst met wat 
eenvoudige gerechten kostte 
slechts enkele centen. De voor 
hergebruik bestemde postze
gels konden vrij gemakkelijk 
verkocht worden door tussen
komst van kleine winkeltjes. 
De afstempeling kon worden 
weggekrast met een soort ra
deermesje. Soms werden door 
afzenders van poststukken de 
frankeerzegels bestreken met 
een laagje gom of stijfsel. De 
daarop afgedrukte stempel 
kon door de ontvanger mak
kelijk met water worden ver
wijderd. Om dergelijke prak
tijken te bemoeilijken zijn veel 
postzegels later met in water 
oplosbare kleuren gedrukt. 
Hoe effectief zijn de verschil
lende poststempelmodellen 
geweest in de strijd tegen deze 
fraude? 

IV. STEMPELS TOT 1874 

Begin 1864 bestonden er drie 
soorten postinstellingen: post
kantoren, hulppostkantoren 
en fungerende hulppostkan
toren. 
Postkantoren gebruikten voor 
de afstempeling van postze
gels (de ongetande zegel van 
10 cent in het type-koning 
Willem III) het stempel FRAN-
CO-in-kastje''. Franco bete
kent: port betaald door de af
zender. Minstens de helft van 
de postzegel moest zorgvuldig 
worden afgestempeld. De 
chef van het postkantoor 
kreeg nog in een fraaie volzin 
de volgende aanbeveling: Zij 
verliezen daarbij niet uit het oog 
dat het ten tweede male gebruiken 
van hetzelfde post-zegel, in allen 
deek gelijk staat met eene be-
rooving der schatkist, tot het be
drag der daarop uitgedrukte gelds
waarde, dat mitsdien geene onver
schilligheid of zorgeloosheid daar
omtrent mag plaats vinden, en 
dat elke opzettelijke nalatigheid of 
oogluiking, waaraan ambtenaren 
zich in dat opzigt kunnen schul
dig maken, hen zoude doen vallen 
onder het bereik der strafwet.'" 
Het postkantoor beschikte te
vens over een rond dagteke
ningstempel (type R). Deze 
werd met rode inkt op de 
adre-szijde afgestempeld. 

Het hulppostkantoor had 
eveneens een T^RAA^CO-in-kast-
je-stempel tot zijn beschik
king, maar mocht dat alleen 
op zegels afstempelen als de 
brief rechtstreeks naar een an
der hulppostkantoor werd ver
zonden. 
Zo niet, dan verliep de verzen
ding altijd via een postkan
toor. Dat postkantoor stem
pelde de postzegels alsnog af. 
Daarnaast bezat het hulppost
kantoor een kantoornaam-
stempel, onder stempelverza-
melaars beter bekend als lang
stempel (type L). Dit stempel 

diende aanvankelijk volgens 
voorschrift op de achterzijde 
van brieven te worden afge
stempeld". Ook de beheerder 
van het hulppostkantoor 
kreeg de opdracht mee om 
eerst de postzegels te contro
leren. Mocht blijken dat de ze
gels van hun afstempeling wa
ren ontdaan, dan moest hij de 
brief naar de chef van het 
naastbijgelegen postkantoor 
sturen. Deze diende dan de 
stappen te ondernemen, zoals 
eerder is beschreven. 
Fungerende hulppostkanto
ren'•' bezaten alleen maar een 
langstempel. Incidenteel werd 
dit langstempel op postzegels 
afgedrukt. 
Omstreeks mei 1866 kregen 
alle postkantoren een nieuw 
stempel: het halfrond-franco
stempel (type HRF). Vanaf 
1872 (het postkantoor Mun-
tok al in 1870) kregen de 
nieuw geopende postkanto
ren een rond-francostempel 
(typeRF). 

2. Postkantoren gebruikten halfrond- en 
rond-francostempels van medio 1866 tot 
1 januari 1874 om zegels af te stempelen 

Met deze franco dagteke
ningstempels moesten de 
postzegels worden afgestem
peld. Het stempel FRANCOm-
kastje bleef in gebruik bij de 
hulppostkantoren. Op met 
postzegels gefrankeerde brie
ven, afkomstig van hulppost
kantoren, was de wijze van af
stempelen sedertdien als volgt 
voorgeschreven. Het hulp
postkantoor stempelde op de 
achterzijde het langstempel in 

rood af. De fran-
keerzegel werd 
daarna in zwart 
a f g e s t e m p e l d 
met het stempel 
FfiANCO-in-kast-
je. Het postkan
toor, waaronder 
het hulppostkan
toor ressorteer
de, stempelde op 
de voorzijde het 
(half) rond-fran
costempel met 
zwarte boekdruk-
kersinkt af, naast 
en op de zegel. 
Soms werd naast 
de zegel het 
rondstempel af
gedrukt. 
Hulppostkanto
ren leverden pas 
rond 1890 het 
stempel FRAN-
CO-in-kastje in. 
Sedertdien wer
den de lang-
stempels in alle 
gevallen ge
bruikt voor de afstempeling 
van postzegels, totdat de hulp)-
postkantoren dagtekening
stempels ontvingen. 

V. DE EERSTE ECHTE 
VERNIETIGINGSSTEMPELS 

De door postkantoren tot 
1874 gebruikte poststempels 
konden te gemakkelijk van de 
frankeerzegels worden verwij
derd. De posterijen zochten 
naar doeltreffender maatrege
len. Daarom werd het Neder
landse voorbeeld gevolgd en 
vond op 1 januari 1874 voor 
postkantoren de invoering 
plaats van het puntstempel 
(typeP). 

Puntstempels waren echte ver
nietigingsstempels. De poste
rijen spraken ook van een nom-
merstempel tot vernietiging van 

4. Tot omstreeks 1890 gebruikten 
fiulppostkantoren het stempel 
FRANCO-in-kastje voor de zegel-
afstempeling Het postkantoor 
stempelde vervolgens volgens 
voorschrift de zegel nogmaals af 
met het puntstempel (circulaire 
1873 nummer 50 , artikel 4) 

5. Postkantoren gebruikten vanaf 1 januari 1874 puntstem
pels als vernietigingsstempels. Apart moest het dogteke-
ninqstempel worden afgedrukt: een dubbele handeling dus. 
Het nulppostkantoor Bonthain had zijn langstempel volgens 
voorschrift op de achterzijde van de brief moeten afstempe
len. Gelukkió werd tegen deze regel gezondigd, zodat er 
een leuk brierstukje overbleef met als middejpunt een merk
waardig smalle zegel (komtanding 13' /2:13' /4) 

postzegels, immers, het nommer 
van den stempel bemoeijelijkt be-
driegelijke praktijken, om een over-
gestempelden postzegel voor een 
tweede maal te gebruiken en de 
punten van den nieuwen stempel 
laten indrukken op den postzegel 
na, die ook dan zigtbaar blijven, 
wanneer het al mögt gelukken den 
inkt door chemische middelen te 
doen verdwijnen'^. 

Hulppostkantoren bleven het 
stempel f/MA^CO-in-kastje ge
bruiken voor de afstempeling 
van postzegels. De postkanto
ren stempelden daarna de ze
gels alsnog af met het punt
stempel. 

VI . NIEUWE 
DAGTEKENINGSTEMPELS 

Aan het succes van de punt
stempels kwam in 1893 een 

3. Hubpostkantoren gebruikten aanvankelijk langstempels voor postzegelofstempeling. Linksboven- van een echte 'zegelvernietiging' 
is bij Bogan Api Api geen sprake. Middenboven: Saparoea gebruikte zelfs een apart datumstempeltje, dat met een andere kleur on
der het langstempel werd afgedrukt. Rechtsboven: om een groter oppervlak van de zegels af te stempelen drukte Kaiibaroe zijn lang-
sterripel tweemaal of. Linksonder: Waroe heeft keurig apart op iedere zegel zijn langstempel afgestempeld en nog eens met de pen 
de datum 5/8-08 geschreven. Middenonder: een versleten stempel, gecombineerd met vette stempelinkt, geeft wel een smerige aan
blik, zools Solok laat zien Rechtsonder: het postkantoor van Muntok vond de zegelafstempeling door het onder Muntok ressorteren
de hulppostkantoor Blinjoe blijkbaar onvoldoende 
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6 'De nieuwe vernietigingsstempel zal met zwarten inkt worden afgedrukt, in dier voe
ge dat de overstempeling minstens drie vierde gedeelte van den postzegel treft ' Aldus 
net voorschrift, waaraan Semarang zich keurig hield Overigens zal de hoogste gezag 
drager van NederlandsIndie, aan wie de brief is gericht, w 3 geen aspiraties hebben 
gehad om de stempelinkt uit te wissen 
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10 Het groolrondstempel is voor zi|n doel postzegelafstempeling een weinig opval
lend en feiteli|k zelfs overbodig sfempelmodel 
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7 Briefkaart met een rondstempel Ternate van 5 6 1874 hiet zegelbeeld had volgens 
voorschrift met het daarbii behorende puntstempel 63 moet worden afgestempelcT In
dien dit zegelbeeld was afgeknipt, was het toch met fronkeergeidig 

voering in december 1905 van 
het grootrondstempel (type 
GR). Immers, bij het groot
rondstempel kunnen wij, in 
tegenstelling tot alle andere 
Indische poststempels, niet 
spreken van een echt vernieti
gingsstempel. Meer stempel
inkt werd niet op de postze
gels afgedrukt, zoals bij de 
vierkantstempels. Ook staken 
er geen scherpe delen uit om 
de postzegels te vernietigen, 
zoals bij de puntstempels. 

De vierkantstempels verdwe
nen in 1916 van het toneel, 
terwijl de meeste kantoren het 
grootrondstempel in 1917 
voor het laatst gebruikten. 

einde. Naast het puntstempel 
moest op de voorzijde van het 
poststuk ook een dagteke
ningstempel worden afge
drukt. Omdat het aantal te 
verzenden poststukken steeds 
meer toenam, vergde het 
tweemaal afstempelen te veel 
handelingen en dus tijd. 
In april 1893 kregen de post
kantoren de opdracht de 
puntstempels met de dagteke
ningstempels (rondstempels 
type R en sedert oktober 1877 
ook kleinrondstempels type 
KR) in te wisselen tegen vier
kantstempels (type VK)". 
Het vierkantstempel was zowel 
dagtekeningstempel als ver
nietigingsstempel. Hoewel 
deze stempels niet de eigen
schap hadden blijvende in
drukken in de postzegels ach
ter te laten, werd met dit type 
wel veel meer stempelinkt op 
de zegels afgedrukt. 

BRIEFKAART uit Neder! 
(Carte  j  ^  ' " 'in Ini^yB oritinj 

^ ^^^^^^^^f':^ ̂ ^t^rAc^ 

9 fHet vierkantstempel bracht, indien volgens voorschrift gebruikt, veel stempelinkt op 
de postzegel aan Met deze handelwi|ze zal de postbeambte, die deze prentbnefkaart 
afstempelde, nooit vermoed hebben dat hi| een zeer zeldzaam, prachtig verzamelaars
ob|ect creëerde 

Behalve postkantoren kregen 
ook andere postinstellingen 
het vierkantstempel. 

Heel merkwaardig was de in

8 Rond en kleinrondstempels worden meestal aangetroffen op lage waarden (1 tot en 
met 5 centj de zogenaamde drukwerkfrankeerzegels Vanaf eind 1878 tot de buiten 
gebruikstelling in 1893 was het voor postkantoren voorschrift om postzegels op druk 
werken met een dagtekeningstempel af te stempelen (circulaire 1878 nummer 80, orti 
kei 1) 

Verscheidene kantoren ge
bruikten overigens gelijktijdig 
vierkant, grootrond en zelfs 
kortebalkstempels. De eerder 
besproken langstempels wer
den uiteindelijk tussen 1912 
en 1914 ingeruild voor dagte
keningstempels. 

VI I . TYPISCHE INDISCHE 
STEMPELMODELLEN: 
KORTEBALK EN 
LANGEBALKSTEMPELS 

Op de vierkantstempels na 
vertoonden de tot dusver be
sproken Stempelmodellen 
veel overeenkomsten met de 
Nederlandse stempels. Daarin 

kwam in 1908 verandering. 
De Indische posterijen bleven 
kampen met frauduleus her
gebruik van postzegels. Een 
geheel nieuw stempelmodel 
deed m september 1908 zijn 
intrede. Semarang, Soerabaja 
en Weltevreden kregen als 
eerste kantoor een kortebalk
stempel (type KB). Een mo
del, waarbij de ruimten tussen 
de datumbalk en de binnen
cirkel met verticale arceerlij
nen werden opgevuld. Zo
doende werd meer stempel
inkt op de postzegels afge
drukt. 

Dit bleek nog steeds onvol
doende garantie te geven de 
zegels afdoende te vernieti
gen. Het werd de hoogste tijd 
om tot rigoreuze maatregelen 
over te gaan. In november 
1912 werden kortebalkstem
pels met biffagerand inge
voerd'"' (het Franse woord bif
fage betekent letterlijk 'door
haling'). Deze zogenoemde 
biffagerand bestond uit klei
ne, scherpe beiteltjes. De 
eveneens scherpe kruisjes on
derin staken ook enigszins uit. 
Bij het afstempelen van post
zegels werd het papier door
boord, waarbij de vette stem
pelinkt in de papiervezels 
drong. Afwassen of wegkrab
ben van de stempelafdruk had 
geen effect meer. 

Niet alle post, bijpost en 
hulppostkantoren kregen bif
fagestempels. Daarnaast be
schikten veel kantoren gelijk
tijdig over verschillende mo
dellen kortebalkstempels. Als 
een kantoor een biffagestem
pel had, werd dit niet conse
quent gebruikt. 
Gelijktijdig met de invoering 
van de biffagestempels werd 
geëxperimenteerd met nieu
we, moeilijker afwasbare stem
pelinkt. Ook werden postze
gels in loslatende kleuren ge
drukt. 

t^ deze maatregelen ten spijt, 
moest in het jaarverslag van 
1912 toch weer melding wor
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1 1 De krachtige afstempeling van deze zegels (boven) 
zorgde ervoor dot de birfogerand de zegels indrong zoals 
ook uit de afgebeelde achterziide van dit briefstukie blijkt 
'onder]. Deze manier van afstempelen was zeer effectief in 
iet tegengaan van mogelijk fiergebruik (verzameling J.P.H, 
Hoogenboom) 
t 

den gemaakt van uitgedeelde 
.straffen wegens hergebruik 
van postzegels: Den 4den Mei 
werden onder de stukken, die uit 
de binnenbus te Weltevreden wa
ren gelicht, er 51 aangetroffen, 
waarvan de postzegels, die reeds 
vroeger tot gebruik gediend had
den, Tjxet den datum 3 Md waren 
afgestempeld. De vorm van den 
stempelafdruk leidde tot ontdek
king van malversaties van een 
sorteerder en de mandoers^'^ der af
zenders van de stukken. De schul
dige en zijne medeplichtigen wer
den tot drie maanden tenarbeid
stelling veroordeeld. Dezelfde straf 
ondergingen een Chinees, wegens 
verkoop van gebruikte postzegels, 
waarvan de stempelafdrukken wa
ren uitgewischt, en twee Inlan
ders, wegens het desbewust zich be
dienen van zoodanige zegels.^'' 

Tot 1914 werden de poststem
pels geleverd door de Munt te 

Utrecht. Als ge
volg van de Eer
ste Wereldoor
log kwam de le
vering van stem
pels uit Neder
land te verval
len. Sedertdien 
werden de mees
te stempels in 
Neder landsIn
dië zelf vervaar
digd'«. 
Eind 1916 werd 
het langebalk
stempel inge
voerd, waarover 
later meer. Curi
eus is echter dat 
daarna, in de 
tweede helft van 
1917, een korte
balkstempel met 
uurkarakters on
der de datum
balk in gebruik 
werd genomen 
(type KBU). 

Voor zover ons bekend kre
gen slechts 170 kantoren dit 
model. Dit stempeltype is ge
bruikt van 1917 tot 1928 (van 
Koepang zijn zelfs afdrukken 
uit 1936 bekend). De eerste 
modellen waren ook met een 
biffagerand uitgerust. In 1919 
verscheen dit type met geslo
ten buitenrand. Naar een logi
sche reden voor de ingebruik
neming van het kortebalk
stempel met uurkarakters zul
len wij wel altijd blijven gissen. 
De meeste kantoren die dit 
model gebruikten, beschikten 
namelijk ook over een lange
balkstempel. 
Het langebalkstempel 
(type LB) werd dus eind 1916 
in gebruik genomen voor alle 
postinstellingen'^. Ook van dit 
model werden weer zowel 
stempels met een biffagerand 
vervaardigd (vanaf 1916) als 
stempels met gesloten buiten

^/^/.A^^^j x~ ^"ry^fi 

12. De mep van het kortebalkstempel op de zegel van 12' /2 cent had een verwoesten
de uitwerkmg. De arceerlijntjes brachten niet alleen extra stempelinkt op de zegel, 
maar drongen er ook volledig in: het kortebalkstempel had op deze manier hetzelfde 
effect als een stempel met een biffagerand. Overigens zal bii deze geadresseerde ver
moedelijk niet de gedachte hebben gespeeld^ de zegel voor nergebruik schoon te ma
ken 
(verzameling W,J, Meijnders) 

« 

■1. 6.35.10. 
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13, Kortebolk en lonqebalkstempels met gesloten buitenrand (KotabaroeBatanghari 
en Poedjon], met enkele biffagerand (ßon/oewangi en Soë) en met dubbele biffagerand 
[Kendal] 

rand (vanaf 1929). Sommige 
kantoren kregen stempels 
met een dubbele biffagerand. 
De biffagestempels hadden 
niet alleen voor de postzegels 
een vernietigende werking, 
maar soms ook voor de post
stukken zelf. Vooral met ha
merstempels kon de stempe
laar verwoestend uithalen^". 
Wij hebben verscheidene 
briefkaarten gezien waarvan 
een stuk van de kaart letterlijk 
door een biffagestempel was 
weggeslagen. 

Net als bij de kortebalkstem
pels zijn er voor de langebalk
stempels talrijke varianten te 
onderscheiden. 
In mei 1931 werd voor een 
aantal postkantoren een lan
gebalkstempel met een num
mer in het ondersegment 
geïntroduceerd (type LBnr). 
Dat nummer gaf een moge
lijkheid te controleren, welke 
kantoorbeambte een bepaald 
stuk behandeld had. Daar
naast konden verschillende 
kantoorloketten van elkaar 
worden onderscheiden. Ook 
dit model kende stempels met 
een gesloten buitenrand 
(meestal met een brede da
tumbalk) en met een biffage
rand (meestal met een smalle 
datumbalk). 

VII I . PROTESTEN VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 

Hoeveel moeite de Neder
landsIndische PTT ook deed, 
het hergebruik van al eerder 
gebruikte frankeerzegels bleef 
voorkomen. 
In januari 1935 vond de intro
ductie plaats van weer een 
nieuw model: het zogenaam
de puntvlakvuUingstempel (ty
pe PV 1). Het langebalkstem
pel bleef overigens in gebruik 
bij alle kantoren. In plaats van 
verticale arceerlijnen werden 
bij het puntvlakvuUingstempel 
de ruimtes tussen de datum
balk en binnencirkel opge
vuld met scherpe puntjes, die 

14, Smerige afstempeling van het punt
vlakvullinqstempel type PV 1, waardoor 
deze zegel zijn verzamelwoardigheid 
verloor (vezamelingJ,P,H, hloogenboom) 

een fractie van een millimeter 
boven het stempelvlak uitsta
ken. Deze puntjes drongen bij 
afstempeling in het postzegel
papier; ze hadden dus dezelf
de uitwerking als de punt
stempels. Daarnaast werd ook 
weer meer stempelinkt op de 
zegels afgedrukt. 

15 Nette afstempelina van het puntvlak
vuUingstempel type PV 1 van het schaarse 
Pandeq '. Aan de achterkant van de 
zegel Blijkt echter dat zowel de puntjes 
als de datumkarakters de zegel letterlijk 
hebben vernietigd 
(verzameling J.P.fH. Hoogenboom) 

Dit model, dat wij nu eigenlijk 
een heel mooi stempeltype 
vinden om te verzamelen, 
vond een uitermate slecht ont
haal bij de postzegelverzame
laars in NederlandsIndië. In 
het Postzegelblad voor Indië 
wordt in de jaargang 1935 veel 
aandacht besteed aan deze 
kwestie. Verenigingen en indi
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viduele verzamelaars zonden 
postzegels ter illustratie in, 
volkomen vernietigd en dus 
niet meer verzamelwaardig. 
Maar de Indische PTT was de 
verzamelaars ter wille. Een 
brief, verzonden door de Post
zegelverzamelaarsclub 'Bata
via' , met als bijlage een aantal 
frankeerzegels, waarvan de af
stempeling werkelijk beneden 
alk critiek was, werd als volgt 
beantwoord^': 

PostTelegraaf en Telefoondienst 
Hoofdbestuur 

Bandoeng, 11 Maart, 1935. 

In antwoord op Uw schrijven van 
23 Februari j.l. deel ik U mede, 
dat de verschillende aan het licht 
gekomen gevallen, waarbij op 
groote schaal frankeerzegels van de 
daarop voorkomende stempelaf
drukken zijn ontdaan en vervol
gens weer ah ongebruikt in om
loop zijn gebracht, den postdienst 
noodzaakten naar middelen om te 
zien, teneinde een te lichte afstem
peling te voorkomen. 
In verband hiermede luerd beslo
ten, tot geleidelijke ingebruikstel
ling van stempels met dikken balk 
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genheid met het betrokken kantoor 
is opgenomen. 
Na beëindiging van het onderzoek 
zal de bij Uw schrijven overlegde 
omslag aan U worden teru^ezon
den. 

Het Hoofd van de J^deeling 
Vervoer 

In een reactie hierop schrijft 
hoofdredacteur A.G.A. Sta
kenburg: Wij zijn door dit ant
woord er van overtuigd dat de 
postdienst gaarne medewerking 
verleent en de verzamelaars Ier uiil
le wil zijn, echter zou het van on
zen kant te veel gevergd zijn, goede 
afstempelingen te eischen ten koste 
van duizende guldens schade aan 
de posterijen. 

Proeven met nieuwe, onuitwis
bare stempelinkt hadden suc
ces. In juli 1935 werd deze 
stempelinkt, die iets meer 
blauwachtig dan zwart was, 
voor het eerst in gebruik ge
nomen'. 
De dienstverlening van de In
dische PTT aan de verzame
laars breidde zich verder uit. 
Vanaf medio 1935 kon men 
op verzoek weldadigheidsze

IpiaBB«. VAAAl^/:^ 
\ H/f' 

16 Filatelistisch gefrankeerd postsfuk, op 5121936 aangetekend en per luchtpost 
verzonden van Pangkalpinang naar Nederland. Voor een correcte frankering was de 
zegel van 2 cent overbodig. De frankeerzegels zijn keurig voorzien van een langebalk
stempel met nummer, typelBnr, in violet. Daarna is een aantekenstrookje opgeplakt en 
volgens voorschrift afgestempeld met het zo verguisde puntvlakvullingstempel, type 
P V 1 , met zwarte inkt (verzameling D. Glaudemans) 

volgens het systeem, dat in Enge
land en verschillende Engelsche 
Kolonien wordt toegepast. Op een 
twaalftal van de grootste kantoren 
zijn deze stempels thans reeds in 
gebruik. 
Bovendien is aan het betrokken 
personeel nadrukkelijk verzocht, 
aan een duidelijk leesbare, diep
zwarte afstempeling, waarbij min
stens de helft van het frankeerzegel 
door den stempelafdruk wordt ge
raakt, bij voortduring de bijzonde
re aandacht te schenken. 
Het behoefi geen betoog, dat de wij
ze van afstempeling zooals onder
werpelijk heeft plaats gehad, aller
minst mijn instemming heeft, in 
verband waarinede deze aangele

gels licht laten afstempelen 
met het langebalkstempel, in 
plaats van het puntvlakvul
lingstempel. In een brief van 
het Hoofdbestuur van de 
PTTdienst werd het volgende 
uiteengezet'^'': 

Teneinde zooveel mogelijk tegemoet 
te komen aan sedert door belang
hebbenden kenbaar gemaakte wen
schen, is inmiddels opdracht gege
ven tot een geregelde lichte afstem
peling van de weldadigheidsze
gels, terwijl bovendien voor postze
gelverzamelaars de gelegenheid is 
opengesteld om ook voor de overige 
zegels een lichte afstempeling te 
verkrijgen, indien daarom speci

aal wordt verzocht en de aanbie
ding van de te stempelen stukken 
aan een der loketten geschiedt. Te
gen lichte afstempeling van stuk
ken, welke met speciale postvluch
ten, e.d. moeten warden vervoerd, 
bestaat evenmin bezwaar. 
In al deze gevallen zal afzonderlij
ke afstempeling van elk zegel ach
terwege kunnen worden gelaten. 
Eind 1935 werden op enkele 
grote postkantoren speciale 
brievenbussen geplaatst met 
het volgende opschrift: Be
stemd voor stukken, waarvoor, uit 
een philatelistisch oogpunt, een 
lichte afstempeling gewenscht 
wordt ̂ ^"^ 

Hoewel er door de verzame
laars veel drukte is gemaakt 
over de puntvlakvullingstem
pels, werd dit eerste model 
(type PV 1) slechts door 71 
van de ruim 900 kantoren ge
bruikt. 
Eind 1937 werd dit type ver
vangen door een nieuw type 
p u n t v l a k v u l l i n g s t e m p e l 
(type PV 2). Weliswaar ver
dween de opvulbalk, maar het 
was een herintroductie van de 
biffagerand, ook al verwerpe
lijk in de ogen van de verza
melaars. Overigens hebben 
maar 55 kantoren dit type ont
vangen. Van die 55 kantoren 
hadden 53 ook het eerste mo
del gebruikt. 

IX. SAMENVATTING 

Wij hebben kunnen constate
ren dat in de besproken perio
de, die ruim 78 jaren omvat, 
de NederlandsIndische poste
rijen voortdurend te kampen 
hebben gehad met het frau
duleus hergebruik van al eer
der gebruikte postzegels. 
Voor de inheemse bevolking 
leverden schoongemaakte 
postzegels bij de verkoop weer 
enkele centen op. Daarvoor 
kon bijvoorbeeld een eenvou
dige maaltijd worden gekocht. 
Hoewel wij anno 1996 voor 
deze beweegredenen enig be
grip kunnen opbrengen, is 
het logisch dat de Indische 
posterijen er alles aan gelegen 
was deze praktijken een halt 
toe te roepen. 
Vemietigingsstempels, onuit
wisbare stempelinkt en postze
gels met loslatende kleuren 
werden in de strijd geworpen. 
In de vorige eeuw leidde het 
in de kraag vatten van een 
schuldige niet zelden tot eni
ge maanden 'dwangarbeid 
buiten den ketting'. 
In de jaren dertig spraken de 
Indische postzegelverzame
laars een stevig woordje mee. 
Een succes was de buitenge
bruikstelling van het eerste 
model puntvlakvullingstem
pel. Maar met het tweede mo
del viel men van de regen in 
de drup. 
Het voortdurend zoeken naar 
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OVERZICHT VAN DE MEEST 
GEBRUIKTE HANDSTEMPEL .. 
MODELLEN NEDERLANDSINDIE 

Steeds effectievere vernieti
gingsstempels heeft voor de 
(hedendaagse) poststempel
verzamelaars een grote ver
scheidenheid aan interessante 
poststempelmodellen opgele
verd. Al deze stempeltypen 
hebben hun eigen, bewogen 
ontstaansgeschiedenis. Dat 
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Overzicht van de meest gebruikte handstempelmodellen uit 1864-1942 met type-aanduidmg 
De data geven de periode van gebruik aan Jaai tallen tussen haakjes duiden op uitzonde
ringen, gevonden bij enkele kantoren. Een streepje tussen haakjes geeft aan dat het model 
ook na 1942 werd gebruikt 

maakt het bestuderen en ver
zamelen ervan des te boeien
der' 

X. POSTSTEMPELCATALOGUS 

Wilt u meer ovei de behandel
de Stempelmodellen weten, 
dan adviseren wij u de vorig 

jaar verschenen Poststempelca-
lalogus Nederlands-Indie 1864-
1942 te raadplegen. Uw inves
tering in dit ongesubsidieer
de ('), door de Nederlandsche 
Vereeniging \an Postzegel
handelaren uitgegeven boek, 
bedraagt f 135- Omdat alle 
stempels voorzien zijn van 

puntenwaarderingen (zowel 
op losse postzegels als op com
pleet poststtik) en vondsten 
van schaarse afdrukken nog 
heel goed mogelijk zijn, is de 
aanschafprijs al snel terugver
diend 
Peter Storm van Leeuwen, 
Nieuwerkerk aan den IJssel 

Noten: 
Het Poststempel door A van Heus-
den, inspecteur bij de Neder 
lands-Indische PTT, artikel in Or
gaan van de Nederlandsch Indische 
Vereemging van Postzegelverzame
laars (waarin opgenomen Postze-
gelverzamelaarsclub Batavia), Ie 
jaargang 1939, bladzijden 88 en 
89, 123 en 124 en 133 tot en met 
136 
Onafgestempeld gebleven afge
knipte zegelbeelden van post-
waardestukken zoals envelop
pen en briefkaarten, zijn in Ne
derlands-Indie nooit frankeergel-
dig geweest 
Het vooraf door de afzender met 
postzegels frankeren van een 
brief werd pas vanaf 1 januar i 
1882 verplicht gesteld Staatsblad 
van Nederlandsch Indte 1881 num
mer 139, artikel 14, aangevuld 
met Staatsblad van Nederlandsch 
Indie ISSl n u m m e r 224 
Staatsblad van Nederlandsch-Indie 
1864 n u m m e r 5, artikel 67 
Verslag omtrent den Post en Tele
graafdienst in Nederlandsch Indte 
over het ]aar 1894, bladzijde 65 
Verslag omtrent den Post- en Tele 
graafdienst in Nederlandsch-Indie 
over het jaar 1901, bladzijde 69 
Verslag omtrent den Gouvernements 
Post- en I elegraafdienst tn Neder 
landsrh Indte over het jaar 1883, 
blad/i |d( 11 hl en 62 
Huishoii/l/lijke Voorschriften, Post
dienst 1894, artikel 158 Gouver
nements Post en Telegraafdienst van 
Nederlandsch Indie, Batavia, 1894 
Bijblad op het Staatsblad van Ne
derlandsch-Indie n u m m e r 1520 
van 16 Januari) 1864 nummer 9, 
artikel 36 
Bijblad op het Staatsblad van Ne
derlandsch-Indie nummer 1520 
van 16 January 1864 nummer 9, 
arüke! 39 
Staatsblad van Nederlandsch-Indie 
1864 n u m m e r 5, artikel 72 
Over deze merkwaardige postin-
stellingen kan men informatie 
vinden m Pustmnchtingen van een-
voudigen vorm Bestelhuizen en fun
gerende hulppostkantoren m Neder 
lands Indie door P Storm van 
Leeuwen, arükel in Postmerken 86, 
uitgave van de Nederlandse Ver
eniging van Poststukken- en Post-
stempeherzamelaars, bladzijden 
253 tot en met 344 
Circulaire n u m m e r 50 van 1873, 
artikel 1 
Circulaire n u m m e r 29 van 1 april 
1893 aangevuld met circulaire 
n u m m e r 33 van 14 april 1893 
Circulaire n u m m e r 235 van 1912 
Een mandoer is een opzichter, 
deze Indonesische v\erknemer 
werd er soms op uitgestuurd om 
poststukken naar het postkan
toor te brengen 
Verslag omtrent den Post, lelegraaf-
en Telefoondienst tn Nederlandsch 
Indie over he t jaar 1912, bladzij
den 39 en 40 
De Aanmaak van Indische Poststem 
pels door P J M Boel, artikel m 
het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie, j aargang 30 (1953), 
bladzi]de 197 tot en met 200 
Circulaire n u m m e r 74 van 1916 
Hamerstempels zijn stempels die 
bevestigd zijn aan het uiteinde 
van een steel De manier van 
hanteren is als een echte hamer 
Postzegelblad voor Indie, jaargang 3 
van 1 april 1935, bladzijde 61 
Nederlandsch Maandblad voor Phi 
kte/ïe, jaargang 14 (1935), blad 
zijde 159 
Postzegelblad voor Indie, jaargang 3 
van I j u n i 1935, bladzijde 108 
Nederlandsch Maandblad voor Phi
latelie, jdargang 14 (1935), blad
zijde 234 
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Landelijke secretariaten: 
« W : J.H. Avis, Hoefblad 105, 
1689 SVZwaag, ©0229-230192. 
Federatie I.V. Phiiateiica: Zwcard-
vegersgaardel30,2542THDen 
Haag, ©070-3663465. 
De Globe: i. von de Velde, Com-
mondeursweg 40,6721TZ Benne-
kom. 

Aalsmeer: 
IV Phiiateiica; 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: 
A/W; C.Th. Klaver, postbus 321, 
1800AHAlkmoar,®072-
5157889. 
Almelo: 
A/W; J.H. de Vries, Woltastote 
11,7608 XL Almelo, ©0546-
864695. 
Almere: 
VPVA Almere; M. Cornelisz-Davids, 
Hoydnplontsoen 62,1323 EG Al
mere, ©036-5360219. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen aan den Rijn, 
©0172-421332. 
Altena: 
«1'/'1';M. Mortens, Brugstraat 41, 
4283 GE Giessen, ©0183-
442102. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, C.H. v.d. Bera, De 
Wingerd 36,3823 Q Amersfoort, 
©033-4564470. 
>lPCDe/re/';R.A.Tolhuizen,Cla-
verenbladstroot 57,3833 JB Leus
den, ©033-4948412. 
Amstelveen: 
IV Phiiateiica; J. Michels, Logger 
141,1186 RP Amstelveen, 
©020-6434104. 
Amsterdam: 
«W;M.M.KIeij,Voordewind9, 
1034 KS Amsterdam, ©020-
6336333. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©020-6142947 (na 19.00 uur). 
IV Phiiateiica; H.J. Nijmeljer, post
bus 6726,1005 ES Amsterdam, 
©020-6120432. 
AV 'De Philatelist'; L Reiz, Postbus 
37468,1030 AL Amsterdam, 
©020-6335033. 
/lSl'S/ie//fi/o/efe;J.J.M.Snel, 
Grevelingenmeer 101,1447 AN 
Purmerend, ©020-6303913. 
PVWA-Filatelie; F.R. Bruaman, Dis
sel 39,1141 ZM MonnicKendom, 
©0299-654163. 
/V'Sto/uüf SO'; P.J. van Rossum, 
Voordewind 17,1034 KS Amster
dam, ©020-6331789. 
Amsterdam-Noord: 
PVAmsterdam-Hoord, P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 TV 
Amsterdam, 75020-6366823. 
Amsterdam-Buitenveldert: 
BPC'Verzamel-ze'(SVB j;Wen\i 

Postma, ©020-6623744. 
Apeldoorn: 
NVPV; H. Breimer, Valkenberglaon 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055-
3558256. 
fK'De G/oie'; mw. B.R. Postmo-
Dekker, Het Kombuis 37,7335 LG 
Apeldoorn, ©055-5418490. 
Appingedam: 
PV Appingedanr, H. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge
dam, ©0596-629693. 
Arcen: 
IV Phiiateiica; C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©077-4732628. 
Arnhem: 
A/W;J.E.Huiskes, Winschoten
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©026-3231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Mocronder, 
Sleedoornin. 6,6841 AB Arnhem. 
Assen: 
WPV Assen; H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592-313698. 

Baarn: 
Pl/ßoorn;G.W.Leive,Prof.F. 
Andreaeloan 93,3741 EK Baarn, 
©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
IV Phiiateiica, mw. T. Ackema, 
Pr.P.Christiaanbof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©020-6594481. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; mw. M.M.A. Mein-
ders-Scbimmel, Oo Costastraat 16, 
3771 ZB 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 Oo5/'; C. Schot, Gen. 
Spoorstraat 35,4624 HA Bergen 
op Zoom. 
Beuningen/Ewijk: 
fV'De6/o6e';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 15-62,6605 AM Wij-
chen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; Th. Erkomps, Be-
neluxlaan 334,1966 WX Heems
kerk, ©0251-237108. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'HetPostmerk';nNi.H.ky.ó. 
Mark, Korhoenin 8,3721 EC Bilt-
hoven, ©030-2290466. 

Blitterswijck: 
/l'P/)//flte/;co;A.J.M. Gooren, Op 
de Smelen 38,5863 BN Blitters
wijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Phiiateiica; Drs W. van der Gies
sen, Dopheidestraat 82,2165 VS 
Lisserbroek, ©0252-416247. 

A/W; J.H. Verhagen, Ekster 11, 
2411 MT Bodegraven, ©0172-
612372. 
Borne: 
A/W; H.J. Veitkamp, Goudenre-
genstraat 10,7621 WD Borne, 
©074-2662880. 
Boskoop: 
NVPV; J.H. Lensink, Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172-
213580. 
Boxmeer: 
PHl/Boxmeer e.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
m i / ; J.A.C. Scholier, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411-673775. 
Breda 
PV Breda; P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©076-5650278. 
Brielle: 
/l'P/i//ote/;co;H.G.T.M. Overboek, 
Sluysstraatl4,3237ATVierpol-
ders, ©0181-415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; k.k. van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©055-5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
f l ' 'De 6/oÄe';CW.Stolk, Ruygen-
bosweg 55,6961 GT Eerheek, 
©0313-650802. 
Bussum: 
NFV 'De Verzamelaar'; 0. Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132. 

Castricum: 
Pl̂  Cosfr/füm; 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. 

WIJZIGINGEN RUBRIEK VERENIGINGSADRESSEN 

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

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adresr: 

Telefoonnummer: 

Dalfsen: 
/l^P/iZ/fltefeo; Ir. J. Rem, Van Kem
penhof 6,7721 WC Dalfsen, 
©0529-433288. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschuuren, Longe-
straat 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
WDe/ft;A.P. Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfzijl: 
PrOe f;Ve/';P.A.M. Helwig, Hoef-
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596-626213. 
Deventer: 
NVPV; H.B. Boumans, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570-
642130. 
Diemen: 
PI' 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgans36,1111 WG Diemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; A. Stegemon, Fa
zantlaan 6,6951JP Dieren, 
©0313-414656 
Dinxperio: 
FV'De Globe'; mw. H. Rauwer-
dink, Keminksweide 30,7090 DM 
Dinxperio, ©0315-652786 
Doesburg: 
/l''De6/oèe';J.Wetsteiin,'t Ach
terom 6,6986 CN Angerlo. 
Doetinchem: 
FV 'De Globe'; H.A. Weerdesteijn, 
Holterweg 95,7001EJ Doetin
chem. 
Dordrecht: 
Wl^Oorrfref/i/; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DP/'DePostaer';J.J.Ouwer-
kerk. Rozenhof 19,331 U T 
Dordrecht. 
Drachten: 
PV Drachten; J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512-
514695. 
Drenten: 
PVDronten e.o.; W. Vermeulen, 
De Regenboog 475,8254 AM 
Drenten, ©0321-317027. 
Drunen: 
PrP/i//ofron'; A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416-373144. 
Druten: 
/y 'De 6/oèe';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631 AT Horssen. 
Duiven/Westervoort: 
PK'De 6/oÄe'; A.C. Dijke, De Gan-
zenpoel50,6932LGWestervoort, 
©026-3115271. 

Echt: 
PMfer.ff/nW.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//fl/e//co;L.P.C. Smits, J.M. 
Dosterlinghstr.34,1135ED 
Edam, ©0299-372017. 

Ede: 
/y'De6/oie';G.Radstaat,Paul 
Gabrielstraat53,6717RAEde. 
Eibergen/Neede: 
NVPV; B.H. Klonderman, Beatrix-
straatl5,7161DJNeede, 
©0545-291949. 
Eindhoven: 
Pff; C.Loch, Jan van Eyckgrocht 
191,5645 TH Eindhoven, ©040-
2119654. 
P/i;/ipsP/;M.H. Schenkelaars, de 
Koppele 78,5632 LB Eindhoven, 
©040-2416358. 
Eist: 
Pl''De6/o4e';B.J.M.Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481-
373783. 
Emmeloord: 
/l'P/i;/fl/e//fo;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514-
561903. 
Emmen: 
IVPhiiateiica;]. Buist, Doddegras 
29,7887 CK Erica, ©0591-
301807. 
Enkhuizen: 
;i'P/i//flte//co;mw.A.W.D. Zijlstra, 
Venedie20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228-314801. 
Enschede: 
fPI/; 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'DePhilatelist';Vi.m.mn 
Soest, Berloherhof 15,6132 SN 
Sittord, ©046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bangmo, Boomgaorddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, tel 
0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzongsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113-227945. 
Gooi & Eemland: 
« W ; H.M. van der Spoel, Hön-
dellaan6,1272EEHuizen,©035-
5262702. 
Goor: 
NVPV, J.A. van Achthoven, Zwa-
luwstrat 17,7471 HH Goor, 
©0547-272876. 
Gorinchem: 
PV Gorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183-633163. 
Gouda: 
WPV Gouda, mw. E.J. Dekker-van 
Vliet, H. Hollanderweg 130,2807 
AH Gouda, ©0182-518549. 
's-Gravenboge: 
HPHV; L.H.J. Oosterloo, Keizer Ka-
relplein 16,1185 HL Amstelveen, 
©020-6435937. 
Phiiateiica Den Haaa A.F. van Ra-
vesteijn, Heliotroopfoon 370, 
2555 ML Den Haag, ©070-
3230472. 
Pf'De/f™9';L.H.Arkesteijn, 
Meppelweg 548,2544 BN Den 



Haag, ©070-3675180. 
Shell Te Werve, afd. Filatelie; A. 
van Haarlem, v. Slingelandtplant-
soen 12,2253 WT Voorschoten. 
Pl''l'recleste;n';P.R.Steyn,Oude 
Haagweg 138,2552 GS Den 
Haag. 
PV 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
geest, Zwedenburg 254,2591BM 
Den Haag, ©070-3473547. 
Groningen: 
IVPhilatelica; D. Roosjen, Mezen-
laan 13,9753 HX Haren (GR), 
©050-5344229. 
PV Groningeir, J.P.A. Tokma, Post
bus 61,9300 AA Roden, ©050-
5018234. 

Haarlem: 
NVPV; F. van Schalk, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
;^P/i;7o/e/H:o;H.J. Hooning, Poel
geest 29,2036 HL Haarlem, 
©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IVPhilatelica; mw. I.E. van Rhe
nen, Kinlozen 39,2151 XB Nieuw-
Vennep, ©0252-675215. 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZl 'S .M; J.C. van der Bijl, Hout-
rijkstraat 9,1165 LL Halfweg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
/l/PA/fe/efeo; W.C. Willemse, Bos
boom Toussoinstr. 5,3842 ZZ 
Horderwijk, ©0341-413653. 
Hardinxveld: 
Pl^'DeP/i;/ote//s/';D.Kanning, 
Gerard Doustraat 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenveerr, M. Blaauw, Tjep-
kemastraat 32.8441 CE Heeren
veen, ©0513-626579. 
Heerhugowaard: 
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: 
/ y Oen We/(/ef;L.Ch. Werst, Linie
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223-612544. 
Hellevoetsluis: 
IVPhilatelica; G.A. van Dongen, G. 
vanderDussenstr.l3,3223RG 
Hellevoetsluis, ©0181-312768. 
Helmond: 
P.l'. 'De Helm, Helmonden Om
streken'; T.A.J. Leijten, Makreel
straat 7,5706 BE Helmond, 
©0492-541216. 
W///e/mon(iJ.Neggers,Van't 
Hoffstroat 4,5707 ES Helmond, 
©0492-553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV; J.S.P. van de Ruit, 
Lod. van Nassoustr. 3,3331 BK 

Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
f r O e 6/oie'; H. Borgers, Boker-
marksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo (0 ) : 
NVPV, B.E. Sauerwold, Scherphot-
londen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV; P.G. Rens, 
Vaandel 7,5346 WD Oss, 
©0412-650073. 
Heusden: 
P r S W Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hlllegom: 
«1'P1';F.E.M. Wittenberg, Fred. 
Hendrikin 50,2181 TH Hillegom, 
©0252-519299. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Jovaloon 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
/l̂ P/iz/flte/zco; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewoord: 
IVPhilatelica, E. Deen-Oosterwijk, 
Lange Hille 42,3261 TL Oud-Be-
ijerland, ©0186-615266. 
Holten: 
NVPV; T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PC Hoogeveen; H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezond-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: 
IVPhilatelica; H.J. Polhuys, Vine. 
vanGoghstraatl9,2941GWLek-
kerkerk, ©0180-661550. 

Kampen: 
/fP/H/oteliffliJ.G.FiddenGallé-
stroat 35,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwi jk: 
PV Katv/ijk/Rijnsburg; J.F. de Gier, 
Saliënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©071-4030194. 
Kerkrade: 
EKPV; B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstroot 26,6466 JH Kerk
rade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
P/ii/"ffoi(teüri^e';H,J.Raes, 
Scholenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

Land van Codzand: 
;i'P/i//ote//co;P.J.J.deVoldere, 
Nieuwstraat 9,4511 CR Breskens, 
©0117-383366. 
Longedijk: 
IVPhilatelica; S. Ligthort, Anno 
vanSaksenstr.19,1723KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764. 
Leerdam: 
IVl'Pl';H.Steygerwalt,VanStAl-
degondestraot 3,4142 CA Leer

dam, ©0345-619473. 
Leiden: 
/l'P/i;/o/e//fo;R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoenl3,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
LWPf, P.H.J. Fronkhuizen, G. 
Kasteinstraat 46,232IRX Leiden, 
©071-5317850. 
Lekkerkerk: 
f.lV.Pl'.;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
« W ; ! Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228-
312871. 
Leusden: 
WPV 'De Loupe'; mw. J. Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
/7 'De 6/oie'; H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstraat 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deugen-
weerdl8,7271XTBorculo, 
©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro-
nousestroot 335,7585 PB Glone, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
WPV Maassluis; G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De leumereer Maastricht, P. de 
Melker, Sprlnkstroot 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
Fox 043-4582727. 
PV Zuid-Limburg; A. Thewissen, 
Koningsplein 101 C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
PMote/ZcoPl'.; F. Hottinga, Jan 
Steenstraat 114,7944 TP Meppel, 
©0522-263491. 
Monnickendam: 
Pl̂  'Waterland'; mw. M.J. Bruijns-
Nicoloy, Pieter Appelplein 53, 
1141 XP Monnickendam, ©0299-
651803. 
Monster: 
NVPV, mw. D.P. Kloosterman-Lu-
cos. Van Tijn 8,2681JT Monster, 
©0174-246970. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. van 
der Neut-Blaouw, St. von Rume-
loerstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 a Epe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
1'.P/V.;B. Wijling, Spoorloan 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV'Onder de loupe'; i.Ui.tA. 
Ooms, Brittenhuis 66,2211 VZ 
Noordwijkerhout, ©0252-
373632. 
Noordwijkerhout: 
;i'P/i//fl/eiIfo;J.M.G.vanMulle-
kom, Maandogsewetering 183, 
2211 WfT Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV, P.J. van Boven, Postbus 

363,8070 Al Nunspeet, ©0341-
254615. 
Nijmegen: 
«/P l^L lA . Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 nWijchen, ©024-
6417443. 
/y'A/oWoposf'; J.G.M. Radema
ker, Beethovenin 337,6865 DV 
Doorwerth, ©026-3340331. 

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

Purmerend: 
IVPhilatelica; H. Zwertbroek, van 
IJsendiikstraat 195,1442 CK Pur-
merend, ©0299-426576. 
Putten: 
P/Te/s/of'iH.D.Buitenwerf.Wit-
tenburg 163,3862 EENijkerk, 
©033-2452484. 

Raolte: 
PVRaalte; E. Bakker, Postbus 239, 
8100 AE Raolte. 
Renkum/Heelsum: 
/Y'De 6/oóe';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
/T'fi/vefo';H.M.P.Cuijpers, Park
laan la, 5953 BP Reuver, ©077-
4742152. 
Rheden/De Steeg: 
PK'De G/o/)e';A.F. Muller, Dalweg 
2,6994 CP De Steeg. 
Rhenen: 
PI/'De G/oAe'iN.Boortwijk, Se
ringplantsoen 7,3911 ZR Rhenen. 
Roden-Leek: 
/l'P/i//o/e//fo;W.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
PV Roermond, H.J.P. Custers, Van 
Loonstraat38,6081BPHaelen, 
©0475-591608. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstraat 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
IVPhilatelica; mw. M. Schols-
Vloardingerbroek, Morelgoard 19, 
3206 AP Spijkenisse, ©0181-
643066. 
RPHV; mw. N. Boeckholtz-Kooi-
man. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597. 
P01'S/)e//-R/fl/e//e;J.0osterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
PfPo//er(/om;J.Vellekoop,Pres. 
Steynstraat21,2312ZPLeiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilatelica; E. Taook, Juliana 
von Stolberglaan 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 

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

Santpoort: 
Pl'Son/poortPKS; e.G. Harten-
dorp, Frans Netscherlaan 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim; B.G. Doorne-
komp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sossenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
FV 'V/estfriesland'; W.M. van Res
teren, Mussenhof 14,1742 JR 
Schagen, ©0224-216739. 
Scherpenzeel: 
WPVScherpenzeele.o.;^.Q\f. 
Kessler, Valerioanln 37,3925 RM 
Scherpenzeel, ©033-2972351. 
Schijndel: 
SVPV; H.R. Steenbergen, Verhoe-
venloon 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittard: 
Pl'S;7/ofcfe.o.;O.P.D.Bolech, 
Burg.SchrijenstraatlO,6137RR 
Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PrP/i;/e//co';J.vanSchaik,Ada-
mo van Scheltemastroot 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
PI' . Eemland, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
/l'P/i//ote//co;E.v.d.Groaf,Dalle-
loon 14,3208 CG Spijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Konoolstreek: 
IVPhilatelica, E. Sijpkes, Gronin
gerlaan 16,9501SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
Steenwijk: 
«l'Pl^ G.A. Talen, Pr. Bernhard-
stroat 74,8331 EK Steenwijk, 
©0521-514627. 
Stichts Overkwartier: 
IVPhilatelica, R. Hajer, Rosarium
laan 27,3972 GE Driebergen-
Rijsenburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
/l'P/i//o/e//fo;A.H. de Ridder, 
Lingestraat 5,4535 EPTerneuzen, 
©0115-697125. 
PV Zeeuvi/sch-Vlaanderen; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115-694001. 
Tiel: 
/!/P/i//o/el/fo;J.E. Schelling, Ge-
restein 23,4003 GD Tiel, ©0344-
614274. 
Tilburg: 
i^Pr/ï/kgiW.F.M.Tukker, Post
bus 10020,5000 JA Tilburg, 
©013-5714417. 
Twente: 
NVPV; E.J. Timmerman, Bode Erf-
weg 2,7582 RH Losser, ©053-
5382594. 

Uithoorn: 
;i/P/i//ote//fo; J.S.P. Drost, Coupe-
rusloon 6,1422 BD Uithoorn, 



©0297563646. 
Utrecht: 
A/W;G.M.E.Mélotte,TenVelde

slraat71,3454EJDeMeern, 
©0306662432. 
(/PWiJ.vanderMeuien.Elbe

dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©0302613733. 
IV Philateliccr, G. Kruijt, Maurits

laan55,3454XRDeMeern, 
©0306662998. 

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraat9,6369BVSitn

pelveld. 
Varsseveld: 
FV 'De Globe'; H.J. Bos, Leeuwe

rikstr. 34,7051 XG Varsseveld. 
Veendam: 
FV Veendam e.c; J. Lageman, 
Postbus 345,9641 LB Veendam, 
©0598615534. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Taxus

iacn 4,3904 KX Veenendaal, 
©0318515026 
Prfrimöfite/'; H. Altena, Oude

veen 116,3905 VW Veenendaal, 
©0318526991. 
Veldhoven: 
PC GwotVeldhoven; J. van Hat

turn, Oe Sitterlaan 52,5505 AD 
Veldhoven, ©0402534002. 
Velp/Rozendaal: 
/y'De6/o6e';mw.H.W.Wolthuis

Oosterwijk, Wulpenstr. 6,6883 ET 
Velp. 
Venio: 
P.l^.'P/)//ol'en/o';M.J.M.Gielen, 

Framboosstroat 9,5925 HJ VenIo, 
©0773820064. 
Vionen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Timmer, 
Herman de Manstraat 6,4132 XS 
Vianen. 
Vlaardingen: 
«WiW.G.LPoels.LdeColigny

In 96,3136 CS Vlaardingen, 
©0104746725. 
Vlissingen: 
W«s/ngse/V; Postbus 391,4380 
AJ Vlissingen. 
Vlijmen: 
PrDeP/)//(i/etet';A.W.vanFalier, 
Badv«eg28,5253AVNieuwkuiik, 
©0735113019. 
VolkelUden: 
IV Philatelica, E.K. Roelfsema, Pot

beker65,5384DNHeesch, 
©0412454110. 
Voorschoten: 
NVPV, F.W.M. Nijp, Bartoklaan 26, 
2253 CX Voorschoten, ©071

5619107. 

Waalwijk: 
Wl/'Detonos/foo/'iJ.Ä.M.van 
ßest,Mgr.Völkerstraat40,5171 
JNKaotsheuvel, ©0416274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J.A, Steenbergen, 
Juliancstr. 40,6707 DG Wagenin

gen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, L.L. Kamminga, 
Spinozalaonl DI,2273XAVoor

burg, ©0703871987. 
Woubach: 
PV'Waubach'; E.P. Valent, Europa

weg Zuid 195,6374 KK Land

graaf, ©0455314376. 
Weert: 
fiWra Weert e.o.;J.C.A.M. Wil

lems, Irenelaon 29,6006 HB 
Weert, ©0495534357. 
Weesp: 
PI' Weesp e.o.; J.P.J. van Looke

ren,G.H.Breitnerstr.20,1382ÄV 
Weesp, ©0294412458. 
Westfriesland: 
«W;J.L.M.LeBlansch,Kaarder 
25,1625 TJ Hoorn, ©0229

231458. 
Westbrabont: 
/l'P/i//ote//co;A.f.J.M. Withagen, 
Klimopberg 23,4708 KL Roosen

daal. 
Wieringen: 
/l'P/);/o/e/;co;J.I«.Smit, Kooger

v̂ eg 19,1777 AV Hippolytushoef, 
©0227592138. 
Winschoten: 
/^P/i//o/el(ro;J. van der Vliet, 
Tulpstraat 49,9675 GK Winscho

ten, ©0597425112. 
Winsum:. 
PV Winsum e.o.; Y. v.d. Meulen, 
Anemoonlaan 6,9951 HG Win

sum. 
Winterswijk: 
/T'DeG/oie'imw.H.teSelle

Leemkuil, Morgenzonweg 101, 
7101BJ Winterswijk. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping

broek, Koekoekstroat 16, 
7102 AZ Winterswijk, ©0543

515408. 
Woerden: 
PV Woerden; k. van Ettinger, Pol

derbaan 29,3448 DA Woerden, 
©0348420021. 
Woudenberg: 
lVPrOn(/ercfe/oep'; J.C. Ver

steeg, J. von Stolberglaan 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
/T'De 6/oi!)e';J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11,6602 CN Wij

chen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; mw. B. 
Hoff,Aardbeienaaard2,3962HE 
Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
PVIJmuiden; G.C. BakkerBakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255522310. 
IJsselham: 
PI/'/isse//iflm';mw. Th. HofPlat, 
Haulerweg 51,8471 AJ Wolvega, 
©05616)5153. 

Zaanstad: 
H'ZPrDe Posf/joorn'; H.Smit, Ro

zeboomS, 1541 RH. Koog o/d 
Zaan. 
Zaanstreek: 
IV Philatelica, D. Froaij, Rem

brandtstraat 10,1506 LT Zaan

dam, ©0756171267. 
Zeewolde: 
Pl'Zeewo/(/e;P.J.Bom,Redel2, 
3891 AR Zeewolde, ©036

5225080. 
Zeist: 
Zeister Zegel lookers '74; J.W.K. 
Pros, Nijenheim 6314,3704 BM 
Zeist, ©0306954174. 

Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. H.W. van In

genHulstein, Vuurdoornstraat 
129,4043 NROpheusden. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur

doornstroat 23,6903 CJ Zeve

naar. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiveland, J.C. Sleu

tel, Lange Blekweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111416175. 
Zoetermeer: 
//P/M/o/eZ/co; W.M. Buit, Meloen

geel 2,2718 CG Zoetermeer, 
©0793610524. 
Zuidlaren: 
IV Philatelica; H. Nijland, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, ©050

4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; mw. M.J. Renssen, 
Emmerikseweg252/15,7206DE 
Zutphen, ©0575514434. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; H. Beer

tema,KrabbescheerlO,8064HL 
Zwartsluis. 
Zwijndrecht: 
WPVZwijndrecht e.o.; T.G. Baan, 
ReewegOost 100,3312 a Dor

drecht, ©0786147931. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.G.J. van Ulsen, Johan 
van Oldenbarneveltstr. 12,8022 
AX Zwolle, ©0384541353. 

LUCHTPOST
SAMENSTELLING: W. DEKKER, 
POSTBUS 7 4 3 5 , 2701 AK ZOETERMEER 

m 
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NL1276 BP HUC^H 
HOLLAND 

AMSTERDAMBAKU 
Op 3 september was de 
eerste vlucht Amsterdam

Baku een feit; er werd 
gevlogen met een B767

300 met registratienum

mer PHBZD, genaamd 
King Fioussain Bridge. 
Gezagvoerder was cap

tain T.D. van het Veld. 
Hierboven is een envelop 
van de bewuste vlucht af

gebeeld. 
Ook met de retourvlucht 
BakuAmsterdam werd 
post meegegeven; de 
stukken werden voorzien 
van het bijzondere post

stempel van de Azer

beidzjaanse PTT, dat 
hierboven is afgebeeld. 

AMSTERDAMSAN JUAN 
De poststukken voor de 
eerste vlucht naar San 
Juan op 28 oktober wer

den voorzien van het af

o k t o b e r 1 9 9 6 

I e KLM L i j n v L u c h t 

gebeelde bijzondere 
poststempel. 

CANADESE EERSTE

VLUCHTSTEMPELS 
De Canadese posterijen 
zorgen er voor dat bij ie

dere eerste vlucht van 
hun nationale luchtvaart

maatschappij een apart 

,ô ̂  ■ ' ° ^ ^ . ^ 

' »MtfUOti l *HH£Mfff«<OL 

U 960615 o 

poststempel op de aan

geboden post wordt ge

plaatst  zij het dat dit 
stempel geen plaats van 
bestemming vermeldt. 
Het stempel is overigens 
tweetalig, zoals uit het 
afgebeelde voorbeeld 
blijkt: een stempel, ge

bruikt op de eerste vlucht 
van Air Canada en 
Swissair van Vancouver 
naar Zürich. 

VIJFTIG JAAR 
LISSABONMADRID 
Op 19 september 1996 
was het vijftig jaar gele

den dat de Portugese 
luchtvaortmaatscnappij 
TAPvoor het eerst het 

0 AIR 
PORTUGAL 

1946 19 
1996 SET. 

L I S B O A l M A D R i D 

traject LissabonMadrid 
vloog; dat gebeurde met 

een DC3 Dakota. 
Met eenzelfde toestel 
werd op de jubileumdag 
post vervoerd naar Ma

drid. De TAP voorzag 
deze post van een bij

zonder stempel. 

ZWITSERLAND 
Geen speciaal stempel, 
maar wel een erg aard i 

ge speciale envefop 
werd gebruikt ter gele

genheid van een eerste 
vlucht van de Zwitsere 
luchtvaartmaatschappi j 
SwissAir op 6 apr i l 1996 
van Johannesburg naar 
Geneve. Afgebee ld is het 
speciale stempel van de 
poststukken die werden 

NOVEMBER 

O 
SCHWEIZER 
K A F L U G 

vervoerd met de eerste 
Zwitserse Afrikavlucht 
op 7 december 1 926. 



Heeft u het al gehoord? 
Het SK-Nederland album 1991-1995 
is uit en kost maar ƒ 55,-

In deze 4-ringsband liggen de bladen altijd mooi vlak, waardoor het bladoppervlak 
optimaal bruikbaar is. Op de witte bladen, gemaakt van een zware papiersoort, zijn 
de zegels voorgedrukt en de ontspiegelde Hawid® klemstroken zijn er reeds op 
bevestigd. De blauwe of wijnrode band met het Nederland wapen is voorzien van 
goudkleurige metalen hoeken en garandeert een perfecte presentatie van uw ver
zameling. Het album wordt geleverd met een beschermhoes in bijpassende kleur. 

De SK-serie bestaat uit: 
SK-Nederland album 1 (1852-1958) ƒ 148,-
SK-Nederland album 2 (1959-1995) ƒ 155,-

SK-Nederland album 2A(1991-1995) ƒ 55,-
SK-inhoud (1959-1990) ƒ 105,- DE KROON OP UW VERZAMELING 

(^0 0ifiifi4^ toont êi. S ^im^^ifm^/ 
Importa B.V. Postbus 301, 5400 AH Uden Tel. 0413-265973 Fax 0413-266720 



'SGRAVEIUHAGE S A M E N S T E L L I N G : CHARLES B O I S S E V A I N 

[11] OVERLAND

VROEGE NEDERLANDSE 
CONTACTEN MET AZIË 
De Verenigde Oostindi
sche Compagnie (VOC) 
bezat gedurende de ze
ventiende en achttiende 
eeuw voor de Republiek 
der Zeven Verenigde 
Nederlanden het mono
polie voor de handel op 
Azië. De handel in spe
cerijen, katoen, zijde, 
thee en porselein was 
zeer lucratief. De VOC 
was in deze twee eeu
wen een miljoenenbe
drijf, dat in net derde 
kwart van de zeventien
de eeuw het toppunt van 
zijn macht beleefde. De 
compagnie bezat steun
punten en handelsfacto
rijen in onder meer Zuid
Atrika (Kaap de Goede 
Hoop), India (Surat, Ma
labar, Ceylon, Coroman
del. Bengalen), China 
(Kanton), Japan (Deci
ma) en op allerlei plaat
sen in de Indonesische 
Archipel Batavia (nu Ja
karta) werd in de loop 
der tijd steeds meer het 
bestuurlijke centrum van 
de Nederlandse over
zeese bezittingen in 
Azië De VOCschepen 

deden er vanuit Neder
land, varend om Kaap 
de Goede Hoop, ruim 
negen maanden over 
naar Batavia. Met deze 
schepen werd ook de 
post vervoerd. 

Overlandmail 
De komst van stoomsche
pen in de eerste helft van 
de negentiende eeuw 
bood een alternatief voor 
het personen en postver
voer via de Kaap, name
lijk de route door Egypte 
over land. In de vooraf
gaande eeuwen maakten 
de wind en de stromin
gen het de zeilschepen 
onmogelijk de Rode Zee 
te bevaren 
De verbindingsweg tus
sen Alexandrie en Suez, 
die gedeeltelijk per ka
meel, paard of muilezel 
werd afgelegd, staat be
kend onder de naam 
overlandmailroute. Het 
vervoer over de landeng
te van Egypte werd in 
1836/37 ontwikkeld 
door de Engelsman T F 
Waghorn en daarna ver
der uitgevoerd door de 
Peninsular & Oriental 
Steam Navigation Com
pagny (afgekort P&O). 

Uit Engeland voeren 
schepen via Malta naar 
Alexandrie en in 1837 
deden Franse pakketbo
ten hetzelfde vanuit 
Marseille. Een belangrijk 
deel van de scheepvaart
verbindingen met net 
Verre Oosten was in 
handen van P&O, die 
vanaf 1843 een vaste 
dienst tussen Suez en 
Calcutta onderhield. In 
1845 opende P&O de 
lijn CeylonSingapore
Hongkong. 

Landmail[port]zegels 
(18461847) 
NedeHand moest het 
pionierswerk van de En
gelsen en Fransen af
wachten, voordat het ge
bruik kon maken van de 
overlandmailroute als 
snellere verbinding met 
haar koloniën in Azië. 
Een postverdrag met En
geland in 1844 bepaal
de dat Engeland het 
transport van de Neder
landse brieven zou ver
zorgen van Suez naar 
Singapore. Het Neder
landse gouvernement 
haalde daar per marine
schip de post voor Bata
via op. De overbren

pt t museum 

qingsduur werd hiermee 
bekort tot circa twee 
maanden. De Neder
landsIndische autoritei
ten voerden in 1845 een 
toeslag in om de extra 
kosten van het afhalen 
van de overlandmailbrie
ven in Singapore te dek
ken. Hiervoor zijn spe
ciale landmailzegels ge
drukt, die in Batavia op 
de brieven werden ge
plakt. Ze zouden de eer
ste portzegels van de we
reld genoemd kunnen 
worden, alhoewel er 
geen sprake is van te be
talen port als gevolg van 
een nalatigheid van de 
verzender. 
Op de plaketiketten wer
den met pen de aan
komstdatum en het be
drag van de door de ge
adresseerde te betalen 
toeslag ingevuld. De 
landmailzegels werden 
in de periode maart 
1845januari 1847 ge
bruikt en zijn uiterst zeld
zaam Het Nederlandse 

PTT Museum heeft een 
groot deel van de nog 
overgebleven zegels op 
briefin zijn bezit en zal 
ze in al hun verschij
ningsvormen (hoogte van 
de portbedragen, munt
eenheden en druk) tonen 
tijdens De Filateliebeurs, 
die van 24 tot en met 26 
januari in NieuwLoos
drecht zal worden ge
houden. Ook worden ze 
van 12 tot en met 16 fe
bruari 1997 tentoonge
steld op de internationale 
expositie Hong Kong 97 
en vervolgens nog een 
paar maanden in het PTT 
Museum. 

Drs C F C G Boissevam is con
servator posthistorie en filatelis 
tische verzamelingen van Het 
Nederlandse PTT Museum te 
Den Haag 

m 
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Deze overlandmailbrief is op 4 |anuari 1845 uit Amsterdam verzonden en via Alexandrie, Bombay en Singapore op 21 april m Batavia aangekomen Boven links is een over
landmailetiket geplakt Een exemplaar met een dubbele letter '1 ' in het woord 
Moi//geldt als een zeldzame variant (Co//eche en foto Het Nederlandse PTT Museum, Den Haag] 



'GEVLEUGELDE POST' 
Jubileumtentoonstelling 

van de Nederlandse vereniging 

van Aero-philateiisten; 

'De Vliegende Hollander' 

9 en 10 november 

Open: van 12.00 - 17.00 uur 

Entree: ƒ 2,-

PTT Museum 
Zeestraat 82, 
Den Haag 
Ter. (070) 330 75 00 

pt^museum 

INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

"DE VERZAMELAARSVEILING 
VAN NEDERLAND" 

houdt 2 december haar 84e veiling 
Ruim 5000 kavels topmateriaal, w.o.: 
- Uitgebreid Nederland en Overzee 
- West-Europa met topmateriaal 
- Engelse Koloniën met hooggenoteerde nummers! 
- Collecties en partijen voor verzamelaars en 

tussenhandel 

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

voor uw specifieke wensen 

Vraag nu de gratis catalogus aan! 

Postzegelveiling 'INVER' 
Hermitagelaan 28 
1064 WE Amsterdam 
Telefoon/Fax: 020-6144906 

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

Giro: 73.31.882 
67 

163 
177 
194 
74 

144 
145 
159 
157 
46 
55 
97 
6 

133 
142 
198 
63 

102 
60 

141 
124 
56 

186 
10 
50 
73 

146 
169 
196 
107 
83 

111 
155 
197 
20 

204 
218 

AFRIKA, 4 insteekboeken 
AFRIKA, envelop 
ARGENTINIË, album 
AUSTRALIË + GEBIEDEN, envelop 
BELGIË, 2 albums 
BELGIË, 3 insteekboeken 
BELGISCH CONGO, insteekboek 
BRITS AMERIKA, album 
BRITS KONINKRIJK, doos 
BULGARIJE, insteekboek 
CENTRAAL EUROPA, album 
CHINA, envelop 
CUBA, album 
CYPRUS, envelop 
DDR, album 
DENEMARKEN, envelop 
DIVERSEN, doos 
DIVERSEN, envelop 
DUITSE RIJK, album 
DUITSE STATEN, album 
DUITSLAND, album 
EGYPTE, envelop 
EGYPTE, envelop 
ENGELAND, 3 insteekboeken 
ENGELAND, 3 insteekboeken 
ENGELAND, 2 albums 
ENGELAND, insteekboek 
ENGELAND, album 
ENGELAND, envelop 
ENGELSE KOLONIEN, envelop 
EUROPA, envelop 
EUROPA, 2 albums 
EUROPA, doos 
FINLAND, envelop 
FRANKRIJK, album 
FRANKRIJK, envelop 
FRANKRIJK, map 

825, 
375, 
375, 
225, 

2215, 
3000,-

600,-
675,-
475,-
300,-
900,-
435, 

90, 
300,-
480,-
340,-

1240,-
2175,-

900,-
1575,-
1500,-

265,-
375,-
675,-
900,-
975,-
675,-

1000,-
265,-
360,-
300,-
640,-
225,-
450,-

1350,-
640,-

6675,-

Voor alle PPC clubleden 
bestaat nu de volgende service: 

U mag de helft van het aankoopbedrag van partijen 
die u bij ons koopt betalen met frankeergeldige 

postzegels. U KRIJGT DAN VAN ONS DE VOLLE 
NOMINALE WAARDE (alleen toeslagen rekenen wij 

niet mee). DEZE SERVICE GELDT (voorlopig) 
VOOR ZEGELS VAN NEDERLAND, DUITSLAND, 

BELGIË, ENGELAND, USA 
(waarden vanaf US$ 0.15). 

Ruim nu uw overtollige voorraad op zonder verlies. 
Bezoek vrijblijvend ons kantoor op zaterdag. 

(vanaf 10.00 tot 16.00 uur, of volgens afspraak). 
Leveringsvoorwaarden onder rembours of na 

vooruitbetaling. Beneden ƒ 100,- portokosten extra. 



R. VAN DAM, ENSCHEDE 

Computer geschikt voor het snel en 
foutloos verwerken van gegevens... 

Zowel postzegels als compu
ters kunnen het onderwerp 
zijn van een hobby. Daartus
sen moet onderscheid worden 
gemaakt, omdat een compu
terhobbyist die postzegels als 
een onderwerp voor het wer
ken met de computer kiest, er 
anders tegenaan zal kijken 
dan een verzamelaar die op 
zoek is naar een hulpmiddel 
voor zijn passie. Tussen de ui
tersten komen natuurlijk gra
daties voor, maar in deze bij
drage wordt uitgegaan van de 
'zegelaar', niet de 'compute-
raar'. 

TOEPASSINGSGEBIEDEN 
De kracht van een computer 
ligt in het snel en foutloos ver
werken van gegevens. De 
zwakte is de noodzaak die ver
werking uiterst precies te re
gelen, want het blijft een ma
chine. In computerland wordt 
onder gegevens alles begre
pen wat digitaal, dat wil zeg
gen in reeksen van enen (1) 
en nullen (0), kan worden 
weergegeven. De software 
geeft de opdracht tot het ver
werken van die gegevens en 
die bepaalt dan ook in hoge 
mate liet succes van een be
paalde toepassing. 
Voor toepassingen binnen de 
filatelie zijn drie soorten gege
vens van belang: tekst, code 
en beeld. De mogelijkheden 
die softwarepakketten bieden 
beperken zich maar zelden tot 
één van die groepen. Wel zal 

^ in de regel ergens een zwaar-
^ tepunt liggen. Met filatelie als 
— onderwerp kunnen we de vol-
"»: gende vier toepassingsgebie-
m den onderscheiden: 

=- Informatie 
= het vinden en verwerken van 
•^ gegevens uit catalogi, artike
ls len, boeken, archieven, enz.; 

ï Colkdiebeheer 
het beheer van de gegevens 

1 M over wat men al heeft en /of 
• W" wat er nog moet komen; 

Presentatie 
het tekenen van album- en /of 
tentoonstellingsbladen; 

TELIE EN COMPUTERS 
Postßgßlmde (mnputermrof(miputerei^2£geMrf 

De auteur van de nu volgende bijdrage rekent zich niet tot de filatelisten en hij acht 

zich ook niet deskundig ten aanzien van computers. In zijn bijdrage probeert hij slechts 

de vraag te beantwoorden op welke wijze een PC' van het MS/DOS- of Windows

type dienstbaar kan worden gemaakt aan zijn hobby, het verzamelen van postzegels. 

Hij doet dat om zijn bevindingen aan de lezers kenbaar te maken èn om aanvullingen 

en commentaar uit te lokken 

Identificatie 
het vaststellen van de hoeda
nigheid van postzegels en/of 
ander filateUstisch materiaal. 

INFORMATIE 
Om zicht te krijgen op het nut 
van de computer is het leer
zaam om te zien waarom tekst
verwerkers zo populair zijn. 
Dat heeft nauwelijks iets te 
maken met het inbrengen van 
de tekst, want als het daarom 
gaat is een PC nauwelijks snel
ler dan een schrijfmachine. 
Nee, het heeft alles te maken 
met de mogelijkheid tot het -
zelfs tot in het allerlaatste sta
dium - aanbrengen van verbe
teringen en veranderingen en 
met de hoge kwaliteit die bij 
het afdrukken kan worden be
reikt. Het aanbrengen van ver
geten letters, het veranderen 
van woorden, het verplaatsen 
van stukken tekst - het gaat al
lemaal even eenvoudig. Ook 
functies als zoeken, vervangen 
en sorteren leveren nauwelijks 
problemen op. Aan het eind 
van die bewerkingsgang is er 
een document dat de kwaliteit 
van drukwerk heeft, mits de 
printer dat kan natuurlijk. 
Voor de informatiebehoefte 
binnen de filatelie is dat alles 
zeker zinvol. Het nalopen van 
een catalogus op bepaalde ge
gevens is een heidens karwei 
dat veel tijd kost en nauwelijks 
foutloos valt uit te voeren. 
Hetzelfde geldt voor andere 
zoekklussen: in tijdschriften, 
indexen, boeken en archie
ven. De computer kan hier 
veel hulp bieden, dat wil zeg
gen: als de informatiebron
nen voor de computer toegan
kelijk zijn. Er zijn twee ontwik
kelingen die hier aandacht 
verdienen: de CD/ROM- en 
Internet'. Daarnaast zijn de 
pure tekstverwerkers op de PC 
uiteraard van belang voor de 
verzamelaars die er behoefte 

De CD/ROM nieuwe technologie of de 
nieuwe kleren van de keizer^ 

aan hebben het een en ander 
met betrekking tot hun hobby 
op papier te zetten. 

De CD/ROM 
De CD/ROM is sinds enige 
tijd als toepassing voor de fila
telie op de markt. Een 
CD/ROM lijkt op de bekende 
muziek-CD en de technologie 
is ook identiek. Het produkt 
biedt behalve een enorme op
slagcapaciteit de mogelijkheid 
al die gegevens - in de vorm 
van tekst, code, beeld of ge
luid - razendsnel te raadple
gen ('te benaderen', zeggen 
computergebruikers). Om 
van de CD/ROM gebruik te 
kunnen maken moet de PC 
beschikken over een speciale 
leesunit. 
Het nut en de kwaliteit van 
een bepaald produkt wordt 
niet zozeer bepaald door de 
omvang van de beschikbare 
gegevens, als wel door de wijze 
waarop deze zijn opgeslagen 
en de mogelijkheden die de 
bijbehorende software biedt 
om ze te benaderen en te pre
senteren. Die speciale soft
ware is overigens van een ge
heel andere aard dan die van 
een tekstverwerker; veelal is ze 
in staat tot het verwerken van 
tek.st, code, beeld en geluid; 
er wordt dan ook wel van mul
timedia-software gesproken. 

Er is alle reden om de PC, en 
in iets mindere mate de 
CD/ROM, te beschouwen als 
een nieuwe technologie. Dat 
is van belang omdat introduc
tie en ontwikkeling nieuwe 
technologieën onderworpen 
zijn aan eigen wetmatighe
den. De auto is een mooi voor
beeld. De eerste modellen le
ken sterk op een wagen zon
der paard, het enige voor
beeld dat er op dat moment 
was. Om er mee te kunnen rij
den moest je erg veel van de 
techniek weten; de eerste ge
bruikers waren dan ook meer 
monteur dan coureur. Lang
zaam, dankzij de gedreven 
pioniers, werden de waarde
volle functies verder ontwik
keld, zodat specifieke produk-
ten voor diverse doelgroepen 
ontstonden. Maar er gebeur
de meer: er kwam standaardi
satie op besturing en onder
delen, er werd een infrastruc
tuur gecreëerd en er kwam re
gelgeving tot stand. 
Als we dit voorbeeld doortrek
ken naar de CD/ROM voor 
de filatelie zien we eenzelfde 
beeld. Weer zijn het de pio
niers die op zoek zijn naar de 
nieuwe mogelijkheden en 
weer lijken de eerste Produk
ten op een voor de hand lig
gend voorbeeld: de postzegel
catalogus. Ook wordt de roep 
om standaardisatie en regel
geving hoorbaar, zie de gere
zen conflicten over catalogus
nummers. Toch is het maar 
de vraag of een catalogus op 
CD/ROM nu het produkt is 
waar de mogelijkheden het 
meest worden benut. Het is 
zelfs de vraag of afbeeldingen 
van zegels op de het scherm 
van een PC erg veel zin heb
ben voor een verzamelaar. 
Er speelt nog iets. Om een 
nieuwe technologie te intro
duceren moet worden geïn
vesteerd. Dat kan alleen als er 



De traditionele catalogus op papier zal voor 
aan dit vertrouwde hufpmidaelen nog te veel 

een markt is waarop produk
ten kunnen worden afgezet. 
Catalogi zijn ook produkten 
en de uitgevers ervan ervaren 
het spanningsveld. Enerzijds 
zoeken ze nieuwe markten, 
anderzijds willen /e de oude 
niet kwijt. Uiteindelijk is het 
in het belang van zowel leve
ranciers als gebruikers als het 
beste van beide wordt benut. 
Ook weten we inmiddels dat 
open systemen en vrijgeven 
van licentierechten zowel de 
markt als de ontwikkelingen 
snel en krachtig kunnen sti
muleren. Alle reden dus om 
daar in het verband van de As
caf afspraken over te maken. 
De vraag is welke combinatie 
van catalogus en CD/ROM 
het meest te bieden heeft. 
Eerst de catalogus. Wat is 
daarvan de kracht? Hij kan 
zonder hulpmiddelen worden 
gebruikt, kan gemakkelijk 
worden meegenomen, geeft 
veel overzicht en er kunnen 
meer exemplaren tegelijk in 
gebruik zijn. 

De CD/ROM op zijn beurt 
kan meer informatie bevatten, 
er kan snel en doelgericht 
worden gezocht en de gevon
den gegevens kunnen eventu
eel weer op de PC worden ge
bruikt voor verdere bewer
king. Het blijft natuurlijk gis
sen, maar een gedrukte cata
logus met daarin alleen de ba
sisnummers en afbeeldingen 
in kleur, in combinatie met 
een CD/ROM met uitgebrei
de achtergrondinformatie zou 
wel eens hoge ogen kunnen 
gaan gooien. Als de opslagca
paciteit niet wordt gebruikt 
voor de nogal veel ruimte ver
gende afbeeldingen, kunnen 
alle feiten die ooit zijn gepu
bliceerd over de Nederlandse 
zegels met betrekking tot pa
pier, tanding, watermerken, 
ontwerper, thema's, afwijkin
gen, fouten, stempels, en der
gelijke op een enkele 
CD/ROM worden onderge
bracht. Waarschijnlijk is er 
dan ook nog wel ruimte over 

opig niet verdwijnen  daarvoor zijn er 
voordelen verbonden 

voor illustraties die moeilijke 
zaken kunnen verduidelijken. 
Als er vervolgens uitstekende 
software beschikbaar is om 
ook nog iets met al die infor
matie te doen, dan zouden 
verzamelaars wel eens bereid 
kunnen zijn om meer geld 
aan deze produkten te beste
den dan ze nu voor de catalo
gusalleen over hebben. 

Behalve een CD/ROM die 
achtergronden over postze
gels bevat zijn ook andere 

van de filatelist als uitgangs
punt zijn nog wel andere ver
sies van CD/ROM's te beden
ken, maar in de behoefte kan 
ook op andere wijze worden 
voorzien: via Internet. 

Internet 
Internet is een wereldomspan
nend netwerk van computer
netwerken waarop iedereen 
die over een PC beschikt kan 
worden aangesloten. Dit net
werk omvat een onvoorstelba
re hoeveelheid informatie, en 
hoewel veel is afgeschermd 
blijft er nog een schat aan vrij 
toegankelijke informatie over. 
Omdat Internet niet formeel 
wordt beheerd maakt het een 
chaotische indruk en valt het 
niet mee de weg te vinden. 
Om van Internet gebruik te 
maken moet de PC] zijn uitge
rust met een modem en met 
communicatiesoftware. De ge
bruiker moet bovendien een 
abonnement afsluiten bij een 
zogenoemde provider, zeg 
maar een tussenpersoon die 
hem in staat stelt van het net
werk gebruik te maken. Voor 
filatelisten die het Engels be
heersen valt er op Internet het 
nodige te beleven. 
Grofweg bestaat Internet uit 
drie delen: 

Netscape  [ l i t tp : / /www.pi t iepc.co.uk/ ] 

gig^^ggs^ggizj^'i 

gina gesprongen; deze pagina 
hoeft niet op dezelfde website 
te zijn opgeslagen: hij kan zich 
in een computer op een ge
heel andere plek op de aard
bol bevinden. Springt u een 
tijdje van website naar website 
dan bent u aan het surfen. 
Het World Web Site is enorm 
groot, daardoor is het vaak 
moeilijk de informatie te vin
den die u zoekt. Gelukkig zijn 
er zoekprogramma's die u 
hierbij helpen. Ook op filate
listisch gebied is op het WWW 
veel informatie beschikbaar. 

Newsgroups 
Newsgroups zijn schriftelijke 
discussiegroepen waaraan u 
zowel actief als passief kunt 
deelnemen. Via de provider 
moet een abonnement op de 
gewenste newsgroup worden 
aangevraagd, waarna de bij
dragen van de andere deelne
mers op de eigen PC kunnen 
worden gelezen. Hieraan zijn 
geen extra kosten verbonden. 
Het is verstandig eerst de dis
cussie een poosje te volgen 
voordat u zelf een bijdrage 
gaat leveren. Er bestaan enke
le duizenden verschillende 
newsgroups, waaronder ook op 
filatelistisch gebied. 

BSQ 
fiirectory VMndow Help 
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Internet wie erin slaagt vertrouwd te raken met de specifieke eisen die dit communicatie en informatiemiddel stelt, kan er veel ple
zier van hebben 

denkbaar. Zoals een filatelisti
sche atlas met alle historische 
gegevens. De vraag welk tarief, 
op welk moment, voor welk 
stuk, voor welke wijze van be
zorgen tussen twee plaatsen 
gold kan dan in feite met de 
bekende druk op de knop 
worden beantwoord en met 
een kaartje worden toegelicht. 
Maar ook andere historische 
feiten kunnen dan op eenvou
dige wijze voor de geïnteres
seerde filatelist ter beschik
king komen. De complexiteit 
van een dergelijk produkt 
moet overigens niet worden 
onderschat. Bovendien zal de 
markt wel kleiner zijn en daar
mee de prijs dus hoger. 
Een andere mogelijkheid is 
een CD/ROM waarop alle ze
gels van de wereld met de 
nummers van belangrijkste ca
talogi worden vermeld, waar
bij gezocht kan worden op 
trefwoorden die betrekking 
hebben op het thema, het 
type, de ontwerper, enzo
voort. Het auteursrecht op de 
nummersystemen maken een 
dergelijke CD/ROM voorlo
pig echter niet mogelijk. 
Met de informatiebehoefte 

WWW (World Wide Web) 
Het World Wide Web (afgekort 
WWW) is het bekendste en 
aantrekkelijkste onderdeel 
van Internet. Hier is de infor
matie te vinden waar u naar 
op zoek bent. Die informatie 
is opgeslagen in de computers 
van bedrijven, instellingen, 
overheden en particulieren 
die deel uitmaken van het net
werk (websites). Vrijwel elke 
denkbare informatie is op het 
scherm te krijgen door con
tact te maken met de website 
waar die is opgeslagen. Elke 
website heeft een adres en een 
openingsscherm (de 
homepage). Internet gebruikers 
die geen eigen website hebben 
kunnen opslagruimte huren 
bij hun provider, zelf een home
page maken en daarmee infor
matie beschikbaar stellen voor 
andere Internetgebruikers. 
Vanuit de homepages kunt u 
gaan zoeken (broxusen) door 
het aanklikken van trefwoor
den. Sommige trefwoorden 
op het scherm hebben een af
wijkende kleur of zijn onder
streept (hypertext). Door deze 
trefwoorden aan te klikken 
wordt er naar een andere pa

Email 
Een van de mogelijkheid die 
Internet biedt is het verzen
den van elektronische post (E
maiï). Deze voorziening maakt 
het mogelijk om in enkele se
conden naar alle hoeken van 
de wereld een bericht te ver
sturen  en dat voor de prijs 
van een kort lokaal telefoon
tje. Aan zo'n bericht kunnen 
ook bestanden met tekst, beel
den en geluiden worden ge
koppeld. Zo kunt u dus snel 
en goedkoop van gedachten 
wisselen met een hobbyge ^ 
noot waar ook ter wereld, =■ 
maar filatelistisch frankeren is — 
e r  h e l a a s  n i e t bij. == 

COLLEGIEBEHEER f 
De informatie over het bebe => 
ren van een verzameling is ge = 
structureerd van aard. Voor ^ 
deze toepassing bestaat een ^ 
redelijk aanbod van speciale 2 
software. Maar ook standaard = 
software van het type spread
sheet (rekenblad) en database I M 
(kaartenbak) zijn voor dit 'wW 
doel te gebruiken. Het is ove
rigens uitermate leerzaam om 
de voor en nadelen van deze 
twee soorten software voor ge
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bruik binnen de filatelie te 
vergelijken. De keuze hangt 
namelijk in hoge mate af van 
de vraag wat u wilt, en die 
vraag moet bij computers 
steeds heel nadrukkelijk wor
den gesteld. 

Databases 
De kaartenbak of database is 
bedoeld voor het beheren van 
omvangrijke gegevensverza
melingen. De meeste geauto
matiseerde administraties zijn 
hier dan ook op gebaseerd. 
De tijd dat de automatiseer
ders zelf hun database-syste
men ontwikkelden is voorbij. 
Vrijwel alle toepassingen ko
men tegenwoordig tot stand 
met behulp van standaardpak
ketten, die overigens voor wat 
betreft hun mogelijkheden en 
complexiteit grote verschillen 
vertonen. Er zijn systemen 
waarmee snel eenvoudige toe
passingen te maken zijn. Om 
dat succesvol te kunnen is ech
ter toch minimaal elementai
re kennis op het gebied van 
de gegevensanalyse noodzake
lijk. Een verzamelaar zonder 
ervaring op dit gebied kan er 
daarom maar beter niet aan 
beginnen, tenzij de verleidin
gen van die andere hobby -
het computeren - te groot zijn 
uiteraard. 
Ook de speciale software voor 
het beheren van postzegelcol
lecties, professioneel gemaakt 
of afkomstig van de hobbyist is 
van het database-type. Omdat 
de achtergrond het zorgvul
dig beheren van gegevens is, 
stelt dat niet alleen eisen aan 
de software, maar ook aan de 
gebruiker en dat heeft aan
zienlijke consequenties. 
Stel: de bedoeling is om bij te 
houden wat er in de collectie 
is opgenomen en wat daarvan 
de waarde is. Het gevolg is dat 
elke verandering in de collec
tie moet worden verwerkt en 
dat ook gezorgd moet worden 
dat alle prijzen actueel zijn en 
blijven. 
Stel: het is ook de bedoeling 
om mancolijsten te kunnen 
maken. In dat geval moet bo
vendien steeds worden bijge
houden wat de gewenste col
lectie is. Bij een landenverza-
meling is dat nog simpel - re
gelmatig toevoegen van de 
nieuwe uitgiften - maar bij 
een thematische of gespeciali
seerde verzameling ligt dat 
aanzienlijk moeilijker. 
Stel: het is ook nog de bedoe
ling om inzicht te hebben in 
het aantal dubbelen en de 
waarde daarvan. Dan zal elke 
wijziging in het bezit moeten 
worden verwerkt en elke prijs 
moeten worden bijgehouden. 
Langzamerhand wordt het 
tijd om vast te stellen wat wel 
en niet zinvol is en op welke 
wijze deze administratieve 
klus in de hand kan worden 
gehouden. 
Er kunnen twee aspecten wor
den onderkend. Ten eerste: 
welke gegevens moeten wor
den bijgehouden? En ten twee
de: hoe kunnen de aan veran
dering onderhevige daaronder 
actueel worden gehouden? 

De eerste kwestie is sterk af
hankelijk van het doel, de 
tweede van de mogelijkheden. 
Het doel wordt daarmee in 
hoge mate beperkt door de 
mogelijkheden, daarom eerst 
maar enige beschouwingen 
over dat laatste. 

Actueel houden van de gege
vens kan, door bij het verschij
nen van nieuwe informatie, 
systematisch alle gegevens na 
te lopen en waar nodig te ver
anderen of aan te vullen. Voor 
een verzamelaar is dat niet 
echt een uitdaging. Boven
dien, dit is nu juist zo'n klusje 
voor een computer. Wat er 
nodig is, zijn periodiek ver
schijnende bestanden met ac
tuele gegevens die door de 
software kunnen worden gele
zen en waarmee de database 
met de gegevens over de ver
zameling kunnen worden ge
actualiseerd. Die zijn er ook, 
zowel uit de professionele 
hoek als in de hobbysfeer. 
Probleem opgelost? Nou nee, 
niet echt, want er is toch nog 
een complicatie. Door de gro
te verschillen tussen de data
bases en de wijze waarop die 
zijn toegepast zijn er ook gro
te verschillen tussen de be
standen met actuele gegevens. 
En omdat hier commerciële 
belangen een rol spelen zor
gen met name de professione
le aanbieders ervoor dat die 
verschillen er blijven. Dit is een 
bekend verschijnsel in compu
terland en het doet zich in 
vergelijkbare vorm voor met 
bestanden van tekstverwer
kers, spreadsheets en teken
programma's. De afloop is 
ook bekend: eerst komen er 
amateurs die conversiepro
gramma's bedenken, vervol
gens zorgen de professionals 
ervoor dat ze eikaars bestan
den kunnen lezen. Dat ge
beurt echter pas als er vol
doende gebruikers zijn en na
dat duidelijk is geworden wel
ke programma's zullen overle
ven. In het wereldje van de fi
latelie kan dat daarom erg 

lang duren, of zelfs nooit ge
beuren, tenzij... Ja, tenzij onze 
medeverzamelaars annex 
computerhobbyisten hun 
krachten bundelen, of als de 
Ascat ervoor zorgt dat de pro
fessionals bereidheid tonen 
om samen te werken. 
De gewone verzamelaar zit in
middels met de vraag of het 
nu wel of geen zin heeft op 
deze trein te stappen. Het ant
woord daarop zal mede afhan
gen van de mate waarin men 
het ook leuk vindt om met 
computers te werken. Het is 
nog een pioniersgebied. Dat 
geeft uitdagingen, en behalve 
kans op succes ook een rede
lijke kans op mislukkingen. In 
dit stadium lijkt het in elk ge
val verstandig de doelen en 
verwachtingen niet al te hoog 
te stellen. 

PRESENTATIE 
Het maken van zelf ontwor
pen bladen voor albums 
en /o f presentaties is een klus 
waar menige verzamelaar te
genop zal zien. Er is enige 
vaardigheid voor nodig, maar 
zelfs als alles goed gaat komt 
na verloop van tijd soms toch 
weer een nieuw inzicht dat er
voor zorgt dat het allemaal 
over moet. De computer kan 
hier zonder twijfel uitsteken
de diensten bewijzen, maar 
hoe zit het met de soft- en 
hardware? 

Software 
Voor het maken van tekenin
gen bestaat uitstekende soft
ware. Uit 'tekenoogpunt' ge
zien zijn album- en presenta-
tiebladen ook geen echt moei
lijke opdrachten. Het is daar
om mogelijk om met verschil
lende soorten algemene soft
ware dit soort werkzaamhe
den te verrichten. Er zijn zelfs 
mogelijkheden om de klus te 
klaren met tekstverwerkers. 
Wie er mee aan de gang gaat 
zal echter spoedig ontdekken 
dat het tekenen van album- en 
presentatiebladen speciale 
functies van de software eist 

Spreadsheets 
Rekenbladsoftware presen
teert zich letterlijk in de vorm 
van een ruitjesblad, waarbij elk 
ruitje {cel) wordt gedefinieerd 
door een regel- en een kolom
nummer; zo kan de cel linksbo
ven bijvoorbeeld A7 of RICA 
heten. Elke cel op een reken
blad kan worden gevuld met 
een tekst of een code. Als er ge
tallen worden gebruikt kan er 
ook worden gerekend. Cellen 
kunnen in dat geval met be
hulp van formules aan elkaar 
worden gekoppeld. Spread
sheets zijn ontstaan uit de be
hoefte om over een soort 'elek
tronisch kladblok' te kunnen 
beschikken, dat snel en een
voudig ingewikkelde bereke
ningen uitvoert, waarbij de ge
volgen van kleine of grote wijzi
gingen meteen zichtbaar wor
den gemaakt. In de loop van 
de tijd zijn er zoveel functies 
aan het rekenblad toegevoegd 
dat er nu volledige toepassin
gen mee gemaakt kunnen wor
den. Toch blijft de kracht van 
dit type software liggen in het 
snel maken van compacte, 
overzichtelijke sheets met een 
tijdelijk karakter. De presenta
tie, zowel op scherm als papier, 
is meestal in de vorm van tabel
len of lijsten. Vooral dat laatste 
is voor de verzamelaar interes
sant, want spreadsheets kunnen 
lijsten maken waarin kan wor
den gerekend en die kunnen 
worden gesorteerd op één of 
meer kolommen. 
Voor de verzamelaar leent 
een spreadsheet zich dan ook 
prima voor het maken van 
mancolijsten, zeker als deze 
beperkt van omvang worden 
gehouden. Door de grote 
flexibiliteit kan per deelge
bied een op maat toegesne
den overzicht worden ge
maakt. Wel moeten steeds alle 
gegevens - zoals catalogus
nummers, prijzen en andere 

^ bijzonderheden - worden in-
^ gevoerd. Komen er nieuwe ca-

— talogi, dan zullen de prijzen 
= moeten worden nagelopen, 
^ althans, als dat belangrijk 
f wordt geacht. Ook uit oog-
=- punt van actualiteit is het dus 
S verstandig deze lijsten niet al 
ïï te omvangrijk te maken. 
^ Een spreadsheet kan ook wor-
2 den gebruikt voor het vasdeg-
= gen van de verzameling, maar 
— zowel uit oogpunt van om-
ffid ^^"^^ ^'^ actueel houden van 
ÜT de gegevens is dat niet erg /in-

vol. Voor deze toepassing kan 
beter gebruik worden ge
maakt van het andere type 
software. 

De |uiste software, een geschikte p r i n te r -en de verzamelaar maakt zelf z'n album-
bladen Jammer genoeg zi|n de problemen met papierdikte, -soort en -formaat met ge
makkelijk op te lossen 



om het tekenen soepel laten 
verlopen. Er bestaat software 
die speciaal bedoeld is voor 
deze toepassing en waarbij re
kening wordt gehouden met 
vlakverdeling, marges voor 
klemstroken, opschriften en 
dergelijke. 

Hardware 
De hardware die nodig is voor 
het eigenlijke tekenwerk van 
albumbladen is een geheel an
der verhaal; het heeft veel te 
maken met het papier dat ge
bruikt wordt. Het in ons land 
het meest gebruikte papier is 
80 grams A4. De term '80 
grams' wil zeggen dat één vier
kante meter van dit papier 
tachtig gram weegt, terwijl 
'A4' verwijst naar een gestan
daardiseerd formaat, in dit ge
val 210 bij 297 millimeter. 
Voor papier met deze specifi
caties bestaat een ruime keus 
aan printers. Helaas, formaat 
en gewicht zijn niet zo ge
schikt voor het maken van al
bumbladen. De meest ge
bruikte formaten voor derge
lijke bladen liggen ergens tus
sen A4 en A3 (297x420 mm.), 
terwijl het papiergewicht van 
een albumblad tussen de 100 
en 250 gram behoort te lig
gen. 
Om de op de computer ge
maakte tekeningen af te druk
ken bestaan de volgende mo
gelijkheden: 

Matnx-pnnters 
De technologie van de matrix
printers is inmiddels achter
haald; ze is gebaseerd op het 
gebruik van een inktlint en 
een printkop met naaldjes. 
Voor het beoogde doel bie
den matrixprinters in feite on
voldoende kwaliteit; ze wor
den gebruikt voor het afdruk
ken op kettingformulieren of 
voor het bedrukken van for
mulieren met doorslagen. 
Voor het maken van album- of 
presentatiebladen is een 136-
koloms printer met een 24-
naalds printkop noodzakelijk 
en die is tamelijk duur. Voor 
het door de printer voeren is 
het papier voorzien van ran
den met gaatjes. Werken met 
losse vellen zonder deze trans-
portgaten kan wel, maar het 
geeft - zeker bij grote forma
ten en zwaar papier - veel 
kans op slippen. Het inktlint 
droogt nogal snel uit en daar
mee loopt ook de afdrukkwali-
teit snel terug. 

Ink jet- en bubble jet printers 
Het ink jei-procédé is waar
schijnlijk de meest gebruikte 
printertechniek van dit mo
ment. Minieme druppeltjes 
inkt worden daarbij met be
hulp van inktspuitjes op het 
papier gespoten. 
De kwaliteit is voor het beoog
de doel ruim voldoende. Af

drukken in kleur is ook moge
lijk, maar boven het formaat 
A4 nogal kostbaar. 
Ook bij deze printers blijft het 
probleem van het papierge
wicht bestaan. Papier dat 
zwaarder is dan 120 gram gaat 
eigenlijk niet, zelfs niet als de 
printer op de enveloppen-
stand wordt gezet. Dit bete
kent dat het bedrukken van 
blanco albumbladen van de 
bekende merken in de meeste 
gevallen niet mogelijk is. 
Papier van 120 gram is wel pri
ma bruikbaar, ook voor het 
aanbrengen van klemstroken, 
dat wil zeggen: als die met wat 
beleid worden opgeplakt. 
Het is dus de kunst om aan 
zuurvrij 120 grams papier van 
het gewenste formaat te ko
men en dat van de juiste bind-
gaten te (laten) voorzien. Mis
schien iets dat onze albumfa
brikanten in overweging zou
den kunnen nemen? 
De bubble jet-printer is aan de 
ink jet-\erwanv, deze techniek 
wordt veel toegepast bij klei
ne, draagbare printermodel-
len. Ook bij dit type zijn er 
zwart/wit- en kleurenuitvoe-
ringen. Er kan gebruik wor
den gemaakt van gestandaar
diseerd papier. Voor zover ik 
weet bestaan er geen model
len voor het papierformaat 
A3. 

Laser-printers 
De teÉT-printer heeft de laat
ste jaren sterk aan populariteit 
gewonnen. Dat komt door de 
voortdurend dalende prijs en 
de uitstekende afdrukkwali-
teit. Zodra er echter méér 
wordt gevraagd dan een 
zwart/wit-printer van het for
maat A4 wordt het onbetaal
baar. 

Plotters 
Een plotter IS een door de com
puter bestuurde tekenmachi-
ne. Plotters werken met teken
pennen die te vergelijken val
len met pennen die door tech
nisch tekenaars worden ge
bruikt. 
In de regel is de machine zo 
geconstrueerd dat het papier 
in de lengterichting beweegt 
en de pen in de breedte 
schrijft. Plotters zijn doorgaans 
geschikt voor A4- èn A3-pa-
pier. Door de constructie van 
de plotter blijft het daar 
meestal bij: tussenliggende 
maten zijn doorgaans niet mo
gelijk. 
Het verwerken van zwaardere 
papiersoorten is meestal geen 
probleem. Door het gebruik 
van de tekenpennen is dit 
type printer minder geschikt 
voor het schrijven van teksten. 
De prijs van een plotter\igl aan
merkelijk hoger dan die van 
een vergelijkbare ink jet-prm-
ter; de storingsgevoeligheid is 
door het gebruik van teken-

Nu het inlezen (sconnen) van afbeeldingen van postzegels steeds gemakkeli|ker en 
goedkoper wordt, is de ti|d niet ver weg meer dat de computer kan worden gebruikt 
om tandmgen te meten, zegelkleuren te vergeli|ken, afwi|kingen te constateren en ver
valsingen te herkennen 

pennen bovendien aanzien
lijk groter. 

IDENTIFICATIE 
Bepaalde interessante toepas
singen van de computer kun
nen ook voor de professioneel 
werkende filatelist interessant 
zijn. Een aantal daarvan zou 
op enige termijn ook bereik
baar kunnen worden voor 
geïnteresseerde 'amateurs'. 
Het gaat hier om toepassin
gen als het onder bepaalde 
condities bekijken van een ze
gel, het digitaal opnemen van 
beelden {scannen) en de ver
werking van die beelden op 
de computer. 
Behalve speciale software zal 
in de regel ook een hulpmid
del voor het waarnemen van 
de zegels nodig zijn. Deze 
hulpmiddelen kunnen inge
wikkeld en dus duur zijn. En
kele voorbeelden van deze 
5a«n ce^ctóoM-toepassingen: 

Tandingen meten 
Tandingmeters op de compu
ter werken ongeveer als de be
kende elektronische tanding
meters. Een extra voordeel is 
dat het beeld van de tanden 
op de monitor zichtbaar kan 
worden gemaakt, zodat ook 
de kwaliteit van de tanding 
kan worden beoordeeld. 

Kleuren meten 
Een beeldopnemer geeft sig
nalen af in een bepaalde ver
houding van de primaire kleu
ren (de zogenoemde RGB-
code). In principe moet het 
dus mogelijk zijn om alle 
mooie namen die nu nog (bij
voorbeeld in de catalogi) voor 
de verschillende kleuren wor
den gebruikt, te vervangen 
door een eenduidige code. 
Ook vervalsingen zouden op 
deze manier kunnen worden 
herkend; zie ook verderop. 
Hiermee komen we echter op 
het gebied van de sensitome-
trie en iedereen die daar erva
ring mee heeft weet hoe moei
lijk het is om tot betrouwbare 

en vergelijkbare uitkomsten te 
komen. 

Fluor- en fosforherkenning 
Het verschil tussen het oplich
ten bij fluor en het nalichten 
bij fosfor (effecten die optre
den als we zegels onder ultra
violet licht houden) kan met 
een geschikte opnemer wor
den vastgelegd. Dat geldt ook 
voor de kleur van fluor en fos
for (RGB-code) en de intensi
teitsverschillen daarin, net als 
de duur en het verloop van 
het nalichten. De computer 
kan al die gegevens verwerken 
en presenteren in beelden of 
grafieken, zodat type en kwali
teit kunnen worden beoor
deeld. 

Watermerkcontrole 
Door de combinatie van druk 
en strijklicht kunnen water
merken zichtbaar worden ge
maakt. Verder zijn nog andere 
technieken bedacht. De beel
den die dat oplevert kunnen 
met contrastversterkende soft
ware kunnen worden bewerkt, 
zodat alles nog beter te bekij
ken valt. Kleine verschillen 
tussen de watermerken kun
nen op die manier beter vast
gesteld worden. Het moet 
zelfs mogelijk zijn exacte ma
ten te bepalen. 

Plaat- en drukfouten herkennen 
Door de beelden van stan- ^ 
daardzegels te vergelijken met °-
andere exemplaren kan de — 
computer nagaan waar ver- = 
schillen in het zegelbeeld op- ^ 
treden. Het is mogelijk die J 
verschillen extra te accentu- ^ 
eren. Plaat- en /of drukfouten =; 
kunnen op deze wijze worden î  
vastgesteld. ^ 

Verualsingen herkennen = 
Hiervoor geldt ongeveer het- -
zelfde als voor het herkennen ICC 
van plaat- en drukfouten. Dat 'ww 
het niet om fiction gaat blijkt 
uit het feit dat zowel de 
Bondskeuringsdienst als de 
NVPH over een heel geavan-



HCC-DAGEN KOMEN ERAAN! 
Op 22, 2H en 24 novembei wouien in de Jddrbeurshdllen te Utiecht 
weer de Hobby (x)mputeidagen gehouden De Post/egel Gebruikers
groep van de Hobby Compulei Club zal daar prominent aanwezig 
7ijn Niet alleen de bestaande filatelistische software zal er worden ge
demonstreerd er is ook een geheel nieuw postzegelbeheersysteem be-
schikbaai dat (onder meer) onder Windows95 draait Het systeem is 
gebaseeid op een nieuw nummci systeem dat het mogelijk zal maken 
gegevens uit \erschillende bronnen met elkaar te vergelijken 
Meer informatie FJJ Duurkoop, telefoon/fax ()70-.H9937.5 

ceerd keuringssysteem be
schikken, systemen die vol
gens de hier bedoelde princi
pes werken. Onze vaderlandse 
keuringsdienst haalde er ooit 
de filatelistische wereldpers 

AUTOMATISERING 
De automatisering heeft haar 
eigen dynamiek en spelregels. 
Het loont de moeite daar wat 
aandacht aan te besteden en 
er lering uit te trekken. Het 
gebrek aan standaardisering 
en vooral het gebrek aan de 
wil om daar iets aan te doen is 
al jaren een probleem. 
In het streven hun marktseg
ment te beschermen jagen de 
leveranciers de gebruikers op 
hogere kosten dan nodig is. 
Ze belemmeren de ontwikke
lingen en beperken de ge
bruikers in hun mogelijkhe
den. Als we de reclame mo
gen geloven kunnen de leve
ranciers voor een hemel op 
aarde zorgen, maar in de 
praktijk valt dat nog wel eens 
tegen. Soms komt dat door 
duidelijke fouten in de soft
ware, soms door een gebrek 
aan inzicht in de behoeften of 
werkwijzen van de gebruikers, 
soms ook door niet te praten 
over voorwaarden waaraan 

moet zijn voldaan. 
Gebruikers moeten daarom 
eerst goed nagaan wat zij wil
len, hoeveel moeite ze er voor 
willen doen en over welke 
functies software en hardware 
moeten beschikken wil er van 
enig nut sprake zijn. 
Meestal gaat het echter an
dersom. Wees in dat geval dus 
niet verbaasd als uiteindelijk 
blijkt dat u het hulpje van uw 
computer bent geworden. 
De ontwikkelingen gaan snel. 
Bent u net gewend aan een 
bepaald softwarepakket, dan 
komt er weer een nieuw op de 
markt met een geheel andere 
wijze van werken. 'Geen pro
bleem' heet dat dan, want het 
nieuwe pakket kan de oude fi
les lezen. Veel belangrijker is 
echter of de oude software 
ook de nieuwe files kan lezen. 
Meestal niet dus, met als ge
volg dat u gedwongen wordt 
mee te reizen met de ontwik
kelingen, ook als het nieuwe 
pakket u persoonlijk niets 
nieuws te bieden heeft. 
Het ontwikkelen van een toe
passing voor een wat groter 
publiek, met de daar bijbeho
rende doctimentatie en on
dersteuning moet overigens 
niet worden onderschat. Ze
ker niet als die toepassing over 

een lange periode bruikbaar 
moet blijven. 
Bent u zelf niet redelijk ver
trouwd met het gebruik van 
een PC en voor elke onver
wachte gebeurtenis afhanke
lijk van dat .slimme neefje of 
nichtje, wees dan extra voor
zichtig met het kiezen van een 
leverancier. 
Soms worden bij een produkt 
extra mogelijkheden gele
verd. Wees op uw hoede. Elke 
toepassing en elke functie 
dient afzonderlijk aan de door 
u gestelde doelen en eisen te 
voldoen. 
Een voorbeeld. Er bestaat een 
prachtige CD/ROM voor een 
klein land die ook de moge
lijkheid biedt om er een verza
meling mee bij te houden. 
Wat gaat u doen? Als u er ge
bruik van maakt zult u dus 
voortaan wel eik jaar een nieu
we CD/ROM van de desbe
treffende leverancier moeten 
kopen om de gegevens over 
uw verzameling compleet te 
kunnen houden. Als de leve
rancier dan geen blijvertje 
blijkt is al uw werk voor niets 
geweest. Verzamelt u ook nog 
andere landen, materiaal of 
thema's die niet op die 
CD/ROM staan, dan blijft dat 
buiten beeld. Kiest u daar een 
ander systeem voor dan kunt 
u de verschillende gegevens 
waarschijnlijk niet met behulp 
van uw PC met elkaar vergelij
ken. 

TOT SLOT 
Oplettende lezers zullen heb
ben gemerkt dat in dit artikel 
geen met name genoemde 
software- of hardware-produk-

ten zijn vermeld, laat staan 
van een commentaar zijn 
voorzien. Het doel van dit arti
kel is slechter het geven van 
een algemeen overzicht van 
de mogelijkheden die de com
puter u kan bieden. 
Lezers die zich uitvoeriger wil
len oriënteren wordt gewezen 
op het bestaan van de Post/.e-
gel Gebruikers Groep (PGG) 
van de Hobby Computer 
Club. Hier kunt u mensen vin
den die ruime ervaring heb
ben op dit gebied en die be
reid zijn hun ervaring en ken
nis met u te delen. AJs u meer 
wilt weten kunt u contact op
nemen met de contactper
soon van de PGG: u vindt zijn 
naam in het HCC-blad; dit 
blad ligt bij vrijwel elke boek
of tijdschriftenwinkel in het 
schap. 

Noten: 
'. PC Personal Computer, term die 
meestal wordt gebruikt met betrek
king tot een zelfstandige {stand aio 
ne), dus los van een netwerk opere
rende computer 
- CD/ROM afl<.orting voor Com
pact Disk/Read Only Memory, popu
lair gezegd een schijfje dat mfoi-
matie bevat die wel gelezen kan 
worden, maar met aangevuld, ge
corrigeerd of veranderd Wel is het 
mogeli|k op de vaste schijf van een 
computer informatie op te slaan 
die in samenhang met een 
CD/ROM kan worden gebruikt 
' Internet wereldomspannend 
netwerk van computersystemen, 
toegankelijk dankzij een aan een 
telefoonlijn gekoppeld apparaat 
(de modem, voluit modulator/demo
dulator) 
' Ascal; internationale organisatie 
van uitgevers van postzegelcatalogi 
en postzegeltijdschnften 

Op aanvraag U K H T f j prijslijst van Nederland 
met prijzen gebaseerd op de huidige marktsituatie. 

'T POSZEGELHOËS Tel.: 077 - 351 26 98 
WIJNGAARDSTRAAT 2 Fax: 077 - 354 72 42 
5911 HM VENLO 

P O S T Z E G E L H A N D E L H O O G V L I E T 
T E L . 0 1 0 - 4 1 6 0 1 5 0 

Al 25 jaar verzorgen wij uw abonnementen op landen en/of 
motieven. Ook uw mancolijsten zijn bij ons in vertrouwde 
handen. Natuurlijk leveren wij ook alle vertrouwde merken 

op het gebied van filatelistische benodigdheden. 
Blnnenban 263C, 3191 CG Hoogvl iet Rt. 

(Tussen Maxis en Albert Heijn) 

766 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 0346-550618 
bg.g 06-52861008 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdheden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel Is dagelijks geopend van 9.00-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 
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D e allereerste vorm van 
kustverlichting was het 
kustvuur, dat gestookt 
werd om de vissers in de 
donkere nacht de weg 
naar huis te wijzen. Een 
volgende stap wordt geïl

lustreerd door enkele van de 
zeven wereldwonderen. Wie 
heeft nooit gehoord van de 
vuurtoren van Sostratos  de 
Pharos van Alexandriê  of van 
de Kolos van Rodos, het enor
me beeld van de zonnegod He
lios dat de haventoegang van 
het eiland Rodos bewaakte? 
Toen het Romeinse Rijk zich 
snel in alle windrichtingen uit
breidde was er voor de oorlog
machine veel materiaal nodig; 
er werd een intensief beroep 
gedaan op een eenvoudig en 
snel vervoermiddel: het schip. 
Het gevolg was dat ook de Ro
meinen hun eigen vuurtorens 
gingen bouwen. 
Met de opkomst van de han
del drongen reders en han
delslieden op een betere ver
lichting van de kust aan; op 
die manier kon de veiligheid 
van de dure schepen en hun 
kostbare ladingen worden ver
groot. 
Kolenvuren op de kust, die de 
schepen begeleidden op hun 
gevaarlijke reizen naar verre 
bestemmingen, voldeden vaak 
niet vanwege mist, regen of 
storm. Aan het einde van de 
achttiende eeuw besteedde de 
wetenschap grote aandacht 
aan de kustverlichting. Be
langrijke ontwikkelingen en 
ontdekkingen zorgden voor 
een grote vooruitgang in de 
techniek. De Zwitser Aimé Ar
gand ontwikkelde een olie
lamp die stabieler en beter 
brandde en de Fransman Au
gustinJean Fresnel ontwierp 
de naar hem genoemde Fre
snellens. Dankzij deze verbete
ringen werd de zichtbaarheid 
van het vuurtorenlicht enorm 
vergroot. 
De techniek werd steeds ver
der ontwikkeld en nu, in onze 
dagen, zijn veel kustlichten 
geautomatiseerd of worden 
dat in de nabije toekomst. 
Op het gebied van de filatelie 
wordt aan vuurtorens, licht
schepen, bebakening en be
tonning veel aandacht be
steed. Veel landen hebben het 
onderwerp 'kustverlichting' al 
op postzegels, poststempels of 
ander materiaal in beeld ge
bracht. 
De Nederlandse posterijen ga
ven in 1994 drie postzegels 
met afbeeldingen van vuurto
rens uit; dat gebeurde in het 
kader van het 400jarig be
staan van de bekende vuurto
ren Brandans. 
Bepaalde instellingen maken 
in het cliché van hun fran
keermachine gebruik van een 
afbeelding van een vuurtoren. 

Vanaf het moment dat de mensen zich met scheepjes op het water waagden, hadden 

ze behoefte aan herkenningspunten, zoals heuvels, rotsen, kliffen, bomen. Dit was 

het begin van de kustverkenning, die later overging in het aanbrengen van 

kustverlichting. 
LYDA VAN DER STEE 

d'_.d 

^ónk vereni^nghelpt vemmelmrs van kmtuerEchting 

Voor een thematische verza
meling kan 'Kustverlichting' 
een fascinerend trefwoord 
zijn. Wie belangstelling heeft 
voor zaken als vtmrtorens, 
lichtschepen, betonning en 
bebakening doet er wellicht 
verstandig aan zich aan te slui
ten bij een gespecialiseerde 
vereniging. In ons land is de 

Nederlandse Vuurtoren Vereni
ging (NW) actief. Veel leden 
van deze vereniging houden 
zich bezig met het verzamelen 
van postzegels met afbeeldin
gen van vuurtorens, kustver
lichting en dergelijke. 
De vereniging geeft een kwar
taalblad uit. De Vuurboei, waar
in geregeld aandacht wordt 
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Vier vuurtorens op een mooie serie van ZuidAfriko 

la '' » V 

■7 + y 

I81.3(i;. 

O p dit blokje van Span|e kunnen met wat speurwerk verscheidene vuurtorens ontdekt 
worden op de zegel van 12 p de negentiendeeeuwse van La Coruna (dezelfde toren 
die ook in het logo van Espamer 87 is afgebeeld, zie detail a ) en op de zegel van 
20 p de vuurtoren die m de achttiende eeuw de haven van Habona (Cuba) domineer
de (detail b ) 

besteed aan de geschiedenis 
van bepaalde vuurtorens. Ver
der wordt op de voet gevolgd 
wat er over vuurtorens in 
plaatselijke bladen wordt ge
schreven. 
Tweemaal per jaar houdt de 
vereniging een bijeenkomst, 
die gecombineerd wordt met 

een bezoek aan een vuurtoren. 
Op die vergaderingen is er vo ^ 
lop gelegenheid om met ande =
re leden kennis te maken, om — 
ervaringen en informatie uit te == 
wisselen en om te ruilen. ^ 
De vereniging heeft leden die J 
zich met heel verschillende ^ 
facetten van vuurtorens bezig = 
houden. Zo zijn er mensen be Ï: 
/ig met filatelie, fotografie, ge ^ 
schiedenis, architectuur, mo 2 
delbouw, kunst  eigenlijk te = 
veel om op te noemen. — 
Informatie over de Nederlandse I M 
Vuurtoren Vereniging is verkrijg ' " ' 
baar bij het secretariaat, Mui
derwaard 235, 1824 XE Alk
maar; u kunt ook bellen: 072
5643930. 
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HOLLANDS 

[HILLEGOM 

POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

HOOGEWERFSTRAAT18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP Cff/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 
2 2 6 
27 
6 

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

92
99

1 0 4 
73
95
36 

2 4 8 
1 6 7 
1 6 4 
56 
75 

1 2 0 
83
69

1 4 2 
1 7 8 

NIEUWE OOSTEUROPESE REPUBLIEKEN 

Postfris 

ESTLAND 
LETLAND 
LITAUEN 

AZERBAJDZJAN 
ARMENIË 
GEORGIË 
KASACHSTAN 
KIRGIZIË 
MOLDAVIË 
TADZIKISTAN 
TURKMENISTAN 
UKRAINE 
WIT RUSLAND 

JOEGOSWVIE 
KROATIË 
MACEDONIË 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
TSJECHIË 

B E S T E L P R E M I E 
Bij bestelling van tenminste 6 0 

WA TERMERKZOEKER 
MORLEYBRIGHT 
iniSTATECTOR 

van 5 9  voor slechts 39,50 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 TOTAAL 

6

32

13

83

22

6 

4 

20

19

10

29

1160

1

86

12

44

14

7 

100

37

45

53

2 9 

122

2 6 

60

47

13

9 

7 

6 5 

4 8 

4 2 

8 

9 

9 8 

5 6 

7 0 

4 6 

3 7 

3 4 

30

72

34

133

3 1 

1 0 

3 5 

135

2 5 1 

3 9 

4 1 

1 6 

417

8 5 

5 9 

4 5 

5 2 

3 8 

4 5 

25

38

27

243

68

182

169

100

238

103

30

20

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 

BRANDKASTEN en KLUIZEN VRAAG DOCUMENTATIE 
OOSTEUROPA vanaf 3 0 % 
Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus echter geen 
zegels uit blokken en velletjes Wij leveren ook 
oudere jaargangen en losse series en zegels 
Stuur ons Uw mankolijsten' Tevens leveren wij 
van de Oost europese landen alle nieuwtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

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

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

70/79 775. 625.

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

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

61 
44
54
57
45
59
61 
61 
46
48

80/89 685, 525,

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

67  51 
224  224 

91 
79
79
49

91 
79
79
4 9 

KOLLEKTIE 
1970 t /m 1995 
postfris 2025 , 

gestempeld 1700, 

RUSLAND 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

88
83

111 
88
9 9 
71 

149
149
129

9 0 

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 
6 4 
6 3 
6 9 

109

4 9 
4 6 
4 6 
55 
3 8 
3 8 
45 
6 0 
5 8 

80/89 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

100
35
97
93
45

4 7 
3 5 
6 5 
5 0 
3 9 

KOLLEKTIE 
1970 t /m 1995 
postfris 2275 , 

gestempeld 1350, 

POLEN 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

** 
104
85
62 

213
198

52 
57
52 
41 
41 

© 
5 2 
3 8 
3 3 

179
164
2 3 
2 3 
2 2 
1 8 
17 

60/69 890, 549.

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

38
54
56
73
58
47
29
28
46
99

17
25
24
30
35
18
15
12
19
79

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

43
47
74
47
49
35
80
71 
64
42 

14
21 
39
24
19
15
3 7 
5 0 
4 3 
4 4 

80/89 539,

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

34
44
59
72 
48
51 

19
26
39
52
29
37

KOLLEKTIE 
1960 t /m 1995 
postfns2190,

gestempeld 1285, 

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

137
322
82

104
92

200
120
113
74

© 
2 9 
6 7 

275
31 -
48 -
4 5 

120
6 3 
6 3 
3 5 

60/69 1295,- 759.-
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

65
75
102
75
72

217
82
128
317
166

35
32
55
54
49
195
47
94

274
132

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

211 
132
205
130
193
149
285
107
220

3 9 

181 
102
149

99
164
124
256

92 
210

32 

80/89 1625, 1375,

1990 
1991 
1992 

2 9 
2 9 
3 4 

23
19
24

KOLLEKTIE 
1960 t /m 1992 
postfris 4175 , 

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,— 

FDC 

49,

32,

40,

39,

43, 

40,

42,

39,

38,

43,

395,

N .IMI 
KINDERVELLETJES 
jaar 
1955 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

nummer postfris gestempeld 

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

56 25 
6 — 
11 25 
18 75 
20 75 
37 50 
26 25 
16 90 
24 50 
10 25 
6 75 
5 50 
510 
5 10 
5 10 
5 10 
510 
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 

1 4 8 s t u k s / 7 2 5 , 

AUTOMAATBOEKJES 
15 — 
22 50 
6 — 
7 50 
6 

5 25 
1 5 

6b 210 — 
6c 65 — 
6d 65 — 
6e 1 2 

6eF 5 25 
6fF 7 50 
6fQ 8 5 

7a 7 60 
7b 7 50 
7bF 13 25 
8a 17 50 
8b 17 50 
Bc 67 50 
8aF 22 50 
8bF 37 50 
8cF 93 75 
9a 33 75 
9b 2 2 5 
9d 190 — 
9e 130 — 
9f 190 — 
9g 49 — 
9h 30 — 
9aF 21 
9cF 93 75 

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

19 — 
1 9 

11 50 
3 75 
4 50 
5 25 
7 50 
3 75 
3 75 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 

26a 5 75 
27a 5 25 
27b 6 — 
28 5 25 
29 9 40 
30 9 40 
31 13 25 
32 12 75 
33a 5 25 
33b 5 25 
34a 5 25 
35 14 50 
36 11 25 
37 30 — 
38 13 25 
39 11 25 
40 11 25 
41 11 25 
42a 15 — 
43a 5 25 
43b 5 25 
43c 5 25 

5 — 
6 — 
6 — 

13 25 
46 11 25 
47a 5 25 
47b 5 — 
48 13 25 
49 13 25 

TELBLOKJES  PRIJS OP AANVRAAG 
KOLLEKTIE BOEKJES 

95 ST. 2995,

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

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

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 1 9 5 , 

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 BIJ V O O R U I T B E T A L I N G ! 
VATICAAN postfris 

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

10
4 

10 
5 

14
9 

19
1 1 
3 0 
2 2 
27 
54 

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

76
60
99

148
98
85

100
85
76
78
89
83

KOLLEKTIE postfns 
1972/1995 1245,

ISRAEL postfris/fulltab 

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

57

46

11 
15

20

29

32

24

40

44

74

106

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

85
121 
133
129
123
171 
131 
105

105
9 5 
8 3 
7 3 

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 uitgif ten van de 

landen en mot ieven die U verzamelt 
Vraag in l icht ingen 



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

<S üi 

II II 
: © 
Cat 

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

OVERZEE 

NVPH 

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

265,-
56,-
99,-

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

795,-

v> — 
Zonnebloem 

14,-
8-
5,-
6,-

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

14,-

17,-
13,-
16,-
15,-

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

490,-
99,-

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

118,-
131,-
108-
109,-

1145,-

• • 
42,-
26,-
13,-

7,-
12,-
22,-
39,-
50,-
20,-

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

200,-
J02,-
164,-
215,-

69,-
72-

211 -
1390,-

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

285,-
330,-
139-

EUROPA 

Yvert 
• • 
108,-
90,-
56,-

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

610,-
62-
66-
74,-
66,-
66,-
62,-
80,-
98,-
79,-

102,-
739,-
139,-
267,-
119,-
135,-
291,-

1645,-

243,-
200-
181-
220-
161 -

1915,-

Yvert 

99,-
90,-
60,-
60,-
37,-

950,-
32,-
32,-
64,-
90,-

1475,-
50,-
35,-
57,-
40,-
59,-
90,-
51,-
48,-
56,-
61,-

530,-
89-

119,-
62,-
99,-
92,-

117,-
65,-
80,-
77,-

185,-
975,-

Yvert 

22,-
11,-
17,-
18,-
15,-
12,-
11,-
16,-
21,-
9,-

145,-
25-
20,-
21,-
36,-
64,-
23,-
37,-
37,-
37,-
24,-

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

455,-

Yvert 

20,-
6,-

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

103,-
16,-
43-

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

465,-
70,-
95,-
95,-

112,-
103,-
85-
71,-

192,-
162,-
153,-

1125,-

o 
o 

Michel 
• * 

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

165,-
18-
18,-
21,-
24,-
30,-
29,-
30,-
28,-
30,-
36,-

259,-
35,-
37,-
38,-
40,-
41,-
43,-
43,-
46,-
45,-
46,-

405,-

Michel 
• • 
27,-
26,-
19,-
17,-
24,-
12,-
24,-
14,-
19-
20,-

198,-
2 3 -
25,-
29,-
32,-
35,-
38,-
29,-
38,-
47,-
31 -

320,-
35,-
42,-
39,-
44,-
44,-
41, -
42,-
50,-
46,-
56,-

430,-

Michel 

31,-
72,-
19,-
18,-
18,-
25,-
20,-
20,-
19,-

325,-
23-
23,-
31,-
44,-

158,-
22,-
50,-
37,-
32,-
36,-

445,-
38,-
46,-
44,-
52,-
42,-
52,-
62,-
49,-
55-
55,-

485,-

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

VERENIGD 
EUROPA 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 
ZONMEBLOEM-MICHEL-EUROCAT 

D U I T S L A N D 
BUNDESPOST 

Michel 

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

© 
18,-
13,-
16,-
44,-
10,-

57,-
9,-

20,-
29,-
45-

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

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

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

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

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

685,- 422,-
65,-

138,-
94,-
95,-

J03,-
107,-
108,-
133,-
163,-
165,-

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

100,-
1145,- 605,-

BERUJN 

Michel 

19,-
9,-
1,-

16,-
11,-

0 
28,-
10,-

1,-
17,-
13,-

39,-
10,-
8,-

23,-
27,-

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

159,- 175,-

37-
35,-
25,-

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

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

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

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

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

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

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

920,- 949,-

DDR 

Michel 

109,-
77,-

189,-
71,-
71,-
68,-
65,-
63-
87-

© 
87,-

176,-
92,-

155,-
_ 4 5 , -

5 5 -
51,-
55-
49-
76-

865,- 840,-
53,-
52,-
55-
63,-
54,-
61,-
64-
76,-
68,-
80-

48,-
49,-
39,-
54,-
49,-
55-
57-
74,-
62,-
66-

610,- 539,-
113,-
110,-
109,-
116,-
83,-

9 0 -
95,-
97,-
70,-
74,-

91,-
67,-
77,-
78,-

105,-

79,-
60,-
68,-
82-
96,-

925,- 790,-

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 

611-
165-
17-
18-

304-
1095,-

605,-
85-

358-
105-
156-
149-
125-
162-
147-
112-
107-

1475,-
132-
196-
283-
232-
276-
287-
259-
285-
316-
245-

273-
501-
291-
276-
199 

© 
96-
80-
12-
10-

214-
405,-

60-
265-

73-
108-
115-
94-

145-
127-

111-
159-
207-
176-
209-
224-
213-
229-
254-
208-

237-
472-
265-
253-
195-

134,-

13 
14 
6 

13 
36-
15 
47 
95 

405,-

105,-

308,-
30-
43-
84-
33-
70-
78-
68-

128-
71 -
82-

264-
144-
33-
40-

170-
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

107-
99,-
77,-

109-
75-

122-
122,-
180,-
186,-
182-

7 7 -
105,-
131,-
141,-
137-

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

6 9 -
88 -
82,-

117,-
124-

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

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

5 0 -
52,-
49,-
62,-
69-

5 3 -
53,-
65,-
65,-
8 9 -

4 8 -
5 9 -
6 6 -
69,-
9 9 -

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

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

61/95 5250,- 2375,-1895, 

VOORLOPERS 
61/95 1575,- 2450,- 3950,- 4125,- 3375,- 1150,- 2595,- 1100,- 1260,- 1580,-

S 3 

>-
lU <n z cc 

Gat 

1969 
1970 

269-
127-

69/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

95-
32-
18-
14-
25-
16-
12-
12-
21 -
38-

71/80 279,-
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

75-
30-
30-
33-
52-
58-
39-
53-

81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

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

Totaal 

>-
l u 

220-
85-

133-
59-
16-
14-
16-
29-
25-
14-
19-
19-

39-
20-
14-
36-
9 -

36-
14-
24-

335,- 185,-

6 3 -
9 2 -
21 -
45-

11 -
10-

4 3 -
3 6 -
6 3 -
5 2 -
4 9 -
55 -
4 8 -
5 0 -
5 3 -
51 -

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

495- 510,-
10-
7 -

19-
25 -

52-
54-
65-
78-

104-

52-
89-
51 -
97-
79-

lU 
o 

45-
13-
32-
20-
19-
14-

1 6 -
18-
56,-
5 0 -
3 9 -
5 4 -
45 -
4 8 -
45 -
45 -

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

VERENIGDE NATIES mmmmm 

** 
5 -

10-
23-
10-
11 
13-
19-

22-
24-
28-
59-
47-
60-
38-
45 -
3 2 -
25 -

370,-
38-
31 -
29-
21 -
38-

** 
2 7 -

15,-
16,-
12-
12-
17-
21 -
15-
14-
17-
14-

11 -
12-
15-
29-
20-
41 -
30-
30-
23-
39-

245,-
42-
44-
47-
35-
48-

3025,- 1850,- 1520,- 1525,- 2340,- 2115,-

NEÜEklAND 

Dè SENSATIE van 1996 
80 cent BEATRIX INVERSIE 

OP GEWOON PAPIER! 
Ingetrokken door de Post!! 

1x19,50 10x190- 50x925,-
Beperkte voorraad 

5 -
17-

17-
30-
27-
39-
2 7 -
2 6 -
2 0 -
34-

235,-
4 3 -
4 9 -
4 8 -
3 5 -
5 0 -

475,-

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

RUIM UW RESTANTEN OP 
Prijs op basis van f ran keerwaarde, 

(=zonder toeslag), vrijblijvende prijzen. 
NEDERLAND 
BELGIË 
FRANKRIJK 
BUND 

ƒ O 72 p gulden 
ƒ 3,50 p 100 Fr 
ƒ 0,19 p Franc 
/ 080p Mark 

ENGELAND 
VER STATEN 
ARUBA 
ZWITSERL 

/1,80p£ 
/ 1 , - p $ 
ƒ 0,60 p gid 
ƒ 0,85 p Franc 

PRIJS ANDERE LANDEN OP AANVRAAG TIP: U KUNT HIER
MEE NATUURLIJK OOK UW BESTELLING BETALEN' 

1/3 HAUE 
4/6 TRIEST A 
7/10 TURKIJE 
11/12 SAARLAND 
13/17 BELGIË 
18 BELGIÉBLOK 
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 VATIGAAN 

240-
39-
25-

450-
165-
96-

165-
1250-
149-
39-

575-
350-
240-

18-
165-
45-
9-

13-
245-

4 1 -
65-
18-
95-
9-

© 
63-
38-
19-

445-
129-
79-
60-

1250-
22-
36-
11 -

195-
33-
10-

110-

AANBIEDING VOORLOPERS 
Nr 1/86 kompleet 4395- 2626-

BESTELLEN PER POST: 

LEVERING: 

HOLLANDS GLORIE 
Hoogewerf straat 18 
2181 EJ HILLEGOM 

TELEFOON 0252 524352 
of 0252 516510 

FAX 0252 515422 

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk / 64 bladzijden 

BIJ grotere aantallen lagere prijzeni 
Prijs per stuk l x 5/9x 10/24x +25x 
Witte bladz 29,50 28,- 27,- 26,-
Zwartebladz 39,50 38,- 37,- 36,-

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

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

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

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

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

VRIJBLIJVENDE AANBIEDING 

769 



IR P P.J LEVERT, HOOFDDORP 

DE FlUViïUE MOET VAN 
DE ZOLDERKAMER! 

HEMHETVERZAMEIMVANPOSnECmNOGTOEKOMSn 

m 

Is er iets mis met het imago van de filatelie? Waarom haken 

jongeren en vrouwen af - dis ze al 'iets met postzegels' 

doen? Heeft het verzamelen van postzegels nog toekomst? 

En zo ja, hoe zorgen we er dan voor dat er leven in de 

filatelistische brouwerij komt? Op die vragen probeert de 

auteur van de nu volgende bijdrage - die 'gewoon' een lezer 

van 'Philatelie' is - een antwoord te geven. 

Is deze Nederlandse postzegel karakteristiek voor het beeld dat buitenstaanders van de 
vaderlandse filatelie nebben^ Sfeerloze vergaderzaaltjes, een chronisch gebrek aan 
vrouwen en de uitstraling van een gedoofde koars^ 

Als filatelist van de oude stem
pel bekijk ik - net als vele an
deren - de huidige malaise in 
de filatelie met de nodige 
zorg. Een malaise die vooral 
veroorzaakt wordt doordat de 
jeugd het laat afweten, terwijl 
vrouwen al sinds het ontstaan 
van de postzegelkunde schit
teren door afwezigheid. Muta
tis mutandis geldt hetzelfde 
voor de wereld van de mun-
tenverzamelaars, maar de Ne
derlandse filatelie is kapitaal-
krachfiger en kan er dus meer 
aan doen om het tij te keren. 
Zonder water naar de zee te 
willen dragen wil ik de moge
lijke oorzaken van de malaise 
in de filatelie vermelden en 
daarbij ook wat remedies sug
gereren. 

OORZAKEN 
Het teloorgaan van geschiedenis 
als schoolvak 
Het is jammer dat geschiede

nis als schoolvak teloor is ge
gaan. De onderwerpen van de 
meeste Nederlandse postzegel
uitgiften bieden daarbij maar 
weinig steun. We kunnen het 
er immers toch wel over eens 
zijn dat de filatelistische litera
tuur zwaar op de (post) ge
schiedenis leunt. In Zuidoost-
Azië bloeit de filatelie wél als 
nooit tevoren, waarschijnlijk 
omdat het nieuwe volksonder
wijs daarginds bewust veel aan
dacht besteedt aan de landsge-
schiedenis; dit om de kinderen 
nationaal besef bij te brengen. 
Bovendien is in Zuidoost-Azië 
de laatste jaren een kapitaal
krachtige stand van potentiële 
verzamelaars ontstaan. 

Stoffig imago 
Het imago van de Nederland
se postzegelverenigingen en 
van onze vaderlandse postze-
gelwinkels (de goede niet te 
na gesproken) is stoffig: oude 

mannen, rommelige winkel-
etalages, sfeerloze vergaderza
len. Gezien de magere follow 
up die de jeugdafdelingen 
hun leden te bieden hebben 
knappen veel jeugdige verza-
melaartjes binnen een paar 
jaar op dat sfeertje af. Resul
taat: de leeftijdsgroep tussen 
15 en 45 jaar zorgt in vrijwel 
elke vereniging voor een ga
pend ledengat. De vrijwel vol
ledige afwezigheid van vrou
welijke verzamelaars op de 
clubs (een verschijnsel dat we 
al kennen zolang die clubs be
staan) wordt ook door dat on
aantrekkelijke imago ver
klaard. 

Onaantrekkelijk aanbod 
Wat de verzamelaar wordt 
voorgeschoteld valt vaak te
gen: rondweg lelijke zegels, 
steeds meer en steeds duurde
re nieuwtjes (zie de 'velletjes 
van tien'), alles vooral 'posüVis 
zonder plakker', enzovoort. 
Net als sommige andere lan-

schikt ruimschoots over geld
middelen. De nieuwe plak-
plaatjes die uitgegeven wor
den (en die - dat weten we al
lemaal - een slechte investe
ring vormen) lokken niet zo. 
De sigarenbandjes van vroe
ger en de recente Flippo's kos
ten tenminste niks en hebben 
(en dat geldt zeker voor laatst
genoemde categorie) een vro
lijk imago. Per land wordt veel 
te veel uitgegeven, zodat de al
bums dikke pillen zijn gewor
den die niet bepaald uitnodi
gen om mee te nemen naar 
de club om er anderen naar te 
laten kijken - iets dat, zo we
ten we uit de overlevering, 
vroeger wèl gebruikelijk was. 
Maar toen had je ook nog we
reld-en Europaverzamelaars... 

Verueknde bemoeizucht 
De wijze waarop jongeren op 
de clubs en tijdens evenemen
ten worden behandeld is niet 
meer van deze tijd. De jeugd 
wordt teveel lastig gevallen 

Jonge verzamelaars we hebben ze broodnodig Maar haken ze met te snel af omdat 
ze in handen vallen van regelneven die |e wel eens even precies zullen vertellen wat er 
wel en met mag2 

denverzamelaars die ik ken 
doe ik niet meer mee met het 
verzamelen van zegels van on
geveer na 1975, maar zo'n uit
gangspunt valt toch slecht aan 
jongeren te verkopen. Veel 
moderne zegels zijn gestem
peld schaarser dan postfris, 
maar de vraag ernaar is deson
danks minimaal. Dat deze ze
gels te duur zouden zijn is 
geen houdbaar argument, 
want de jeugd van vandaag be

door allerlei regelneven die 
voorschrijven hoe je moet ver
zamelen, hoe je iets al of niet 
kan of mag tentoonstellen, en 
in het algemeen hoe je je vol
gens de 'oude-mannetjesnor-
men' dient te gedragen. 
Er wordt wel gezegd dat initia
tieven om de - internationaal 
gesanctioneerde - aderverkal-
king te bestrijden kansloos 
zijn, maar dat is echt overdre
ven. Per slot is het thematisch 



verzamelen na veel tegen
stand nu toch ook algemeen 
geaccepteerd. 
Maar jeugdige 'idolen' op fila-
teliegebied om na te volgen 
zijn er niet, jeugdige clubbe
stuurders bestaan bijna niet. 
Het woord 'filatelie', in de ne
gentiende eeuw gecreëerd om 
het postzegelverzamelen eni
ge status te verlenen, heeft 
aan het eind van de twintigste 
eeuw elke aantrekkingskracht 
verloren. Veranderen van die 
term - bijvoorbeeld in 'postze-
gelkunde' - lijkt het overwe
gen waard. 

DE ROL VAN DE P n 
Continuïteit vereist 
Om het tij te keren is een ge
meenschappelijke inspanning 
van alle betrokkenen, ook en 
vooral van de Nederlandse 
PTT op zijn plaats. Het moet 
dan wel om iets met een lange 
adem gaan, want continuïteit 
is voor de filatelie het allerbe
langrijkst. Zo'n inspanning 
kan het best door een lande
lijk comité met (PTT)geld-
middelen worden gecoördi
neerd. 
Het kan de moeite waard zijn 

beleid als de zegelafbeeldin
gen zouden ter discussie moe
ten staan. Een uitgangspunt 
behoort te zijn dat het verza
melen van postzegels weer 
een beetje 'spannend' wordt, 
met zo nu en dan iets in een 
'kleine oplage' om de alerte 
en ijverige verzamelaar te mo
tiveren of, zo u v«lt, te belo
nen. Een al te democratische 
opstelling (lees: van elke emis
sie een grote oplage uitbren
gen) levert alleen maar verza
melingen van geringe waarde 
op. 

Postzegels: meer dan filatelie-al-
leen 
Postzegels zouden bovendien 
meer als 'souvenir' te koop 
kunnen worden aangeboden: 
ze kunnen worden verwerkt in 
presse-j)apiers, schrijfgerei, 
drinkglazen, vazen, beeldjes, 
speelkaarten, bierviltjes, enzo
voort. Mensen verzamelen 
grootschalig de gekste din
gen, alleen geen postzegels. 
PTT Post zou verder kunnen 
overwegen om zogenoemde 
jaarboekjes uit te geven. Die 
boekjes kunnen verzamel-
items worden. Als voorbeeld 

Jaarboekjes met zegels (in het hier getoonde voorbeeld is er sprake van samenwerking 
tussen drie postadministraties). geschikt om de filatelie een nieuwe impuls te geven? 

om de nu volgende suggesties 
eens van een prijskaartje te 
voorzien en die eens af te zet
ten tegen de mogelijke extra 
inkomsten. Er kan vanuit een 
sterke positie gewerkt worden, 
want er zijn nog steeds heel 
veel postzegelverzamelaars, 
postzegelclubs en postzegel
handelaren. 

Thematische emissieplanning 
De planning van de nieuwe 
PTT-uitgiften zou kunnen ge
schieden op basis van thema's. 
De verzamelaars zouden zich 
dan - als ze dat willen - kun
nen beperken tot één of meer 
van deze thema's. Een voor
waarde daarbij is dat de al
bumfabrikanten hierop in
springen. Zowel het uitgiften-

kunnen de Engelse jaarboek
jes worden genoemd. Onder 
de titel Royal Mail Special 
Stamps verschijnen complete, 
duur uitziende boekjes vol 
tekst en plaatjes met daarin 
ook de series die in de loop 
van een jaar verschenen. Ligt 
hier misschien een taak voor 
de NVPH? Over de prijs hoe
ven we niet al te moeilijk te 
doen, want in Nederland zit 
verzamelgeld genoeg - het 
wordt alleen te weinig aan 
postzegels uitgegeven. 

BELANGSTELLING VOOR 
POSTZEGELS 
Meer publiciteit 
Er moet meer publiciteit ko
men rond en /of met sport- en 
andere idolen die postzegels 

verzamelen of van plan zijn 
dat te gaan doen. Er moeten 
zeker een paar dames tussen 
zitten. Deze coryfeeën behoe
ven niet met geld betaald te 
worden; ze kunnen een begin
nersverzameling naar keuze 
krijgen, ondergebracht in een 
speciaal album. 
Verder zou er een 
(Bonds) persdienst moeten 
komen, met als hoofdtaak het 
verschaffen van filatelistische 
nieuws aan de media: veiling-
records, de vondst van een 
nieuwe zeldzaamheid, het bo
ven water komen van een on
verwachte misdruk en noem 
maar op. Als de filatelie maar 
positief in de landelijke pers 
komt. 
Het organiseren van (of mee
werken aan) loterijen met een 
aantrekkelijke filatelistische 
hoofdprijs (bijvoorbeeld Ne
derland compleet gebruikt) 
kan de belangstelling voor de 
filatelie wekken. Het moet bij 
voorkeur gaan om loterijen 
die veel publiciteit krijgen, 
dus bij voorkeur tv-loterijen. 

Filatelie in beeld 
Nu we het toch over televisie 
hebben: een vaste tv-rubriek 
in eigen beheer, eventueel in 
samenwerking met mensen 
die het verzamelen van mun
ten willen bevorderen, kan 
ook helpen. Zit er misschien 
een filatelistische variant in 
van de Antiques Road Show (zo
als in Engeland), of een post
zegelversie van Tussen kunst en 
kitsch, een programma dat we 
in Nederland kennen? 
En wat kost het om actuele fi
latelistische videoprodukties 
op de markt te brengen? Of 
om bestaande buitenlandse fi
latelistische video's te onderti
telen? Kunnen er geen in
structievideo's komen voor de 
lagere en middelbare scho
len? Dat zou kunnen onder 
het 'Verzamelen is interes
sant'; jongeren kunnen dan 
met behulp van de filatelie 
kennis opdoen die van pas 
komt bij vakken als aardrijks
kunde, geschiedenis, maat
schappijleer en nog veel 
meer! 

HANDELAREN EN 
ALBUMFABRIKANTEN 
Andere postzegelwinkels 
In de postzegelhandel is filate
listische kennis een vereiste, 
dus met winkels die combina
ties met andere verzamelge-
bieden aangaan moeten we 
voorzichtig zijn. Toch kan een 
winkelformule zoals een van 
de adverteerders in 'Philate
lie', Postbeeld, hanteert (ook 
boeken, munten, autootjes, af
fiches) succesvol zijn. Mis
schien is het mogelijk de win
kel te splitsen in een 'alge
meen' en een 'specialistisch' 
deel. 

Postzegelwinkels uit het jaar nul kunnen 
beginnende of jonge verzamelaars drem
pelvrees bezorgen, waarom is het winkel-
mterieur van de meeste postzegelzaken 
sinds de jaren vijftig eigenlijk met meer 
veranderd? 

De computer kan helpen om 
de contacttijd per klant te ver
minderen. Het is storend om 
lang op je beurt te moeten 
wachten, maar als de winkel 
leeg is, is het (voor de hande
laar) ook weer niet goed. 
Eventjes wachten is nog wel te 
verdragen als er in een postze-
gelwdnkel veel te zien is en 
veel te bladeren valt, zoals in 
een boekhandel. 
Relatief weinig postzegelwin
kels beschikken over een fax, 
terwijl dit apparaat juist zo ge
makkelijk is om bestellingen 
door te geven. 

Een ander punt van kritiek is 
dat het winkelinterieur van de 
meeste postzegelzaken sinds 
de jaren vijftig niet meer ver
anderd is. Het gros van de za
ken is ook veel te klein om 
een doorbraak van de vicieuze 
cirkel mogelijk te maken: een 
te kleine omzet, dus ook een 
goedkope, kleine winkel. En 
dat terwijl juist de postzegel-
winkel een mooie plaats is 
waar contacten met andere 
verzamelaars kunnen worden 
gelegd. Een postzegelwinkel 
annex filatelistische biblio
theek zou een prachtige com
binatie zijn, zeker als er ook 
een kopje koffie wordt geser
veerd. 
In grote steden is misschien 
zelfs plaats voor een depen- ^ 
dance van de Bondsbiblio- '=̂  
theek, gecombineerd met een — 
galerij postzegelwinkeltjes; dat == 
zou een soort permanent fila- ^ 
telistisch centrum kunnen op- J 
leveren. Ook een combinatie =-
met de muntenhandel hoeft ^ 
geen bezwaar te zijn. Op die ^ 
manier haal je postzegelhan- ^ 
del uit de zolderkamer-sfeer. 5 

Alternatieve albums 
Wat de albumfabrikanten be- 114 
treft: die zouden albums kun- ' ' * 
nen uitgeven met daarin bla
den met op de achterzijde 
(het kan eventueel ook op 
een apart tussenblad) wetens-



waardigheden over de desbe
treffende series. 
Ook voor uitgevers van 
CD/ROM's ligt er een mooie 
taak: ze zouden een schijf pro
duceren waarmee verzame
laars zelf albums kunnen ont
werpen, samenstellen en prin
ten (ook handig bij wedstrij
den en tentoonstellingen). 
Belangrijk daarbij is dat er 
postzegelvriendelijk albumpa
pier komt dat probleemloos 
door de printer gaat. Een dis
cussiepunt kan de maat van de 
bladen zijn. Als gewoon A4 
niet voldoet moet er mis
schien een mogelijkheid wor
den geschapen om gebruik te 
maken van printers met een 
speciale maat, die dan te vin
den zijn op bepaalde 
(Bonds) adressen. 
Er zijn nog andere terreinen 
waarop de CD/ROM ons te 
hulp kan schieten. Te denken 
valt onder meer aan (histori
sche) landkaarten met post-
routes, postale nostalgische 
prentjes (die als illustratie in 
het eigen album kunnen wor
den opgenomen) en comple
te filatelistische boeken 'op 
schijf. 

DE VERENIGINGSWERELD 
Clubs: het moet anders 
Op de bijeenkomsten van 
postzegelverenigingen zou 
iets aan de sfeer kunnen wor
den gedaan - die kan moder
ner. Er moeten toch goede al
ternatieven voor de obligate 
veiling te vinden zijn, voor de 
traditionele verloting, voor de 
verplichte huishoudelijke me
dedelingen van de voorzitter? 
Zo kunnen er speciale avon
den worden georganiseerd 
voor de onderlinge kennisma
king van leden. Dat gaat niet 
zo goed als er geveild wordt, 
dus: niet altijd veilen. De aan
wezigheid van de wederhelf-

Als we de ieugd bij de fascinerende hobby die filatelie heet willen betrekken, zullen we 
op een vrolijke, eigentijdse manier actie moeten voeren 

ten en het gelegenheid geven 
tot enig ander vertier - bij
voorbeeld op een bowling
baan - kan ook geen kwaad. 
Organiseer onderlinge com
petities op filatelistisch ge
bied. De Bond kan zorgen 
voor de onderwerpen - als er 
maar op wordt gelet dat er 
ook iets is dat de dames aan
spreekt. 

Betrek de jeugd erbij 
Neem jeugdleden zo snel mo
gelijk op in een groep waarin 
een bepaald gebied of thema 
verzameld wordt. Ondersteun 
ze met raad, daad en zegels -
dat maakt de kans groter dat 
ze langer verzamelaar blijven 
dan nu het geval is. Natuurlijk, 
dat vergt nogal wat van de ver
enigingsbestuurders; de bestu
ren zullen als dat kan liefst met 
enkele leden worden uitge
breid. Maar het is de moeite 
waard; het werkt bij een aantal 
verenigingen zelfs al zo! 

Waarom geven postzegelver
enigingen trouwens niet een 
beginnersverzameling cadeau 
aan jeugdige aspirantleden, 
met daarbij de belofte dat een 

oudere 'mentor' hulp en 
steun zal verlenen? Ook een 
toezegging om de aldus opge
bouwde collectie terug te ko
pen als de jongere mee mocht 
stoppen hoort daarbij. Een 
voorbeeld van hoe je jongeren 
voor iets warm krijgt is de wij
ze waarop de Postbank actie 
voert om kinderen een girore
kening te laten openen ('Gi-
roblauw past bij jou! ' ) . 

Samen zijn we sterk 
Postzegelverenigingen zou
den veel meer dan tot nu toe 
gebruikelijk is moeten samen
werken met lokale verenigin
gen van andere verzamelaars. 
Dat kan bij de organisatie van 
plaatselijke evenementen als 
beurzen, manifestaties, lezin
gen en tentoonstellingen. 
Maar ook op ander terrein kan 
naar samenwerking worden 
gestreefd. Als we meer vrou
wen aan het postzegelen willen 
krijgen zullen we moeten inha
ken op activiteiten die in hun 
belangstellingssfeer liggen: 
pergamano, handwerken, 
huisvlijt, koken. Als de manne
lijke verbeelding op dit terrein 
tekort schiet kan aan vrouwelij

ke filatelisten worden gevraagd 
of zij suggesties hebben. 
De verenigingen kunnen zich 
ook nauwer laten betrekken bij 
de organisatie van algemene 
verzamelbeurzen, evenemen
ten dus waarbij ook Märklin-
treintjes, Fliffpo's, munten, en 
nog veel meer hun plaats heb
ben. Dat zou elk jaar op vaste 
tijden en op vaste plaatsen kun
nen geschieden. Geef elke aspi
rant-postzegelverzamelaar die 
zo'n evenement bezoekt een 
gepast welkomstcadeautje. De 
georganiseerde filatelie doet 
tot dusver veel te weinig aan 
zulke beurzen mee, al staan er 
soms wel eens postzegelhande
laren op eigen initiatief. 

Maak onderafdelingen 
Splits de postzegelvereniging 
desgewenst uit naar verzamel-
gebieden, en beleg voor apar
te verzamelaarsgroepen afzon
derlijke (studie) bijeenkom
sten. Op die bijeenkomsten 
kunnen de verzamelingen 
worden vergeleken, tips wor
den uitgewisseld en materiaal 
worden geruild. Als er sprake 
is van bijzonder gespeciali
seerde verzamelgebieden is sa
menwerking met een of meer 
naburige clubs een uitkomst. 
Lezingen zullen een dank
baarder onthaal krijgen in 
een meer specialistisch gezel
schap. Zorg ervoor dat gewo
ne Nederland-verzamelaars 
gestimuleerd worden om ook 
eens 'over de grens' te kijken 
of om er een thema bij te ne
men. Nu is het nog zo dat veel 
leden van een vereniging niet 
weten wat hun clubgenoot 
verzamelt, laat staan of hij of 
zij een gevorderde of begin
nende filatelist is. 
Ir P.P.J.Levert, 
Hoofddorp 
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^ ^ MONTH !!! 
Starter collections through to exhibition collections, price 
range ƒ 40 to ƒ 5000, plus accumulations. Always a strong 
showing of European country collections plus various 
Foreign. Interesting lots, from REAL collectors, for REAL 
collectors! Write or phone today for the full list! 

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

phone +(1904) 654241 fax +(1904) 656906 

SCHRIFTELIJKE VEILING POVEIA 
Onze 3-maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod l<avels tegen aantrekkelijke inzetten. 

Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
w.o. zeer gezochte, hebben wij elke keer een groot aantal brie
ven en postwaardestukken. Overtuig Uzelf van dit schitterende 
aanbod!! 
Uw voordelen 
aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieën 

P O V E I A : Uw vertrouwen meer dan waard. 

Veilingschema 
maart 
juni 
september 
december 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

"POVEIA" 
Postbus 491 
9400 AL ASSEN 
tel, 0592-350486 



Internationale 

POSTZEGELVEILING 
IN DE ZALEN VAN 

"MOTEL EINDHOVEN" 
AALSTERWEG 322  EINDHOVEN  TEL. 0402116033 

ZATERDAG 14 DECEMBER 
Bezichtiging v.a. 9.00 uur 
Aanvang veiling 11.00 uur 

Er worden ca. 5000 kavels geveild w.o. 

VERZAMELINGEN 
NEDERLAND 

EN BUITENLAND 
LOSSE NR'S EN SERIES 

NEDERLAND EN BUITENLAND 

Kijkdagen ten kantore 
ZATERDAG 7 DECEMBER 

t/m 
DONDERDAG 12 DECEMBER 

Bel of schrijf voor de uitgebreide 
veilingkatalogus Deze wordt U gratis toegestuurd. 
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TEGELEN 
DE POSTZEGEL VEILING LIMBURG 

Postbus 3071 W30ABTe2elenTel 0773737171 Fax 0773736784 

f f T T f T T T T T ? 

PO ST2 
Oostenrijk 
Postfns 
136/37 
138/42 
304/12 
368/73 
420/25 
459/60 
466 
481 
485/88 
489/94 
495 
496/98 
499/02 
515/16 
517/33 
503/05 
577/99 
600/32 

1 — 
10 50 
75 — 
16 50 

245 — 
5 50 
125 
0 75 

1 8 
38 50 

0 75 
5 25 
7 25 
0 50 
2 25 
6 
2 75 

1175 
629a/32a 42 50 
634/37 
648/52 
666/73 
675/84 
687/92 
712/21 
722/31 

10 50 
16 50 
3 25 
3 50 
1 — 
2 50 
9 

738a/54a177 50 
755/62 
763 
764 
765/68 
770 
771 
772 
773/76 
777 
779/81 
782 
784 
786 
787 
791 
792 
793 

18 50 
3 — 
6 50 

82 50 
150 
2 75 
7 75 

32 50 
9 50 

15 — 
3 25 
7 75 
3 
6 50 
1,75 
8,50 
175 

EEGELHANDEL HET TREFPUI 
794/97 
798 
799 
800 
801/07a 
809 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822/26 
827 
828 
829 
831 
832/37 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845/49 
850 
851 
852 
853/54 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 

67 50 
4 75 
6 

6 
26 50 
2 2 
22 — 

7 25 
7 75 
7 75 

14 50 
13 25 
9 
7 75 
4 20 

13 25 
1175 
2 

7 75 
10 50 
15 — 
1 8 
6 

1 2 

3 6 
3 50 
4 25 
7 75 
3 50 

3 5 
3 
3 — 
3 
9 50 

1 5 
4 75 
4 75 

16 50 
14 50 
4 25 
175 
3 50 
1 
175 
4 75 
0 75 

Krantenzegels 
11 725 
29/33 1 50 
36/54 2 25 
LP 
1/3 4 0 

4/11 3 0 

47/53 7 25 
54/60 362 50 
63/65 3 25 
Port kranten 
3 26 50 
8 1175 
9 1175 
Veldpost 
69/71 2 75 
Veldpostkranten 
1/4 2 75 

Noorwegen 
Postfns 
84/87 18 50 
88/90 27 50 
92/96 192 50 
97/00 148 50 
108/11 43 50 
112/23 3 3 0 

124/26 43 50 
128/31 41 50 
146 4 

155/58 28 50 
164/67 32 50 
168/72 1 0 

173/82 82 50 
183/86 1 0 

195/98 3 — 
199/02 10 — 
203/06 1 5 

207 2 75 
220/35 27 50 
235S/35V 48 50 
254/56 4 50 
257/59 3 50 
261/68 6 

273/75 2 

276 1 

277/78 
279 
284 
285/88 
289/92 
293/03 
306/07 
309/10 
311/13 
314/16 
317/19 
322/31 
332/34 
337/39 
340/41 
342/43 
344 
345/47 
349/51 
352/54 
355/57 
358/60 
361/66 
367/68 
369/70 
371/72 
373/75 
376/78 
381/90 
392/93 
394/95 
396/97 
398/99 
400/01 
402/06 
409/12 
413/14 
415/16 
417/18 
419/20 
421/22 
423/24 
425 
426/27 
428/32 
433/34 

inlichtingen verknjgbaar bij: 

S.J.C, den Oudsten 

150 
2 25 
1 

6 5 
73 50 
23 50 
3 50 
3 50 
6 
175 
2 25 

9 0 
7 25 

2 0 
150 
175 
3 

39 50 
3 50 
3 50 
175 

4 5 
3 5 
125 
7 25 
2 25 

1 8 
3 50 

1 1 5 

3 50 
3 

1175 
3 50 

16 50 
1150 
6 
175 
2 
175 
3 
175 
175 
2 25 
8 50 

3 0 
2 25 

435/49 
450/51 
452/55 
456/57 
458/59 
460/61 
462/64 
465/68 
471/72 
473/74 
475/76 
477 
478/79 
480/81 
482/83 
484/85 
486/87 
488/89 
490 
491/94 
495/96 
501/02 
503/04 
505/06 
507/08 
509/10 
513/14 
515/17 
518/19 
520/25 
528/29 
532/33 
534/35 
538/39 
540/41 
542 
543/44 
545/50 
551/53 
554/55 
556/57 
558/61 
562/63 
564/66 
567/68 
569/70 

57 50 
2 25 
3 50 
4 75 
175 
3 25 
2 50 
2 50 
3 50 
2 25 
3 50 
3 50 
3 50 
2 25 
150 
4 75 
2 25 
2 25 
2 25 
6 
2 

2 25 
4 25 
3 
3 50 
2 50 
2 
3 50 
2 — 
4 75 
4 75 
175 
175 
2 — 
3 50 
175 
2 — 

1175 
1 8 
2 — 
2 
7 20 
3 50 
6 75 
5 — 
2 50 

571/72 
573/74 
575/76 
577/78 
583/84 
585 
589/93 
594/95 
598/01 
602/03 
604/05 
606/08 
609/10 
614/15 
616/17 
618/19 
620/21 
622/23 
624/26 
627/29 
630/31 
632/36 
637/38 
639/40 
641/42 
643/46 
647/48 
651/52 
654/55 
656/58 
661/62 
663/64 
665/67 
674 
675/77 
690/92 
703/06 
707/08 
709/10 

MT 
3 — 
1/b 
175 
175 
2 50 
4 25 
3 50 
175 
4 75 
3 50 
2 25 
5 50 
7 75 
2 — 
4 75 
3 
2 — 
175 
2 50 
2 — 
1/5 
5 25 
175 
175 
3 75 
3 50 
175 
2 25 
175 
2 — 
2 25 
2 
4 75 
3 
2 — 
150 
4 75 
175 
1,75 

volgens 
Yvert et 
Tellier. 

■'"» 

Kwangodreef 195 1 
3564 PD Utrecht 
Tel. 0302618720 
Fax 0302618720 | 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 86 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALEN LAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548655855 
FAX nr. 0548655088 

Zaterdag 16 november 1996
aanvang 12.00 uur, in „Ons Gebouw" Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 15 november van 14.00  20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur 11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland, w.o. een unieke 
collectie kleinrond stempels. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze volgende 
veiling, nr 87, te houden op 18 januari 1997. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van 
uw kollektie. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 
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STUKKEIU SAMENSTELL ING A B O S M A N , POSTBUS 6 9 9 4 , 6 5 0 3 GL NIJMEGEN 

EN DRS J . S P I J K E R M A N , POSTBUS 1 0 6 5 , 6 8 0 1 BB ARNHEM 

NIEUWE UITGIFTEN 

Aland 
De Alandeilanden zijn 
een Finse eilandenaroep 
in het zuiden van de Bot
nische Golf, gelegen tus
sen Finland en Zweden. 
Ze hebben een zekere 
vorm van zelfbestuur en 
geven daarom ook eigen 
postwaarden uit. 
Op 9 oktober 1996 ver
scneen het eerste lucht
postblad van deze eilan
dengroep ('Port Betaald' 
in het Fins en in het En
gels). Het lichtblauwe 
postolad is geïllustreerd 
met een luchtfoto van de 
hoofdstad Mariehamn, 
waarop onder meer een 
vliegtuig en een viermos
tgr te zien zijn. 
Alands eerste luchtpost
blad werd gedrukt bij 
Joh. Enschedé Security 
Printers in Haarlem. 
Blauw papier, verkoop
prijs 5 Finse mark. 

774 

Australië 
De vijftigste verjaardag 
van Unicef, het kinder
fonds van de Verenigde 
Naties, was in Australië 
aanleiding voor de uit
gifte van een qeillustreer
de envelop. 
Het zegel beeld wordt ge
vormd door het Unicef

embleem in blauw, met 
daarnaast de landsnaam 
in zwart en de waarde
aanduiding '45 c' in 
roodblauwgeel. Geen 
adresregels, wel vier 
postcodehokjes. Op de 
linkerzijde van de enve
lop staat de gestileerde 
afbeelding van een kind, 
met een jubileumtekst en 
het motto Children Firsf. 
Op de achterkant vindt 
men informatie over Uni
cef en de Australische 
tak van deze organisatie. 
Uitgegeven op 8 augus
tus 1996, verkoopprijs 
55 c. 

België 
In de reeks Metrobrief
kaarten zijn op 2 sep

tember twee exemplaren 
(16 f.) verschenen. Ze
gelbeeld en illustratie 
worden zoals gebruike
lijk gevormd door kunst
werken uit de metrogan
gen: respectievelijk ïïie
ma's van Pol Mara (sta
tion Montgomery) en La 
grande taupe et Ie petit 

Ce/'nfre van Paul De Go
ert (station Vandervel

de). De kaarten zijn ver
vaardigd van wit karton; 
tekst, postlogo en belij
ning in zwart, postcode
hokjes in oranje. De 
voorverkoop begon een 
dag voor de officiële uit
giftedatum, namelijk op 
1 september 1 996. 

Denemarken 
Deense gelegenheids
postzegels worden de 
laatste jaren vaak uitge
geven in combinatie met 
een briefkaart. Dat geldt 
ook voor de emissie 
'Deense Vuurtorens' van 

IDC 

filatelistische gebeurte
nissen: 
 briefkaart ('Beroemde 
vrouwen', 80 p.); 97e 
Duitse Filatelistendag 
Hannover, 8 september 
1996; op de linkerzijde 
een foto van het Con
grescentrum in Han
nover; 
 envelop ('Beroemde 
vrouwen', 100 p.); vijftig 
jaar Bond van Duitse Fi
latelisten. Links op de en
velop een verklarende 
tekst, alsmede het oude 
en het huidige embleem 
van de Bond; 
 envelop ('Beroemde 
vrouwen', 100 p.); jaar
congres van de Bond van 
Duitse Filatelisten, dit 
jaar gehouden in Han
nover. Links op de enve
lop de tekst Niedersach
senSalon en een afbeel
ding van een antiek pos
taafschild of uithang
bord. 

Finland 
Een voorbeeld van post
waardestukken die ge
makkelijk over het hoofd 
worden gezien, zijn de 
nieuwe enveloppen uit 
Finland. Deze envelop
pen hebben namelijk een 
'Port Betaald'aandui
ding in de rechterboven
hoeK die erg veel lijkt op 
datgene wat op normale 
zakelijke post wordt af

1 2 september 1 996. Het 
zegelbeeld van de brief
kaart is identiek aan de 
postzegel met de vuurto
ren van Fornaes 
(3.75 k.). Deze postzegel 
is op de keerzijde van de 
briefkaart in groot for
maat te zien, afgedrukt 
over een foto van het 
landschap waarin de 
vuurtoren staat. De brief
kaart heeft nummer 
CP 18 en wordt verkocht 
voor 4.75 k. 

Duitsland 
In Duitsland verschenen 
enkele postwaardestuk
ken ter gelegenheid van 

gedrukt (zie afbeelding), 
waarbij de afzender het 
verschuldigde port vol
doet bij aanbieding aan 
het loket. Maar bij deze 
enveloppen is wel dege
lijk sprake van vooruitbe
taald port: in de prijs van 
de envelop is het tarief 
voor een eersteklas brief 
binnenland verdiscon

HELPOSTI KUORI 
n W A RDEKUVERI 

POSlIMAKiU MAKSETTU „ 
a K0IIMAA3SA 
3P0RT0 BETAIT t FINLANOS 

teerd. De Finse Post levert 
ze sinds 1 juli 1996 in 
verpakkingen van twintig 
stuks (C5formaat of E5
formaat met venster). 

Frankrijk 
Pret a poster (een speelse 
variatie op pret a porter) 
is de naam die de Franse 
posterijen bedacht heb
ben voor hun reeks post
waardestukken. Betrek
kelijk nieuw zijn de enve
loppen uit deze reeks die 
vergezeld gaan van een 
bijpassencJe correspon
dentiekaart. De gebrui
ker heeft alleen nog 
maar een pen nodig: 
frankering en schrijfpa
pier zijn door La Poste al 
verzorgd. Meestal wor
den deze enveloppen 
verkocht in verpakkingen 
van twee tot zes stuks; 

loppen (tweemaal twee) 
kost 24 f 
 thema 'Parijs'; vijf ver
schillende enveloppen 
met zegelbeelden/illu
straties die ontleend 
zijn aan de emissie 
'Panorama van Parijs' 
uit 1 989 (Yvertnum
mers 25792583). De 
afgebeelde bouwwer
ken zijn: La Grande Ar
che (ook wel Arche de 
la Defense), de Eiffelto
ren, de NotreDame, de 
Piramide bij het Louvre 
en de Opéra Bastille. 
Deze enveloppen kos
ten samen 30 f. 
Alle hiervoor genoemde 
enveloppen zijn voorge
frankeerd als brief tot 20 
gram, naar elke bestem
ming ter wereld. 
Een ander nieuw pro
dukt van La Poste is de 
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eerdere uitgiften waren 
onder andere gewijd 
aan de Fabels van La 
Fontaine en aan 
France 98. 
De volgende Pret a pos
ferprodukten kwamen 
uit op 1 9 juli: 
 thema Corsica; twee 
enveloppen met corres
pondentiekaart. Zegel
beeld en illustratie zijn in 
het ene geval ontleend 
aan de postzegel lies 
Sanguinaires (een groep 
eilandjes ten zuiden van 
de Corsicaanse hoofd
stad Ajaccio) en in het 
andere aan de postzegel 
'De trein AjaccioVizz
avona'. De beide postze
gels werden eerder dit 
jaar uitgegeven. Een ver
pakking van vier enve

herinvoering van het 
postwaardestuk met be
taald antwoord, onder 
de naam DUO. Dit post
waardestuk bestaat 
net als de hiervoor ge
noemde  uit een voor
gefrankeerde envelop 
met een corresponden
tiekaart, maar als ex
traatje wordt er een 
voorgefrankeerd post
b ladbi j geleverd. Dit 
postblad  een dubbel
gevouwen vel met ge
perforeerde plakranden 
 heeft dezelfde opmaak 
als de envelop, maar is 
iets kleiner, zodat het in 
de envelop past en door 
de ontvanger van de en
velop gebruikt kan wor
den om zijn of haar ant
woord kosteloos aan de 



afzender terug te sturen. 
Postwaardestulcken met 
betaald antwoord zijn 
sinds juni 1971 niet 
meer toegestaan in het 
internationale postver-
keer, vandaar dat de 
DUO alleen voor het bin
nenland gebruikt kon 
v/orden. Frankrijk heeft 
wat dat betreft overigjens 
een groot binnenland: 
ook de departementen 
overzee worden daarbij 
gerekend. 
DL/O-envelop en -post-
blad zijn voorgefran
keerd als briertot 20 
gram. Samen met de 
correspondentiekaart 
kosten ze 10 f. 
Tot nu toe zijn er twee 
verschillende Dl/O's uit
gebracht, beide geba
seerd op een eerder ver
schenen 'strip'-postzegel: 
- Plaisir d'Ecrire (een cre
atie van de tekenaar Da-
vodeau, uit de serie 
wenszegels van 1993); 
- een tekening van Enki 
Bilal (uit de serie La Com
munication wan 1988). 

Papua-New Guinea 
In Papoea-Nieuw-Gui-
nea was de vijftigste 

1996 Year of Children's Rights in 

-J.« 

Papua New Guinea 

verjaardag van Unicef 
aanleiding om 1 996 uit 
te roepen tot het 'Jaar 
van de rechten van het 
Kind'. Pre Stamped En
velope nummer 30 toont 
in het zegelbeeld (25 t.) 
een baby in een ge
vlochten mandje, het 
Unicef- embleem en het 
motto Children First. Op 
de linkerzijde van de 
envelop staat het portret 
van een kind met een 
hoofdtooi. Daaromheen 
staat in het Engels 
'1996 Jaar van de 
Rechten van het Kind in 
Papoea-Nieuw-Guinea'. 
Op de achterkant van 
de envelop vindt men 

nog meer verklarende 
tekst. Uitgiftedatum 22 
april 1996. 

Verenigde Naties 
(Geneve) 
Twee briefkaarten zijn 
vanwege een Zwitserse 
portveiTioging voorzien 
van een waardebijdruk 
in rood. Het gaat om de 
briefkaart van 0.50 f. 
met het embleem van de 
VN in goud tegen een 
achtergrond van gekleur
de vierkanten, nu met de 
bijdruk P 0.20 Pen de 
kaart van het Palais des 
Nations (0.80 f.), nu met 
de bijdruk P 0.30 P. De 
eerste exemplaren wer

den ver
kocht op 22 
maart 
1996. 

Verenigde 
Staten 
Een boekje 
met twintig 
verschillen
de brief
kaarten ter 
gelegenheid 
van de 
Olympische 
Spelen in 

Atlanta werd uitgegeven 
op 2 mei 1996. Zegel
beeld en illustratie op de 
keerzijde van deze kaar
ten zijn ontleend aan de 
postzegels uit het Olym
pische postzegelvel. De 
afgebeelde sporten: 
speerwerpen, wildwater
kano, hardlopen (vrou
wen), schoonspringen, 
wielrennen, worstelen, 
turnen (balk), windsur
fen, kogelstoten, voetbal, 
beachvolleybal, roeien, 
hardlopen (mannen), 
zwemmen (vrouwen), 
honkbal, hordenlopen, 
zwemmen (mannen), tur
nen (paard), ruitersport 
en basketbal. De nomi

nale waarde van de 
briefkaarten is 20 c ; de 
prijs van het boekje is 
$ 1 2 . 9 5 . 

De United States Postal 
Service (USPS) brengt 
de laatste jaren postze
gelseries steeds vaker in 
vellen uit: alle zegels 
van een serie komen 
dan eenmaal in het vel 
voor. Daarnaast wordt 
dan ook nog een boekje 
uitgegeven, waarbij elk 
van die zegels fungeert 
als zegelbeeld en illu
stratie voor een brief
kaart. Dat gebeurde bij 
de Atlanta-zegels, maar 
ook bij de serie 'Be
dreigde diersoorten' van 
afgelopen oktober. Vijf
tien zegels omvat deze 
serie, dus in het brief-
kaartenboekie komt men 
waarschijnlijk vijftien 
verschillende briefkaar
ten tegen. Verdere de
tails, zoals de nominale 
waarde van de brief
kaarten, kunnen we nog 
niet melden; de ver
koopprijs wel: die be
draagt $ 12.95. 

Hét adres Postzegelhandel M.W. Karssen 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

1100,— 
1200,— 
2000,— 

900,— 
1200,— 
3100,— 

225,— 
400,— 

2000,— 
1750,— 
6500,— 
7000,— 

80,— 
600,— 

35,— 
385,— 
150,— 

1500,— 
30,— 

120,— 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

175 , -
225,— 

1150,— 
1400,— 
2 7 5 , -

1750,— 
2200,— 
1600,— 
3000,— 

2 5 , -
2 5 , -

200,— 
300,— 

50,— 
7 5 , -
75,— 

175,— 
200,— 
110 — 
350,— 

43 
44 
45 
47 
48 
49 
56-76 
77 
79 
80 
84-86 
90-101 
101 
102-103 
104-105 
121-131 
132-133 
149-162 
163-165 
177-198 

1750,— 
2000,— 

225,— 
1750,— 
2100,— 

800,— 
2400,— 

250,— 
700,— 

2000,— 
500,— 

3300,— 
2000,— 

140,— 
750,— 

1100,— 
180,— 
875,— 
550,— 
700,— 

Rolt.32 4500,— 
279-282 90,— 
356-373 120,— 
Frankeerzegels na 
1976 75% v.d. 
frankeerwaarde 
Betere postzegels 
boekjes 30 ä 35% 
v.d. cat.prijs 
LR 1-3 180,— 
L.R 9 75,— 
Port 1 300,— 
Port 2 500,— 
Port 3-12 3000,— 

Port 3-12 los 
20% boven de 
cat.prijs 
Port 13-26 850,— 

Port 27-28 
Port 31-43 
Port 44-60 
Port 59 
Port 75 
Dienst 
1-8 
9-15 
26 
27-40 
41-43 
Postbewijs 
1-7 
Postpak 
verzegel 
1 en 2 
Telegram 
1-12 
Los 15% 

800,— 
900,— 
325,— 
250,— 

40,— 

625,— 
9000,— 

500,— 
1350,— 
2500,— 

! 
8000,— 

14000,— 

12000,— 

boven de cat. prijs 

Dit zijn slechts enkele inkoopsprijzen Wij kopen alles op het gebied van Nederland, verzamelingen, beleggingspartijen enz. 
Postfris, gebruikt en met plakker van ƒ 100,- tot ƒ 5.00.000,-. 
Komt u eens langs of stuur de zegels aangetekend op: betaling volgt per omgaande. 

Specia le aanbieding: un ieke v e r z a m e l i n g gouden m u n t e n IVederland pri js ƒ 75000,— 

M.W. KARSSEN 
Koperwiek 20 ("Villatelie") - 8081 ZP EIburg. Fax/Tel. 0525 680148. Autotel. 0652 915955 
ABN/AMRO 481078 878 - Giro 4163000 - Lid K.v.K. nr. 127300 

Bezoek na telefonische 
afspraak. (Geen winkel) 



FILATEUSTISCHE 
Opgaven voor deze rubriek in 
het januarinummer 1997 
moeten uiterlijk op 1 decem
ber a.s. in het bezit zijn van 
de redactie van 'Philatelie', 
Klipper?, 1276 BP Huizen. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt somenge-
steld, kon de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de aan 
haar opgegeven data en tijd
stippen doorgang vinden. Wij 
adviseren u bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
verwijderde evenementen 
eerst even met de organisa
toren te bellen. 

FILATEUSTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 

• Nog t / m 28 november: 
Zierikzee. Filateka Pwvinaalis 
Brulla, postzegelexpositie van de 
filatelist Al Brui! ('Impressie van 
de Provence') RSG Professor Zee 
man, Galene 'Galeri|', Hatfield 
park 2 Opengesteld gedurende 
schooluren Inlichtingen J Ever 
aers,® 0111 402017 
• Noq t / m 5 januari: 
Utrecht. Spoor & Post, tentoon 
stelling van post en vrachtzegels 
uit de collectie van het Nederlands 
Spoorv^egmuseum Maliebaansta 
tion Openingsti|den di zo van 10 
tot 17 uur, zo van 13 tot 17 uur 
(Kerstmis gesloten) Toegangspri|s 
museum f 11 (kinderen von 4 
12|aar f 7 ) 
• 9 en 10 november: 
's-Grovenhoge. Gevleugelde 
post, propagandotentoonstelling 
ter gelegenheid van het zestigjarig 
bestaan van de Nederlandse Ver 
eniging van Aero Philatelisten 'De 
Vliegende Hollander' Ca ISO ka 
ders PTT Museum, Zeestraat 82 
Openingsti|den 9/11 en 10/11 
van 12 tot 17 uur Inlichtingen 
JDH vanAs,Dintel22,2991RC 
Barendrecht, ©0180 614430 
• 27, 28 en 29 december: 
Noordwijk. Northgopost 96, ten 
toonstelling (categorie 3) ter gele 

^ genheid van het 50 |arig bestaan 
^ van de Vereniging van Postzegel 
- verzomeloars Noordwi|k en het 
c' 20 larig bestaan van de Ruimte 
^ vaart Filatelie Club Nederland 
^ Northgo sporthal, J van Hoorn 
=- straat 4 Openingsti|den vri|dag 
Z 27/12 van 18 tot 22 uur, zoter 
^ dog 28/12 van 10 tot 22 uur en 
^ zondag 29/12 van 10 tot 17 uur 
2 Ca 300 kaders Inlichtingen A 
=E Brederode, Sondauwhof 18,2203 
" EK Noordwiik,® 071 3649516 m 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 NI Nadere gegevens ont 
breken Informatie 107 Charter 
house Street, London ECIM 6PT 
(Groot Brittonnie) 
• 24, 25 en 26 januari: 
Nieuw-Loosdrecht. Negende Fi 
lateliebeurs en 84ste Filatelisten 
dag Hondeloren en informatie 
beurs speciale verzamelgebieden, 
georganiseerd door de Stichting 
Filateliebeurs in samenwerking 
met de Nederlandse Bond van Fi 
lotelisten Verenigingen Pandahal 
len Openingsti|den 24/1 van 13 
to t18u,25/1van10tot17u 
en 26/1 van 10 tot 16 30 u In 
lichtingen RigterskompB, 1261 
TN Blaricum,® 035 5314399 
• 12 t / m 16 februari: 
Hongkong (Hongkong). 
Hong Kong 97 elfde Aziatische 
wereldpostzegeltentoonstelling 
Hong Kong Convention and Exni 
bition Centre, Vl/anChai Ca 1200 
kaders Openingsti|den onbekend 
Informatie The Secretary General, 
Room 201, Post Office Headquor 
ters, General Post Office, 2 Con 
nought Place, Hona Kong 
• 14 ,15 en 16 februari: 
Goirle. Tilphilex 97, tentoonstel 
ling (categorie 3) georganiseerd 
door de Vereniging van Postzegel 
verzamelaars Tilburg in samen 
werking met Oost Europa Filatelie 
Jon van Besouwhuis Ca 250 ka 
ders Openingsti|den opvri|dag 
14/2 van 19 tot 21 uur, op zoter 
dag 15/2 van 10 tot 19 uur en op 
zondag 16/2 van 10 tot 16 uur 
Aanmeldingsformulieren en inlich 
tingen W Tukker, Postbus 10418, 
5000 JKTilburg,®/fax 013 
5714417, Emailadres 
wfm tukker@pi net 
• 28 ,29 en 30 maart: 
Aalsmeer. Jub Postaal 97, ten 
toonstelling (categorie 3) ter gele 
genheid van het 50 |orig bestaan 
van de Postzegelvereniging Aals 
meer Verenigde Bloemenveiling 
Aalsmeer, Legmeerdi|k 313 Ruim 
300 kaders, handelaren oonwe 
zig Openingsti|den op 28/3 van 
10 tot 22 uur, op 29/3 van 9 tot 
19 uur en op 30/3 van 10 tot 17 
uur Inlichtingen en aanmeldinpen 
(eenkoderinzendingen mogeli|K) 
GH Hoving, Postbus 249,1430 
AE Aalsmeer, ©0297 322034 
's-Gravenbage. Perhiex 97, in 
ternationale propaaondotentoon 
stelling ter gelegenneid van het 
10 larig bestoon van de Perfin 
Cluh Nederland PTT Museum, 
Zeestraat 82 Veiling Openingstii 
den op 28/3 van 12 tot 17 uur, 
op 29/3 van 10 tot 17 uur en op 
30/3 van 12 tot 16 uur Inlichtin 
gen D Scheper, Hogelondl, 
2264 JXLeidschendam,© 070 
3279626 
• 5 en 6 april: 
Eist. Betuwepost III, tentoonstel

ling (categorie 3 met gedeelte 
propaganda) ter gelegenheid van 
net 35 lorig bestaan van De Globe 
afdeling Eist Het Wapen van Eist, 
Dorpsstraat 28 Co 150 kaders 
Openmgsti{den op 5/4 van 10 30 
tot 17 uur en op 6/4 van 10 tot 
17 uur Inlichtingen F vonLeeu 
wen. Von Rooi|enstraat 38,6665 
GGDriel,® 026 4723395 
• 1 6 t / m 21 april: 
Oslo (Noorwegen). Norwex 97, 
internationale postzegeltentoon 
stelling (postgeschiedenis en oero 
filatelie), georganiseerd door de 
Norsk Filatelistforbundm samen 
werking met Posten (Noorse pos 
teri|en) S|olyst Trade Fair Centre 
Inlichtingen LM A Crondel, Sei 
nestraat 18,1966 VG Heemskerk 
• 1 9 en 20 april: 
Hengelo (Ov.). OosiPhila 97, 
wedstri|dtentoonstelling ter gele 
genheid van het 30 lorig bestaan 
van de Vereniging van Postzegel 
verzomeloars Twente en het 15 
lorig bestaan van de Filotelistische 
Contactgroep Oost Europa De 
Waarbeek Jeugdboek, postzegel 
beurs Vooraanmelding sluit ap 1 
november 1996 Inlichtingen H 
Clever, Wingerdstraat 7,7552 SG 
Hengelo 

• 29 mei t / m 8 juni: 
San Francisco (Verenigde 
Staten). Pacific 97, wereldten 
toonstelling georganiseerd door 
World Philatelic Fxhibition Pacific 
97 m samenwerking met de Ame 
rikoanse posterijen Moscone Con 
vention Centre Ca 4 000 kaders 
Inlichtingen Pacihc 97 Ine, Quiny 
Building, Top Floor, 650 S Grond 
Ave, Los Angeles CA 90017 3809 
(Verenigde Staten) 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 9 november: 
Dronten. De Meerpaal, 13 30 
16 30 ® 0321 314305 
Gouda. Het Anker, Emmostroot 
49,1016 ©0182 617854 
Haaksbergen. De Veldmoat, 
Veldmaterstraat59,1017 © 
0547 363000 
Hilversum. De Koepel, Kapittel 
weg 399a, 13 17 ©035 
6831172 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste 
ren, Beemsterstroot 4,10 16 © 
023 5613929 (na 20 uur) 
Maassluis. De Koningshof, Ui 
verlaan 20,1216 ® 0 1 0 
5915346 
Mijdrecht. Dr J van der Hoor 
loon 6,11 15 ® 0297-289322 
Steenwijk. De Beitel, Molen 
straat24,1016 ©0521 
512592 
• 10 november: 
Borne. SG v/h 't Tibbeland, Oude 
Hengeloseweg123,1017 © 
0546 818253 
Helmond. De Kamenij, Jeroen 

Boschstraat19,1016 ©0492 
538224 
Tienen (België). Stadsfeestzaal, 
Minderbroederstraat, 9 17 Inlich 
tingen L Vancleef Albertvest 36, 
B 3300 Tienen (België) 
• 16 november: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclo 
menstraat70,1016 ©0297 
325158 
Apeldoorn. Nielond, Soerense 
weg 73,10 15 ©055 3558060 
Doetinchem. Wildebeest, Rozen 
gaardseweg91,10 3018 30 © 
026 3332635 
Eerbeek. De Korenmolen, Ka 
naalweg3,1016 ©0313 
651797 
Echt. Zool Willie, Houtstraat 7, 
1317 ©0475 486144 
Hilversum. De Koepel, Kapittel 
weg 399a, 13-17 © 0 3 5 
6831172 
Morkelo. De Haverkamp, Sta 
tionsstraat28,1017 ®0547 
363000 
Veldhoven. D'n Bond, Rapport 
straat29,1016 30 © 0 4 0 
2534002 
Venlo. Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filatelie Hotel 
Wilhelmino, Koldenkerkerweg 1, 
1016 ©0317 421447 
Waddinxveen. Ontmoetings 
kerk. Groensvoorde 3,13 30 17 
©0182 396440 
Zwartsluis. Vrede, 1016 © 
038 4771726 (na 18 uur) 
• 17 november: 
Berkel-Enschot. De Druiventros, 
Bosschewegl 1,10-13 © 0 1 3 
5332058 
Haarlem. Hotel Haarlem Zuid, 
Toekanweg2,l016 ©0512 
531175 
Haarlem-Noord. De Linge, Lm 
gestraat1,11 15 30 © 0 2 3 
5334252 
Nijmegen. Let opi Andere loka 
tiet De Brack, Leuvensbroek 
1200,1017 © 0 2 4 6414855 
• 23 november: 
Badhoevedorp. Het Dorpshuis, 
Snelliuslaan3,10-16 © 0 2 3 
5617279 
Brielle. Zalencentrum, Lange 
straat 76,13 30 16 30 ©0181 
415640 
Geldermalsen. Filatelistische 
contactgroep Islamitische Wereld 
De Gentel, Genteldijk 34,9 30 
13 30 ©055 3667769 
Groningen. Gebroeders Kok, 
Sontweg11,1016 ©0512 
531175 
Hilversum. De Koepel, Kapittel 
weg399a,1317 © 0 3 5 
6831172 
Noordwijk. De Kuip, Zeestraat 
1,1017 ©0252 212080 
Volendam. De Groene, Hoven 
104,1017 ©0299 372017 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig 
straat3,10 30-15 30 ©0316 
529241 
• 24 november: 
Diemen. De Schakel, Burgemees 

Attentie! 
Zend uw meldingen voor deze 
rubriek uitsluitend schrifte
lijk aon de redactie van Philo 
telle. Klipper 2,1276 BP Hui 
zen en doe dot uiterlijk zes 
weken voor de verscnijnings 
datum van het aewenste num 
mer van Philatelie 

terßickerstraat46,1016 © 
020 6907434 
Echt. St Jons, Cypresstraot 58,9 
13 Telefoon 0475 483630 
Etten-Leur. De Nobelaer, A von 
Berchemlaan2,1016 ©0512 
531175 
Kaalheide-Kerkrade. De Jreets, 
Kaalheidersteenweg 105,14 17 
©045 5415088 
• 25 november: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo 
temoker de Bruineweg 279, 
19 30 22 ©026 3340331 
• 28 november: 
Landgraaf, 't Eikske, Pijler 13, 
19 22 ©045 5330465 
• 30 november: 
Dordrecht. De Schuur, Nijhof 
flaan57,1017 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 
53,1317 ©0264-456195 
Hardinxveld. Hervormd Cen 
trum, Tolmastroat 9,10 17 
Hilversum. De Koepel, Kapittel 
weg 399a, 1317 ©035 
6831172 
Roermond. Ontmoetingscen 
trum. Minderbroedersingel 15F 
(naast Nederlandse Hervormde 
Kerk), 1317 ©0475 591608 
Veenendoal. De Lompegiet, Ker 
kewi jk l0 ,1016©0318 
517569 
Zwolle. UV Jubol, Jufferenwal 
24,10 16 30 ©038 4216493 
• 1 december: 
Rotterdam. Engels (Groothan 
delsgebouw). Stationsplein 45,10 
16 ©0512 531175 
Venlo. 't Anker, Stroelseweg 83, 
1013 ©077 3731188 
• 7 december: 
Gouda. Goudse Waarden, Cols 
laan 100,13 30 17 ©0182 
396440 
Hendrik Ido Ambacht. De 
Schoof, 1317 
Hiversum. Filatelistenvereniging 
Duitsland De Koepel, Kapittelweg 
399a, 1316 ©035 6837715 
Huizen. De Bun, Groof Floris 2, 
1016 ©035 5258045 
Lisse. 't Poelhuys, Vivoldistroot 4, 
1016 ©0252 411406 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr 
Schutloan2,13 3017 ©0341 
254615 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil 
derdijkhof 1,10-15 ©0297 
562862 
• 8 december: 
Leuven. Koninklijk Atheneum, 
Redingenstraat 90,9 17 



©0032-16202997. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4-6,10-14. ©024-6413608. 
• 14 december: 
Doetinchem. Wildebeest, Rozen-
gaardseweg 91,10.30-18.30. 
©026-3332635. 
Hilversum. De Koepel, Kapit-
telwg.399a,13-17.®035-
6831172. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstraat 4,10-16. 
©023-5613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verlaan 20,12-16.® 010-
5915346. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,10-16. ©0521-
512592. 
Welberg (Steenbergen). De 
Voert, Kap. Kockstraat 54, aan
vang 10 uur. ©0167-567469. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzen-
dorfln., 10-16. ©072-5337739. 
• 15 december: 
Amsterdam. Artis Partycentrum, 
Plantage Middenlaan 41 o, 10-16. 
©0512-531175. 
Berkel-Enscbot. De Druiventros, 
Bosschev̂ egl 1,10-15. ©013-
5332058. 
• 19 december: 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46,20-22.15. 
Landgraaf, 't Eikske, Pijler 13, 
19-22. ©045-5330465. 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutloon 2,19-22. ©0341-
254615. 
Nijmegen. Wijkcentrum Duken-
burg(zaal3),Meijhorst7039, 
19.30-22. ©024-6413608. 
• 21 december: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat70,10-16.©0297-
325158. 
Apeldoorn. Nieland, Soerense-
weg 73,10-15. ©055-3558060. 
Drenten. De Meerpaal, 13.30-
16.30. ©0321-314305. 
Echt. Zaal Willie, Houtstraat 7, 
13-17. ©0475-486144. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17.© 035-
6831172. 
Mijdrecht. Dr J. van der Haor-
loan 6,11-15. ©0297-289322. 
Sossenheim. Sporthal Wasbeek, 
VonAlkemadeloon 12,10-17. 
©0252-215972. 
Waddinxveen. Ontmoetings-
kerk. Groensvoorde 3,13.30-17. 
©0182-396440. 
Zevenoor. Ons Huis, Dr Honig-
straot 3,10.30-15.30. ©0316-
529241. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16.© 
038-4771726 (na 18 uur). 
• 22 december: 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bickerstraat 46,10-16.® 
020-6907434. 
Echt.St.Joris,Cypresstraat58,9-
13. Telefoon 0475-483630. 
's-Grovenhage. Nederlands 
Congresgebouw, Churchillplein 10, 
10-16. ©0512-531175. 
Helmond. TGV Ontmoetingscen
trum, Azaleoloon 40,9-12.30. © 
0493-319063. 
Kaolheide-Kerkrade. De Jreëts, 
Koalheidersteenweg 105,10-17. 

©045-5415088. 
• 23 december: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temoker de Bruïneweg 279, 
19.30-22. ©026-3340331. 
• 27 december: 
Dolf sen. Pniël, Ruitenborghstraot 
2,10-16. ©0529-432286. 
• 28 december: 
Brielle. Zalencentrum, Longe
straat 76,13.30-16.30. © 0181-
415640. 
Gorssel. 't Trefpunt, Molenweg 
53,13-17. ©0264-456195. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17.© 035-
6831172. 
Londen (Groot-Brittannië). 
PhiLondon International Stamp 
Fair. Croydon College, Croydon. 
Informatie: Andrew Fowler, P.O. 
Box 438, Brighton BN16LX 
(Groot-Brittannië). 
Papendrecht. Culturo, Muilwijck-
stroot 2,10-16. ©078-6411289. 
Zwolle. CJV Jubol, Jufferenwol 
24,10-16.30. ©038-4216493. 
• 29 december: 
's-Hertogenbosch. Net Wapen 
van Rosmolen, Graofseboon 52, 
10-16. ©0512-531175. 
Londen (Groot-Brittannië). 
PhiLondon International Stamp 
Fair. Croydon College, Croydon. 
Informatie: Andrew Fowler, P.O. 
Box 438, Brighton BN16LX 
(Groot-Brittannië). 
• 30 december: 
Londen (Groot-Brittannië). 
PhiLondon International Stamp 
Fair. Croydon College, Croydon. 
Informatie: Andrew Fowler, P.O. 
Box 438, Brighton BN 16LX 
(Groot-Brittannië). 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 13 t / m 16 november: 
Hamburg (Duitsland). Hanse
atische Briefmarkenauktionen 
HBA, Wendenstrasse 4,0-20097 
Hamburg (Duitsland). 
• 14 november: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Gehele wereld. Phillips, 101 New 
Bond Street, London WIYOAS 
(Groot-Brittannië). 
• 15 en 16 november: 
Enschede. Overijsselse Postzegel
veiling bv. Postbus 603,7500 AP 
Enschede, ©053-4335500, fox 
053-4341094. 
• 16 november: 
Alkmaar. Regionale veiling 
NVPV,PCC,Fabritiusstraatl,® 
072-5157889. 
• 19 november: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groot-Brittannië. Christie's, 8 King 
Street, St. James's, London SWIY 
6QT (Groot-Brittannië). 
• 21 november: 
Londen (Groot-Brittannië). Al-
phonse Collection {Italiaanse sta-
tenj.Phillips, 101 New Bond 
Street, London WIYOAS (Groot-
Brittannië). 
• 22 november: 
Londen (Groot-BrittannFé). 
Zeldzame zegels en poststukken. 
Phillips, 101 New Bond Street, 

London WIYOAS (Groot-Brittan
nië). 
• 28 november: 
Londen (Groot-Brittannië). 
(J.o.èrie/iltoor/en. Phillips, 101 
New Bond Street, London WIY 
OAS (Groot-Brittannië). 
• 12 december: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Gehele wereld Phillips, 101 New 
Bond Street, London WIY OAS 
(Groot-Brittannië). 
• 17en 18 december: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Europa en Wereld Christie's, 8 
King Street, St. James's, London 
SW1Y6QT (Groot-Brittannië). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

• 26 november: 
Kortingzegek, velletje met 20 ze-

?els van 55 cent (verkoopprijs 
11.-). 

Nederlandse Antillen 

• 2 december: 
Decemberzegek, zegels van 30 en 
115 cent. 

Suriname 
(waarden in Nederlandse guldens) 

• 1 november: 
Kerstzegek, vier zegels (woorden 
onbekend) en een souvenirvelletje 
(prijs f 3.-). 
• 4 december: 
Handerdvijhig jaar Alhina; twee 
zegels (prijs 15.-). 

België 

• 18 november: 
Solidariteit; ]b+^l 
Kerstmis en Nieuwjaar; blokje met 
negen zegels van 13 f. 

1997 

• 2 0 januari: 
Eeuwfeest Fawltés Universitaires 
Cathaliques de Mans; één zegel 

van 16 f. (symbolische afbeel
ding). 
• 20 januari: 
Promotie van de filatelie (thema: 
minder bekende musea); twee ze
gels van 1 6-H4 f. en een velletje 
van 38-f9 f. (Museum van Depor
tatie en Verzet te Mechelen, IJzer-
museum in St.-Hubert en Horta-
museum in Eisene). 
• 10 februari: 
De Oostkantons; één zegel van 
16 f. (typisch landschap uit de re
gio). 
• 10 februari: 
Opera; vier zegels van 16 f. (be
roemde zangers en zangeressen). 
• 10 maart: 
Europalia, één zegel van 16 f. 
(Turkije). Onder voorbehoud. 
• lOmaort: 
furoDO (thema: verhalen en le
genden); één zegel van 16 en één 
zegel van 30 f. (De Bokkerijders 
en Jeon de Berneou). 
• 7 april: 
Dag van de Postzegel, één zegel 
van 16 f. (graveur Constant 
Spinoy). 
• 21 oprik 
PaulDelvaux, drie zegels met 
woorden van 14,16 en 32 f. 
(schilderijen van Paul Delvaux). 
• 21 april: 
Luikse Floraliën; één zegel van 
16 f. (bloemen en planten). 
• 5 mei: 
Sport, twee zegels van 16-1-4 f. 
(judo mannen en judo vrouwen). 
• 26 mei: 
Koningin Pook, één zegel van 
16 f. (gemeenschappelijke uitgifte 
met Italië). 
• 26 mei: 
ieugdfilatelie; één zegel van 16 f. 
('Jommeke', stripfiguur van Jef 
Nys). 

HET NEDERLANDSE 
PTT MUSEUM 

Zeestraat 82,2518 AD 
's-Gravenhage. Telefoon 
070-3307500, infolijn: tele
foon 070-3307575. 

Openingstijden: dagelijks van 
10-17 uur, zaterdag, zondag 
en feestdagen 12-17 uur; op 

25 december en 1 januari ge
sloten 

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

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

Bijzondere exposities 
• Gevleugelde post 
Tentoonstelling van De Vliegende 
Hollander. Korting op de toe
gangsprijs met de bon in het okto
bernummer 1996 van 'Philatelie'. 
9 en 10 november. 

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

De postzegels van de andere 
werelddelen don Europa zijn 
uitsluitend op of spraoK bij de 
afdeling Postwaarden (070-
3307560) te raadplegen. 

WEDSTRIJD POSTZEGELGROOTHANDEL 
VISSER: INZENDTERMIJN VERLENGD 

De wedstrijd 'Filatelie op 
de eilanden', georgani
seerd door Postzegel
groothandel J.A. Visser 
in Dordrecht, is een 
groot succes. Zelfs eind 
oktober kwamen er nog 
dagelijks inzendingen 
van lezers binnen. Mocht 
u vergeten zijn, de ant
woorden op de zes vra
gen uit het juli/augustus-
numnner op een brief
kaart te zetten en aan 
'Philatelie' te zenden, 
dan krijgt u nog een 

kans: in overleg^ met de 
firma Visser is de in
zendtermijn van de prijs
vraag (èn de looptijd van 
de aantrekkelijke eiland
aanbieding van Visser, 
zie de advertentie op pa
gina 783 van dit num
mer) verlengd. 
U kunt uw oplossingen 
nog tot uiterlijk 
31 december 1996 
zenden aan 
Redactie Philatelie 
Klipper 2 
1276 BP Huizen. 

Vermeld op de voorzijde 
van uw briefkaart Prijs
vraag Visser. Misschien 
wint u wel een van de 
drie weekend-reizen! 
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Postwaardestukken al sinds de eeuwwisseling bi | de verzamelaar geliefd en nu opnieuw m de belang
stelling 

OPNIEUW AANDACHT 
VOOR 
POSTWAARDESTUKKEN 
Het IS opmerkelijk en ver
heugend dat zowel in 
een Duits als in een Frans 
tijdschrift de afgelopen 
maand de aandacht 
wordt gevestigd op een 
van de oudste vormen 
van de filatelie, het ver
zamelen van Ganzsa
chen, ofwel wat in het 
Nederlands Postwaarde
stukken worden ge
noemd - in beginsel dus 
poststukken met inge
drukte zegelwaarden. 

^ In het Duitse postzegel-
^ blad Der Brieftnarken-
- Spiegel schrijft Christoph 
"̂  Gärtner, specialist op dit 
^ gebied, als gastauteur 
J een optimistisch stem-
=- mend stuk over de ople-
=: ving die het verzamelen 
^ van Ganzsachen (een 
^ woord dat in 1878 ge-
2 creëerd werd) beleert. 
I Omstreeks 1920 was er 

sprake van een hausse in 
110 het verzamelen van post-
" v waardestukken, en dan 

vooral briefkaarten. 
Daarna werd het wat 
minder, al werden tot de 
Tweede Wereldoorlog 

toch nog veel verzame
laars aangetroffen 
De problemen die optra
den bij het onderbren
gen van de stukken in de 
populaire voordrukal-
bums deden de aan
dacht duidelijk vermin
deren. Duidelijk was ook 
dat - ook al vóór de 
eeuv/wisseling - de post-
administraties van veel 

Ï)ostaal gezien nogal 
ubieuze) landen gewel

dige oplagen van brief
kaarten en dergelijke 
speciaal voor de verza
melaars produceerden. 
Ook nu nog zijn in de 
dozen en pakken brief
kaarten die op veilingen 
worden aangeboden 
soms honderden onge
bruikte stukken uit Zuid-
amerikaanse landen te 
vinden. 
De verschijning van de 
eerste Ganzsachen-Kata
log Deutschland van Mi
chel - en meer recent 
ook van het Europa-deel 
- speelde in op de her
nieuwde belangstelling 
voor het postwaardestuk, 
en heeft die zeker ook 
versterkt 
In Frankri jk-alt i jd al 

een land met een grote 
verscheidenheid aan 
postwaardestukken 
neem bijvoorbeeld de 

bekende krantenbandjes) 
- is het La Poste zelf die 
met een stortvloed aan 
nieuwe uitgiften het ver
zamelen van deze post
stukken wil aanmoedi
gen. De series envelop
pen en kaarten met de 
zegels van de serie 'Fa-
befs van La Fontaine' en 
die ter gelegenheid van 
de Wereldkampioen
schappen voetballen zijn 
weliswaar erg commer
cieel, maar toch wel 
goed ontvangen. Daar
naast hebben de Fransen 
altijd al briefkaarten en 
enveloppen met inge
drukte zegelwaarden uit
gegeven. Daar is nu on
der de naam Prêts ó Pos
ter een hele reeks enve
loppen in diverse forma
ten bijgekomen; ik ver
wijs graag naar de ru
briek Postwaardestukken 
elders in dit nummer 
Ook gewone of bijzon
dere briefkaarten wor
den nog veel verkocht en 
gebruikt. Zozeer zelfs 
dat vervalsers - gebruik 

makend van moderne fo
tokopieermachines - de 
post met valse briefkaar
ten trachten te bezwen-
delen. Het opmerkelijke 
is dat echt gebruikte val
se kaarten nu duurder 
zijn dan de echte, zo 
meldt het Franse blad l'É-
cho de la Timbrologie 
van september in een uit
voerig artikel dat duide
lijk maakt, wat en hoe 
postwaardestukken te 
verzamelen. Veel landen 
hebben reeksen met toe
ristische landschappen of 
stadsgezichten uitgege
ven, van Engeland zijn 
verder de speciale enve
loppen voor aangeteken
de brieven bekend. 
En om dit onderwerp af 
te sluiten- Le Monde des 
Philatélistes van oktober 
brengt een artikel over 
wat men noemt pseudo-
entiers: officieel uitgege
ven briefkaarten met illu
straties die ofwel door de 
post zelf (in opdracht 
van particulieren), ofwel 
door bedrijven zijn aan
gebracht. 

OPTIMISME IN 
DUITSLAND 
De Duitse bladen van ok
tober schenken allemaal 
veel aandacht aan het 
vijftigjarig bestaan van 
de Duitse Bond, dat dit 
jaar met een feestelijke 
Bondsdag in Hannover 
werd gevierd. 
In het septembernummer 
van het Duitse Bondsblad 
Philatelie wordt beschre
ven met hoeveel energie 
en welk een verscheiden
heid aan activiteiten de 
Duitse Bond probeert het 
aantal aangesloten ver
zamelaars te vergroten. 
Dat gebeurt niet alleen 
door de eigen organisa
tie efficiënter te maken, 
maar ook door manifes
taties en tentoonstellin
gen toegankelijker te 
maken voor de door
snee-, niet-georganiseer-
de verzamelaar. Deze 
categorie postzegellief
hebbers wordt namelijk 
nogal eens afgeschrikt 
door de deftig- en ge-
wichtigdoenerij van de 
officiële filatelie met zijn 
geheimtaal in allerlei re
glementen en voorschrif
ten. 

Zo is er nu zelfs een 
plannetje om postbe-
ambten die verzame
laars aan hun loket lid 
van de Bond maken een 

premie van dertig mark 
te geven. Maar Bonds
voorzitter Adler, zo 
meldt Der Briefmarken-
Spiegel, vond dat de 
Duitse Post heel wat meer 
kan doen voor de filate
lie. De onderwerpen op 
bijzondere postzegels 
zouden beter moeten 
worden afgestemd op de 
wensen en oelangstel-
lingssfeer van de gebrui
kers, en niet zozeer op 
de meningen van we
reldvreemde deskundi
gen. En van de op
brengst van de toeslag-
zegels (die voor het over
grote deel afkomstig is 
van verzamelaars) zou 
ook wel eens wat naar 
de filatelie mogen gaan 
Al met al is men in Duits
land als het om de toe
komst gaat niet zonder 
enig optimisme Men 
kijkt bovendien reikhal
zend uit naar de opening 
eind volgend jaar van 
het speciaal voor verza
melaars ontworpen 'Huis 
der Filatelie' in Bonn. 

MAYOTTE HERLEEFT 
Een opmerkelijk bericht 
uit Timbroscopie' het 
oude Franse postzegel
gebied Mayotte gaat 
herleven. Dit eiland, 
deel uitmakend van de 
eilandengroep de Co
moren in de Indische 

Mayotte oud postzegelgebied 
wordt opnieuw leven ingebla 
zen 

Oceaan, kreeg in 1892 
zijn eerste postzegels. In 
1912 werden die voor 
het laatst - met nieuwe 
waarden overdrukt - uit
gegeven In januari 
1 997 komen er weer ei
gen zegels voor de bijna 
70.000 bewoners, fran-
keerzegels van het type 
Alon'anne de Briat met 
een opdruk, maar ook 
met eigen gelegenheids-
zegels. 

NUniGE 
WAARSCHUWING 
In het nieuwe Belgische 



Kwartaalblad voor Fila
telie (al besproken in 
'Philatelie' van septem
ber) staat een nuttige 
waarschuwing. In 1978 
kwam voor de Dog van 
de Postzegel in België 
een zegel uit met daarop 

mg 
ank van de zegel van 5 frai 

met de kop van koning 
Leopold II van 1878. 
Vervalsers knippen deze 
afbeelding uit de postze
gel en voorzien ze van 
een tanding die gelijk is 
aan die van de oor
spronkelijke postzegel. 
Deze falsificaten worden 
vervolgens voor een 
'vriendenprijsje' te koop 

Leopold-zegel uit 1878 aan
trekkelijk doelwit voor verval
sers 

aangeboden Ze zijn ge
makkelijk te herkennen, 
want de replica heeft een 
stempel met als datum 1 
april 1 878 Echte zegels 
met die 'eerstedagaf-
stempeling' zijn niet be
kend. Toch maar oppas
sen l 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
Dat 'geheime' tekens op 
postzegels vooral zoek-
plaatjes zijn wordt dui
delijk uit het blad van de 
f i latei istenveren ig i ng 
Veendam en omstreken 
(tweede kwartaal). Het 
zoeken van het emissie
jaar is een geduldwerkje. 
Dat Canada deze gege
vens al weer vele jaren in 
de zegelbeelden verstopt 
valt overigens te lezen in 
ons eigen 'Philatelie'. 
Een boekrecensie in ok
tober 1967 (pagina 
565) maakt duidelijk dat 
de tekens al sinds 1935 

voorkomen. Ook in het 
januarinummer van 
1969 is dit onderwerp 
nog eens behandeld. 

In het juninummer van 
Netherlands Philately, 
het blad van de Ameri
kaanse Nederland-ver
zamelaars, is een aan
vulling te vinden op het 
eerder in de jaargang 
gepubliceerde artikel 
over de langstempels van 
Nederlands-Indië. Ver
der bevat het blad een 
handzame terugblik op 
de postgeschieden is van 
de Japanse bezetting in 
de periode 1942-1945. 
Bij de kinderzegels van 
Nederland komen niet-
alledaogse frankeringen 
voor, die volgens de au
teur veel te weinig aan
dacht krijgen. Buitendien 
is het verzamelen van 
deze zegels als enkel-
frankering op stuk een 
uitdaging 

Het blad van de filatelis
tenvereniging Heerhugo-
waard (september) ver
telt de geschiedenis van 
het gebruik van 'burger'-
duiven bij de Rijks-post-
duivendienst. Ondanks 
de komst in het midden 
van de vorige eeuw van 
de telegraaf (kwetsbaar 
in oorlogstijd, zoals 
bleek in de Frans-Duitse 
oorlog van 1 870) bleven 
duiven van belang voor 
militaire berichtgeving 
Hoewel het geen post
dienst was in de gebrui
kelijke zin, is het toch in
teressant te lezen over de 
problemen die kleefden 
aan de organisatie van 
een dergelijke dienst. 

In het meinummer van 
Norsk Filatelistisk Tids-
skrift (zie de vermelding 
in deze rubriek van sep
tember, pagina 625) 
werd een zoektocht naar 
de vroegste afstempeling 
van het jubileum-postze
gelboekje in type II inge
zet. In het nummer van 
juli/augustus meldt de 
redactie dat de oproep 
een imponerend aantal 
antwoorden heeft opge

leverd. De oudste afstem
peling blijkt 22 septem
ber 1 995 te zijn. de Dag 
van de Postzegel in 
Noorwegen. 

Het aantal Nederlandse 
Frama-postzegelautoma-
ten, waarvan de PTT er 
vijf had aangekomdigd, 
is - zo valt in het augus
tusnummer van Postau-
maat (automaatstroken-
verzamelaars) te lezen -
uitgebreid tot zes. Er is 
namelijk in juli ook in 
Houten (in het postkan
toor aan de Pelmolen 5) 
zo'n automaat geplaatst. 
Vervelend, zegt het blad, 
dat de verzamelaars 
zoiets weer zelf hebben 
moeten ontdekken. 

De duivel (als bok met 
paardehoeven - symbool 
van het kwaad) wordt in 
de Schweizer Briefmar
ken-Zeitung van augus
tus beschouwd als een 
mogelijke aanvulling op 
een thematische verza
meling over het paard. 
De scnrijver is er wel van 
overtuigd dat het niet 
eenvoudig zal zijn bij het 
onderwerp passende 
stukken te vergaren. 

De postzegelvereniging 
Breda kan al enige tijcT 
voor het maandelijks 
blad Brepost een beroep 
doen op een bijzonder 
ijverig auteur, waardoor 
het de vereniging moge
lijk is geregeld bijdragen 
over zeer gevarieerde 
onderwerpen te plaat
sen. In het september
nummer worden de bij
zonderheden van een 
ogenschijnlijk simpele 
portbriefkaart uitgelegd. 
Zo'n stuk maakt duidelijk 
dat filatelie meer is dan 
alleen hokjes vullen. 

Geen expresse-bestel-
ling, wel heel snel heet 
een stukje in het blad 
Waalzegel (NVPV Nij
megen) van augustus. 
Beschreven wordt een 
briefkaart van 23 juli 
1875 uit Kralingse Veer 
bij Rotterdam naar Oos
tende. De reis van de 

kaart ging eerst naar sta
tion Rotterdam-Mallegat 
en vandaar per spoor 
over Antwerpen naar 
Brugge, alles nog op de
zelfde dag. De volgende 
ochtend ging de kaart 
door naar Oostende; het 
aankomststempel ver
meldt als tijd 8 uur voor
middag. Dat is in onze 
ogen echt een knap re
sultaat. 

De Vereniging voor het 
Kind en Maximafilie stelt 
in haar blad van juli vast 
dat er bij de nieuwe 
postzegels een andere 
karakteristiek dan voor
heen valt te onderken
nen. De frankeerwaarde 
staat bij een aantal series 
uit 1 995 sterk contraste
rend op de zegels; maar 
de landsnaam en teksten 
daarentegen vertonen 
letters die heel weinig 
opvallen. 

In NRC/Handelsblad 
van 19 september prijkte 
een bijdrage getiteld 
Kwijnende koning der 
hobby's. De ondertitel 
luidt De neergang van 
hef postzegels sparen. 
Het artikel neeft vooral 
betrekking op de proble
men van de handel, die 
na het instorten van de 
markt en het wegvallen 
van duizenden 'kleine 
beleggers' inderdaad 
veel afzet heeft verloren 
Ook zucht de handel on
der de tegenwoordige 
actieve verkooppolitiek 
van PTT Post enerzijds en 

het sterk toegenomen 
aantal nieuwe uitgiften 
anderzijds. Nieuwe ge
luiden zijn dit dus niet, 
maar voor de lezers van 
de krant zijn ze dat mo
gelijk wel. 
Een kleine opmerking 
terzijde. De ondertitel 
doet wat slordig aan. 
Sparen van postzegels? 
De echte verzamelaar 
neemt het woord niet in 
de mond. Aan die uit
drukking kleeft iets van 
willekeurig vergaren en 
dan opzij leggen, zon
der er iets mee te doen. 
Ook de achtergedachte 
aan een spaarpot(je) 
doemt daarbij op, met 
de talloze stukgelopen il
lusies. Het echte verza
melen vergt nog altijd 
gericht zoeken en het 
concentreren van de acti
viteiten op een gekozen 
doel. Dat is bijna altijd 
ingespannen bezig zijn. 
De beloning ligt in de 
voldoening over het be
reikte resultaat. 

Buiten medeweten per 
luchtpost is een zeld
zaam verschijnsel dat, 
zo meldt een artikel in 
De Aerophilatelist van 
augustus, is gesignaleerd 
op gewone Franse brie
ven die in 1929 via Am
sterdam zijn verzonden 
naar Indochina. Het wa-
ren proefnemingen. Ook 
van Nederland en Ne
derlands-Indië zijn uit de 
jaren 1 924, respectieve
lijk 1 936 proefzendin
gen bekend geworden. 

/ / 
Deze brief werd op 26 september 1 936 van Batavia naar Balikpo-
pan verzonden, let op het bijzondere stempel Buiten medeweten af
zender per luchtpost verzonden - Luchtpost geeft tijdwinst 

Een kleine inleiding over 
frankeermachinestem
pels, ook wel 'roodfran-
keringen' genoemd, is 
gepubliceerd in het sep
tembernummer van No-
vioposta, het blad van 
deze Nijmeegse vereni
ging-

Voorbeeld van een goed verstopt emissiejaar op een Canadese zegel rechts in de golven (zie het detail hierboven) 
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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. 

VLUCHTBEELDEN 
KLOPPEN NIET 
Op het enige tijd qele
den verschenen blokje 
van 160 cent 'Tv/aalf 
soorten roofvogels' is iets 
aan de hond met de ge
toonde vluchtbeelden. 
Het probleem v/ordt ge
vormd door het feit dat 
per roofvogel drie gege
vens v/orden vermeld, te 
weten de Latijnse naam, 
de Nederlandse noem 
en het vluchtbeeld. De 
Latijnse nomen kloppen 
met de Nederlandse na
men, moor de vlucht
beelden van drie van de 
afgebeelde roofvogels 
corresponderen niet met 
de daarbij genoemde 
Latijnse en Nederlandse 
namen. Het gaat om de 
vluchtbeelden van slecht
valk, wespendief en 
grauwe kiekendief: 

 het vluchtbeeld dat 
staat bij de Nederland
se naam slechtvalk is 
het vluchtbeeld van de 
wespendief; 

 het vluchtbeeld dat 
staat bij de Nederland
se naam wespendief h 
het vluchtbeeld van de 
grauwe kiekendief; 

 het vluchtbeeld dot 
staat bij de Nederland
se naam grauwe kie
kendief h het vlucht
beeld van de 
slechtvalk. 

Pieter W i e k e r a a d , 
Kampen 

^ MAMOUDZOUWERD 
I SNEL GEVONDEN 
X In het meinummer vroeg 

 "■ de heer A. Daae uit Ede 
ion waar de plaats Mamou
' " U dzou gevonden kan wor

den. Een aantal lezers 
schoot te hulp, zodat nu 
met qrote zekerheid mag 
worden aangenomen 

dat de genoemde plaats 
op het eiland Mayotte op 
de Comoren ligt. Dank 
aan de heren P. Jonge
pier uit Nijmegen, 
W.J.P. Loomans uit Bre
da, W.J.E. van Rijn uit 
Oegstgeest, H. Roden
burg uit Nijmegen, H.L. 
Smit uit Valkenswaard 
en L.Ch. Werst uit Den 
Helder. Red. 

GEMELDE NOVITEIT IS ZO 
NIEUW NIET 
Op bladzijde 283 van 
'Philatelie' van april jl. 
wordt een noviteit gesig
naleerd die geen noviteit 
is. Hoewel het stempel 
Vlucht geannuleerd mo
gelijk werd geplaatst 
door de Filatelistische 
Dienst, is dit gebeurd 
conform bestaande PTT
voorschriften. Met ande
re woorden: er is geen 
postaal verband tussen 
de Filatelistische Dienst 
en het bijgeplaatste 
stempel. Alle luchtpost 
(eerstevluchtenmateriaal 
of niet) ondergaat de
zelfde behandeling als 
de PTT niet de voor de 
door de afzender ge
wenste dienstverlening 
kan zorgen. 
Men vindt derhalve deze 
stempels, die behoren tot 
Klasse 3 Combimail (zie 
'Philatelie' van mei 
1995, bladzijde 362), 
op (inter)nationale lucht
poststukken vanaf het be
gin van luchtpostverbin
dingen. Dit type stempel 
werd bovendien eerder 
gebruikt op KLMeerste
vluchtenveloppen Boes
moncatalogus A502 
AmsterdamSaigon van 
74'58 {aftDeelding I) 
en vlucht KL843  Boeing 
747B AtheneMelbourne 
van 282'73 [afbeel
ding 2), om enkele voor
beelden te noemen. 
Ook op andere wijze 
maakte PTT kenbaar dat 

niet aan de wens van de 
afzender kon worden 
volddan: Boesmancata
logus A272 Amsterdam
Barcelona van 26'47 
(door middel van een 
aangehecht strookje, af
beelding 3] en Flug ver
schoben DüsseldorfMai
land op IJslandse post, 
datum 223'61 van DLH 
[afbeelding 4). 
Tenslotte zijn er nog de 
stempels zoals gepFaatst 
op afbeelding 5, tekst 
Expedié de Prague par 
voie/ferrée cause mau
vais temps en  niet te 
vergeten  het door aero
filatelisten zeer gezochte 
stempel Boesman B99.1, 
Te laat v.d. Uiver door
gez. per Usvogehan no
vember 1934 (a/fcee/
ding 6). 
De oorzaak van de ge
miste luchtpostverbin
ding was: 
o. Gemiste aansluiting 
op het al vertrokken 
vliegtuig ('Parti'). 
b. Het vliegtuig 'bleef 
aan de grond' door: 
Slechte weersomstandig
heden; mechanische ge
breken (Zilvermeeuw!), 
uitvallen bemanning; lo
kale organisatie; de toe
stand van het vliegveld 
etc. 
c. De vereiste vergunning 
voor het postvervoer ont
brak. 
F.J. v a n Beveren, 
Heeze 

Naschrift redactie: 
Hartelijk dank voor deze 
uitvoerige correctie en 
toelichting. Dat in ons 
aprilnummer over een 
noviteit werd gesproken 
was overigens niet de 
schuld van de desbe
treffende rubriekredac
teur. Bij het bewerken 
van diens kopij  die in
houdelijk correct was  is 
er door het toepassen 
van een al te enthousias
te eindredactie een tekst 
ontstaan die niet alleen 
onjuist, maar ook niet 
conform de bedoelingen 
van de auteur was. 

OPMERKELIJKE 
AFWIJKING 
Bijgaand zend ik u een 
afbeelding van twee kor
tingzegels 1994 die ik 
onlangs aantrof op een 
envelop. Bij de rechter 
zegel is de achtergrond
kleur rood tot in de tan
ding geheel uitgelopen 

,̂̂ «*̂  Directeur Regional KLM 

Lignes Aenennes Royales NéerUndgises 

Hóiel Ma/asdc 

SAIGON 
Vietnam 

7 Apnit loaa  AmsTEKOAm SAIOOM 

Afbeelding 1 

ATHENSMELBOURNE / 
Pr.Symeon PapadooDufos 

Afbeelding 2 
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Afbeelding 3 

E U ^ T E fiLL C r O a T 
LH H o  1 4 !%l 

P o s t^^4^e s t a n t e 
^"4ND Moltsn 

Afbeelding 4 

•<n' —^"'Tlskopis. 

Afbeelding 5 

over de oranje cijfers 
'55' . Ook bij de letters 
die het woord 'Neder

land' vormen is iets der
gelijks gebeurd. Ook de 
finkerzegel heeft een 



soortgelijke afwijking in 
de linKeronderhoek, zij 
het dat de schade hier 
beperkt is gebleven. 
Zijn er wellicht lezers die 
afwijkingen als deze bij 
de kortingzegels van 
1 994 zijn tegengeko
men? En is er misschien 
iemand die een verkla
ring kan geven voor 
deze spectaculaire varië
teit? 
M . v a n Helvert, 
Leusden 

ONBEKENDE 
SPOORWEGZEGEL 
Kunt u mij misschien ver
tellen uit welk land deze 
zegel afkomstig is, en 
wat de datum van uitgif
te is? 
Bij de vereniging waar
van ik lid ben kon ik 
geen nadere informatie 
krijgen; mij werd aange
raden de vraag aan de 
lezers van 'Philatelie' 
voor te leggen. 
J.E. Mac Gi l lavry, 
Eindhoven 

ROELFBOEKEMA HEEFT 
HETIWIS(I) 
De bijdrage van Roelf 
Boekema onder de titel 
Ook een kale envelop 
kan veel vertellen in het 
meinummer van 'Philate
lie' (pagina's 380 en 
381) heb ik gelezen. Al 
meteen wist ik dat de 
heer Boekema de Malei
se teksten niet correct 
had geïnterpreteerd en 
ik vroeg me dan ook af 
waarom hij geen specia
list had geraadpleegd. 
Deze had hem in erikele 
minuten de juiste verta
lingen kunnen geven. 
Het was echter niet be
langrijk en ik heb des
tijds niet gereageerd. Nu 
doet de heer Hardjasu-
darma dat wel en ik wil 
alsnog mijn stem daar
aan toevoegen. 
Iedereen moet het er 
over eens zijn dat de be
tekenis van de Maleise 

woorden tidak ada luidt: 
'is er niet', of 'niet aan
wezig'. In het zoge
noemde pasar-Maleis 
worden deze woorden 
nog steeds gebruikt. In 
zinsverband echter kun
nen ze een andere klank 
krijgen en ik voeg mij bij 
de neer Hardjasudarma 
door eveneens te bewe
ren dat de Isinja tidak 
ada melangqar peratoe-
ran sensoer betekent 'de 
inhoud druist niet in te
gen de censuurvoor-
schriften'; dit komt dus 
neer op het tegendeel 
van de vertaling van de 
heer Boekema, te weten 
'inhoud is afwezig om
dat deze in strijd is met 
de censuur/oorschriften'. 
Er zijn trouwens meer 
kleine onjuistheden: de 
Japanse tekst Ken Etsu 
Kakari kan als volgt wor
den ontleed: Ken Etsu is 
'controle/censuur' en 
Kakari betekent 'schrij
ver' of 'klerk'; derhalve 
gaat het om een 'cen-
suurklerk', en niet om 
een tekst in de trant van 
'in opdracht van de cen
suur . 

Afbeelding 2 bij Boeke
ma's reactie in het sep
tembernummer (pagina's 
605 en 606) behoeft ook 
een verbetering. Er staat 
tida ada nr tsb en niet -
zoals Boekema schrijft -
tia ada sia stb. De bete
kenis van de tekst is 'niet 
bekend op het genoem
de (huis)nummer'. 
Tenslotte afbeelding 3: 
kamp Laki Laki bestond 
niet; het adres luidt een
voudigweg J.Menke, C 
216a, voorheen mannen 
{laki /o/c/)kamp (pedin-
doengan) 'Waringin', 
Bandoeng. 
Tom Vr i idag , 
Glengarriff (Ierland) 

ROELF BOEKEMA HEEFT 
HET MIS (2) 
Toen ik in mei Boekema's 
artikel over de 'kale en
velop' had gelezen, kon 
ik mijn ergernis over de 
breedsprakige gewich-
tigdoenerij van Boekema 
slechts met moeite onder
drukken. Nu, na zijn re
actie op de brief van 
Hardjasudarma, niet 

meer. 
Ter inleiding: mijn ou
ders en ik (als jongen 
van 10) hebben drieën
eenhalf jaar de gastvrij
heid van Zijne Keizerlijke 
Majesteit genoten. Daar
van zat ik de eerste 
tweeëneenhalf jaar in het 
vrouwenkamp Brastagi, 
hetzelfde kamp waar in
derdaad mevrouw Jan
sen ook was geïnter
neerd met haar zoontje 
Philip van toen twee jaar 
(die volgens 'Brastagi-
kamp-bewoners' uit 
1985 nu op de Ranon
kelstraat 5 in Den Haag 
woont). 

'Omdat de brief uit een 
neutraal land kv/am, 
konden de Japanners 
deze niet zomaar laten 
verdwijnen': Boekema 
heeft duidelijk geen en
kel idee van wat de Jap
pen wel en niet konden -
en deden, ook op het 
punt van internationale 
conventies'. Zo'n uit
spraak vind ik niet alleen 
uitermate dom (want de 
Jappen lieten van alles 
verdwijnen; niet alleen 
brieven, óók mensen), 
maar ook laakbaar: het 
getuigt van een pijnlijk 
en smakeloos gebrek 
aan kennis van hetgeen 
tijdens de oorlog is ge
beurd. 'Grondig gedocu
menteerd'? Lariekoek! 

'...ook al omdat ik in Ne
derland geen Maleis 
v/oordenboek te pakken 
kon krijgen': Deze uit
spraak nomineer ik voor 
de gouden gotspe van 
de jaren negentig. Wo
nend in 'de weduwe van 
Indië' is Boekema er niet 
in geslaagd iemand te 
vinden die hem kon hel
pen; in héél Nederland 
niet. Wat vreselijk toch. 
Waar heeft hij gezocht, 
bij de sigarenboer? En is 
het niet bij hem opgeko
men te vragen naar een 
Indonesiscri woorden
boek? Helaas, een Indo
nesisch woordenboek is 
volstrekt onhanteerbaar 
voor iemand die niet al
thans een basiskennis 
van de taal heeft: men 
moet de stam van een 
woord kennen, ontdaan 
van voor- en achtervoeg
sels. Zo vindt u melang
qar onder 6e 'L' van 
ïanqgar en peraturan 
onder de 'A' van atur. 

Hardjasudarma stelt, 
mijns inziens terecht, dat 
Boekema zich vertilt aan 
de vertaling van de tekst 
op het strookje. Dat zint 

Boekema niet, omdat 
dan zijn hele melodrama 
('Je moet er niet aan 
denken wat een emoties 
zo'n lege envelop...') in 
het water valt. Hardjasu
darma stelt dat het ge
bruik van ada archaïsch 
was. Boekema komt met 
'(..) advies (..) van rela
ties die voor de oorlog in 
Indië werkten' en het is 
hem bekend dat er 'een 
grote spellingsverande
ring' is geweest. Hij be
doelt de harmonisering 
van de spelling met Ma
leisië in 1 972, meer niet; 
de tekst op het strookje 
zou nu luiden Isinya ti
dak melanggar peratu
ran sensur. Dat is alles, 
al heeft Boekema daar 
een halve kolom borrel
praat voor nodig. Het 
neeft niets te maken met 
veranderingen in de 
taal. 

'Het woord ada is inder
daad [sic] nu vrijwel ge
heel uit het Maleis [sic] 
verdwenen; dat bevesti
gen ook mijn deskundi
gen'. Wat vervelend 
voor het Indonesisch-Ne-
derlands Woordenboek 
van Teeuw, dat in 1 991 
nog steeds een complete 
kolom aan het verdwe
nen woord wijdt. Maar 
ja, dat is ook geen Ma
leis woordenboek. 
Waarom dat 'inder
daad'? Hardjasudarma 
zegt alleen dat het ge
bruik van ada op het 
strookje archaïsch was, 
niet dat het woord is ver
dwenen. 

Boekema heeft een klok 
horen luiden. Afgezien 
van de BB-ambtenaren 
waren er vrijwel geen 
Europeanen die zich in 
grammaticaal correct 
'Maleis' konden uitdruk
ken: mondeling een 
beetje, schriftelijk totaal 
niet. Men sprak zelf dan 
ook van pasar-Maleis: 
gebroken Maleis waar
mee men zich op de 
markt en met de bedien
den behielp. In het Ne
derlands heb je altijd 
een werkwoord nodig, 
en vaak koppelwerk
woorden; het Indone
sisch kent geen koppel
werkwoorden. In hun on
wetendheid gooiden de 
kolonialen overal vol
strekt onnodig het kop
pelwerkwoord ada tus
sen als 'vertaling' van 
'zijn' en 'hebben'; mijn 
ouders deden het ook. 
Het zou niet verbazend 
zijn dat zoiets 'afwreef' 
op de Indonesische kler

ken die dat steeds aan
hoorden. Voor veel van 
die klerken, zeker op 
Java, was het 'Maleis' 
trouwens een voertaal, 
niet de moedertaal. 
Maar het was een mooie 
stort voor een fantasierijk 
stuk hineininterpretieren. 

Boekema meent zijn stel
ling te staven met afbeel
ding 2 op bladzijde 
606. Die is niet echt 
goed leesbaar, maar ik 
meen te zien tida^ ada 
dl tsb, ofwel 'niet aan
wezig op vermeld 
[adres]'. Tersebutheeh 
volgens Teeuw als bete
kenissen: 1. vermeld, ge
noemd, besproken; 2. 
bekend. 'Door deze 
kaart blijkt zonneklaar...' 
- nee, volstrekt niet: hier 
is ada normaal als werk
woord gebruikt. 

Afbeelding 3 is inder
daad de klap op de 
vuurpijl, maar niet zoals 
door Boekema bedoeld: 
'(..) een kaart (..) naar 
iemand in het kamp Laki-
Laki'. Arme Boekema: 
Doeloe Perlindoengan 
Laki-Laki 'Waringin' 
betekent 'voorheen 
mannenkamp Wa-
rinqinP In het laatste 
oorlogsjaar heb ik zelf 
ook in een kamp Laki-
Laki qeze\en. Laki-Laki 
heeft neel banaal de be
tekenis 'man, mannelijk'. 
'Grondig gedocumen
teerd'^ 
Ook hier is ada normaal 
als werkwoord gebruikt. 

'Salinan is Maleis [sic] 
voor duplikaat'. Voor net 
Indonesische woord sali
nan (stam salin = veran
deren, verwisselen) geeft 
Teeuw: 1, afschrift, co-
pie; 2. vertaling. Boeke
ma kan gelijk hebben, 
maar het is véél waar
schijnlijker dat er van die 
brief, 'geschrieben auf 
Holländisch', een ver
taling is gemaakt door 
een Indonesische klerk, 
zodat zijn Japanse chef 
van de inhoud kennis 
kon nemen, dan dat er 
een duplikaat van is ge
maakt - waartoe zou dat 
hebben moeten dienen? 
Bovendien, de aanteke
ning luidt Duplicaat (sali
nan); het woord dupli
caat is als leenwoord in 
het Indonesisch opgeno
men (huidige spelling: 
duplikat); ik vermoed dat ^> 
die toevoeging tussen ' ' 
haakjes een verduidelij
king is, die juist op een 
vertaling duidt, en niet 
op een afschrift. Waar-

81 



om zou die beambte 
twee keer betzelfde op
schrijven? En waar
schiinlijk is toen vastge
steld dat er niets onverto
gens in die inmiddels ze
ven maanden oude brief 
stond, zodat fi i i, in de 
'kale envelop', bij me
vrouv/ Jansen is be
zorgd. 

Trouwens: als de 'inhoud 
afwezig is omdat deze in 
strijd is met de censuur
voorschriften', dan had 
het toch voor de hand 
gelegen dat een mede
deling was aangebracht 
in de geest van 'inhoud 
vernietigd op grond van 
censuurhepalingen'? Ik 
laat dan weer mijn stelli
ge overtuiging buiten be
schouwing dat de Jap in 
zo'n geval gewoon de 
gehele brief had vernie
tigd. 

Dat torpedeert dan het 
larmoyante verhaal van 
Boekema, maar het 
snijdt wel hout. En dat de 
envelop Boekema leeg 
bereikte, lijkt mij logisch. 
Je geeft toch geen privé
correspondentie aan 

derden? Toen de heer 
Jansen de envelop aan 
Boekema gaf, zou hij als 
anekdote er wel bij heb
ben verteld dat die leeg 
bij zijn vrouw was aan
gekomen  als dot zo zou 
zijn gebeurd. 

Ik raad Boekema aan de 
taalkwesties te toetsen bij 
de Leidse Universiteit 
(Vakgroep Talen en Cul
turen van ZuidoostAzië 
en Oceanië, Faculteit der 
Letteren). Daar vindt hij 
ec/ite deskundigen. Boe
kema mag dan grote be
kendheid nebben ver
worven als filatelist, hij 
zou moeten weten dat hij 
taalkundige problemen 
niet kan overlaten aan 
een paar 'deskundige' 
oudkolonialen of een 
medelid van verdienste. 
Van zijn 'grondige docu
mentatie'b\\jk\ niets. En 
hij zou zich bovenal kun
nen realiseren dat er 
sinds 1945 een Repu
bliek Indonesië bestaat, 
waar Indonesisch wordt 
gesproken. Dat is dezelf
de taal die door de kolo
nialen kleinerend 'Ma
leis' werd genoemd. 

want dat gepraat van de 
'inlanders' over Indone

sië en Indonesisch was 
toch verderfelijke onzin? 

Tenslotte nog: de aanhef 
boven het artikel 'een en
velop die (..j via Medan 
in Sumatra terecht
kwam...' is wellicht door 
de redactie geprodu
ceerd, maar taalkundig 
wel wat zwak. Sumatra 
is een eiland en Medan 
is een stad op dot eiland. 
Via een stad op Sumatra 
in Sumatra terechtko
men? 
H.LJ. van den Brink, 
Amsterdam 
': zie dr D. van Velden De Ja
panse burgerkampen, 2e druk 
jWever, Franeker, 1977), met 
name hoofdstuk VI; Dr L. de 
Jong, deel 1 1 
^: Tiaa is een archaïsche vorm 
van 'tidak' 'Tiada'= 1 niet, 
nee; 2. niet zi jn, niet bestaan 
^: Het kamp 'War ingin ' wordt 
overigens niet door Van Velden 
genoemd; wel het kamp 'Tji
koedapateuh' Maar er waren 
massa s kampen en er werd de 
gehele oorlog door eindeloos 
met geïnterneerden gezeuld 
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'Philatelie' lag al bijna 
op de drukpers, toen PTT 
Post ons toestemming gaf 
om het nieuwe Neder
landse kortingzegelvelle
tje (verschijningsdatum: 
26 november a.s.) aan u 
te tonen  zij het uitslui
tend in zwart/wit. In de 

decemberaflevering van 
de rubriek Verzamelge
bied Nederland hopen 
we nadere informatie te 
kunnen verstrekken over 
dit blokje, dat 20 zegels 
van 55 cent bevat die 
horizontaal getand en 
veritcaal ongetand zijn. 

PLAIUK 
In de reeks Posthistori
sche Studies waar de 
Nederlandse Vereniging 
van Poststukken en Post
stempelverzamelaars (Po 
& Po) in 1973 mee be
gon is onlangs deel 18 
verschenen: De Neder 
landse autopost
kantoren 1939
1 9 9 4 . Aan de imposan
te rij onderwerpen is 
daarmee een nieuw as
pect toegevoegd: het 
autopostkantoor. 
De geschiedenis van de 
autopostkantoren begon 

^ in 1 929, met een Frons 
^ voorstel op het UPU
— Congres in Londen. Het 
=>: eerste autopostkantoor 
^ verscheen in Parijs in 
J 1 934, voor de autosalon 
= van dat jaar. Nederland 
= richtte in 1936 een auto
™ postkantoor in en kwam 
^ groots voor den dag met 
2 een trekker met opleg
ï ger. Ook andere Euro

pese landen volgden het 

I M Franse voorbeeld 
De autopostkantoren 
werden speciaal ingezet 
voor sportevenementen 
en toeristische attracties, 
om het de bezoekers mo

gelijk te maken ter plaat
se hun post met een bij
zondere stempel te laten 
afstempelen. Ze mogen 
daarom niet vereenzel
vigd worden met mobie
le, ofwel rijdende post
kantoren. Die moesten 
voorzien in de postdienst 
in kleine plaatsen of ge
meenschappen, waar 
voor een normaal kan
toor onvoldoende em
plooi was. 
Het Nederlandse auto
postkantoor werd voor 
het eerst in 1939 in As
sen geplaatst bii de T.T.
races. Zowel publiek als 
coureurs maakten er ge
bruik van. Daarna volg
de een reeks van evene
menten, zoals de Vier
daagse en de NCRV
landdag in het Feijen
oordstodion, om er en
kele te noemen. Helaas 
moest eind 1 939 wegens 
benzineschaarste het op
stellen van het kantoor 
worden gestaakt. De 
combinatie is gedurende 
de oorlog jarenlang 
goed verborgen gehou
den, maar werd uitein
delijk in 1 944 toch ont

dekt, gevorderd en naar 
Duitsland afgevoerd. 
Vermoedelijk is de bus in 
Kassei bij een bombar
dement ten onder ge
gaan. 
In 1948was er behoefte 
aan een nieuw autopost
kantoor. Er gebeurden 
twee dingen. Voor de 
verkoopactie van de Kin
derzegels werd een zo

geheten 'noodbus' van 
de Spoorwegen geschikt 
gemaakt, die in de jaren 
1948 tot 1954 voor dat 
doel dienst deed. Tevens 
bestelde de PTT in 1948 
een nieuwe trekkercom
binatie, die in 1952 in 
bedrijf is gekomen. Dit 
autopostkantoor nummer 
2 is tot 1969 gebruikt. 
Het was wel degelijk. 

De Nederlandse 
autopostkantoren 
1939^1994 
J.M. Hager 

HFT NEDERIANDBCHE AUTO PT.T KANTOOR. 
BRIEFKAART 

maar zó zwaar dat het 
onpraktisch en niet ren
dabel was. Nadien heeft 
de PTT mobiele en rij
dende postkantoren in 
vele varianten ingezet, 
tot ook daaraan uit kos
tenbesparing een einde 
is gekomen. Om in de 
leemte te voorzien zijn, 
met ingang van 1 991 , 
minipostagentschappen 
en mobiele postagent
schappen gecreëerd. 
Het boek bevat een schat 
aan documentatie over 
de speciaal voor deze 
kantoren uitgegeven 
briefkaarten. Het toont 
de sinds 1939 op de di
verse kantoren gebruikte 
gelegenheids en ge
bruiksstempels en geeft 
de plaatsingsdata op alle 
lokaties. Het is voor ver
zamelaars van stempels 
of van postwaardestuk
ken een niet te verwaar
lozen informatiebron. 
Dat het boek daarnaast 
plezierig leesbaar is ge
schreven is een extra 
verdienste van de auteur. 
(D.St.) 

De Nederlandse aufoposfkanfo
ren, / 939 / 994 door J M. Ha
ger Uitgegeven door de Neder
landse Vereniging van Poststuk
ken en Poststempel verzame
laars Te bestellen door overma
king van f 31  (inclusief verzen
ding) Postbankrekening 
3791594 van Publikaties Po & 
Po te Epe, onder vermelding van 
de titel. 
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NIEUWE UITGIFTEN 
Australië 
Huisdieren 
Het thema van de Aus
tralische Dag van de 
Postzegel was dit jaar 
het huisdier. Het Bureau 
voor Statistiek stelde vast 
dat zich in 1994 in 60 
procent van alle huishou
dens tenminste één huis
dier bevond. In totaal tel
de het land toen 17.8 
miljoen pets. 
Van de op 1 oktober ver
schenen zegels met huis
dieren zijn er ook in een 
postzegelboekje verkrijg
baar. Het boekje bevat 
tien zelfklevende zegels 
van 45 c. 

Kerstmis 
Op 1 november ver
scheen in Australië een 
kerstboekje met twintig 
zelfklevende zegels van 
40 c. Afgebeeld worden 
de Madonna met het 
Kind. 

Wilde katten 
Nog een oud nieuwtje. 
Op 14 december ver
scheen boekje 3 met vier 
zegels van 25 m. en vier 
van 20 m. met afbeeldin
gen van wilde katten. 

Bosnië & Herzegowina 
StampCard 
Vorig jaar meldde ik de 
eerste StampCorc/(kaart
je met zelfklevende ze
gels) van Bosnië & Her
zegowina. Het betrof het 
Kroatische deel, dat ove
rigens geen politieke sta
tus hacT De StampCard 
bevatte tien postzegels 
van 1.50 k. (kaart bin
nenland) en herdacht de 
vijftigste verjaaardag 
van de Verenigde Na
ties. 
Op 15 augustus van dit 
jaar volgdien twee nieu
we kaartjes: tienmaal 
2.00 k. (brief binnen
land) en vijfmaal 9.00 k. 
(brief naar de Verenigde 

Het Australische kerstboekje 

Azerbeidzjan 
Opdrukken 
Het eerste boekje van 
Azerbeidzjan (dat van 7 
mei 1992) blijkt op 17 
oktober 1994 gevolgd te 
zijn door een tweede. De 
omslag is hetzelfde, 
maar de inhoud bestaat 
nu uit zes zegels van 
400 m. Het verschil met 
de zegels van boekje 1 
zit overigens alleen in 
een opdruk: 400 m. op 
25 q. En die 25 q. was 
zelf ook al een opdruk. 
Het lijken wel Guyanese 
toestanden: opdruk op 
opdruk. 
Noq niet eerder meldde 
ik dat de tekstdruk op de 
voorzijde bij boekje 1 
ook bekend is in zilver 
en blauw. Oorspronke
lijk was deze goudkleu
rig. 

Staten) plus vijf luchtpost
labels met als motief de 
Maagd Maria en het 
dorp Medjugori. 
Het is natuurlijk wel 
vreemd dat dit gebied 
met postale uitgiften op 
de proppen komt. Toch 
lijkt er enige grond voor. 
Na een onderbreking 
door oorlogsgeweld wer
den de postale verbin
dingen in het Kroatische 
deel van Bosnië in maart 
1993 hervat. De repu
bliek Kroatië fungeerde 
daarbij als tussenstation. 
De Joegoslavische zegels 
werden ongeldig ver
klaard en in mei 1993 
verschenen de eerste ei
gen zegels met de aan
duiding Bosna I Herceg
ovina/HR Herceg 
Bosna. 
Er is sinds de Daytonak

koorden maar één staat 
Bosnië en Herzegowina. 
In die akkoorden wordt 
wel gerept over een Fe
derale en een Servische 
Republiek, niet over een 
Kroatische. 
Toch heeft het Kroatische 
deel nog steeds ziin ei
gen munteenheid (de 
kuna, net als de Repu
bliek Kroatië) en zijn ei
gen postdienst. In het in
ternationaal postverkeer 
levert dit ook geen moei
lijkheden op. De verkie
zingen dit najaar zouden 
een eind moeten maken 
aan IHrvatske Republike 
Herceg Bosna. Duidelijk
heid is er echter op dit 
moment nog allerminst. 
Pikante bijzonderheid 
daarbij is ook nog dat 
het gebied van HR Her
ceg Bosna al jaren be
twist wordt door de Fe
derale en de Servische 
Republiek. 

Canada 
Stukje postzegel ont
breekt 
Niet iedereen in Canada 
beheerst de Engelse of 
Franse taal even goed. 
Uit een in 1995 gehou
den onderzoek bleek dat 
42 procent van de vol
wassenen in Canada 
over een zwak leesver
mogen beschikt. Canada 
Posfwil dat percentage 
graag verkleinen. Een 
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postzegel uit het nieuwe Ca
ese boek|e lezen en schrij

ven begint thuis 

middel daartoe is het op 
9 september uitgegeven 
boekje met tien toeslag
zegels van 45+5 c. De 
toeslag gaat naar ABC 
Canada, een stichting 
die leesprojecten in heel 
Canada coördineert. 
De postzegel in het boek

je is heel bijzonder. Op 
de achtergrond is een 
vogel zichtbaar. De ze
gelziet er uit als een leg
puzzel met één ontbre
kend stukje. De zegels 
missen dat stukje ook 
echt! Op de tekening vin
den we het op de voor
grond: een volwassen 
riand geeft het aan een 
kindernandje. 

Bloemlezing 
Een kleine bloemlezing 
uit het werk van vijf van 
Canada's grootste schrij
vers verscheen op 10 ok
tober op een serie post
zegels. Het gaat om de 
volgende auteurs: Tho
mas Chandler Halibur
ton, FélixAntoine Sa
vard, Gabrielle Roy, 
Margaret Laurence en 

van een op dezelfde da
tum verschenen boekje. 

Finland 
Stripplaatjes in een 
boekje 
De Finse post grijpt het 
eeuwfeest van de strip 
aan om een postzegel
boekje met acht stripfigu
ren uit te geven. De post
zegels zijn toegewijd 
aan Pekka Puupää, 
Kieku en Kaiku, Jonas en 
andere hier niet zo be
kende helden. De acht 
zegels van het op 9 okto
ber verschenen boekje 
laten het werk zien van 
acht Finse striptekenaars. 
Elke zegel heeft een 
waarde van 2.80 m. Het 
boekje komt dus op 
22.40 m. 

De acht Finse stripfiguren Sommige zi|n al aardig op leeftijd links
boven zien we Professor Itikainen met een vergrootglas een plant be 
studerend Ditplaat|e isuit 1911 Professor/hifeaynen is een creatie 
van liman Vainio (189219551 

Donald Creighton. De 
vijf zegels bestaan uit 
een door de computer 
getekend portret met 
daaroverheen de ope
ningszinnen van een be
kend werk. 
De zegels worden alleen 
in boekjes van tien stuks 
uitgegeven. De prijs van 
zo'n boekje is tienmaal 
45 c , dus $ 4.50. 

Faeröer 
Christianskirken 
De Deense architect Peter 
Koch liet zich inspireren 
door de traditionele Fa
eröese bouwkunst toen 
hij begin zestiger jaren 
een kerk tekende voor de 
christelijke gemeenschap 
van Klaksvik. Twee op 4 
november verschenen 
postzegels van 4.50 k. 
laten de buitenkant van 
deze kerk en het monu
mentale altaarstuk zien. 
Tien postzegels, vijf van 
elk, vormen de inhoud 

.ï^ïü!^!!^ 1 ■ ■ 
Inhoud van het boekje van Faeroer 

Frankrijk 
Nieuw automaafboekje 
In Frankrijk verschijnen 
vrijwel alleen nog auto
maatboekjes met perma
nente zegels zonder 
waardeaanduiding. Dit 
zijn de zogenoemde 
TVPs: timbres a validité 
permanente. De prijs er
van is die van het gel
dende brieftarief, op dit 
moment 3.00 f. 
In oktober verscheen 
weer zo'n boekje. Het 
bevat tien van zulke ze
gels met de bekende af
beelding van de Marian
ne van Briat. Ze zijn be
stemd voor de elektroni
sche Sagemautomaten. 
Op de kaft staat reclame 
voor enveloppen voor
zien van een postzege
lopdruk. 

Romanhelden 
De serie 'Beroemde per
sonen' verscheen dit jaar 
op 7 oktober. De zes ze
gels geven afbeeldingen 
van Franse helden uit po
litieke romans: Rocam
bole, Arsène Lupin, Rou
letabille, Fantómas, 
Mairgret en Nestor Bur
ma. De zegels hebben 
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Kaft en Inhoud van het dit jaar verschenen boekje 'Beroemde perso
nen', het twaalfde in de reeks in 1985 gestarte boekjes 

menhangende waa rden 
bi j (8 mei). 
Het gaa t om de vo lgende 
velletjes: 

Madagascar 
Greenpeace 25 'par 
In een grijs verleden (in 
de periode 1908-1925) 
garde Franse kolonie 
Madagascar in totaal 
zes postzegelboekjes uit. 
Daar is nu een vervolg 
op gekomen. De repu
bliek Madagascar ver
raste in september met 
twee boekjes ter gele
genheid van de vijfen
twintigste verjaardag 
van de milieu-organisa
tie Greenpeace. De bei
de boekjes hebben de
zelfde omslag. Het ene 
bevat vier postzegels met 
afbeeldingen van sche
pen van Greenpeace: 
1500, 3000,3500 en 
5000 f. Het andere een 
mini-velletje met één ze

eën waarde van 
3.00-^9.60 f. 
De serie (plus twee bij
passende vignetten) ver
scheen ook in een 
postzegelboekje van 
21.60t . 

Groot-Brittonnië 
Asda-Promotie 
N a het cake-boekje van 9 
september volgde in 
Groot-Brittannië op 7 ok
tober weer een promotie-
boekje. Het boekje bevat 
tien ;sf C/ass-zegelsen is 
voor lopiq alleen verkr i jq-
baar blij I e Asdo-winkLis. 

Kerstboekjes 
De Britse kerstboekjes 
(t ienmaal /sfC/oss, tw in 
t igmaal 2ncl Class) ver
schenen di t jaar op 28 
oktober. 

Hongarije 
Budapest 96 
Het was dit jaar feest in 
Hongari je. Allereerst be
staat het land nu zo 'n 
1.100 jaar. Verder viert 
de eerste Hongaarse post
zegel dit jaar z 'n 125ste 
ver jaardag. Augustus was 
het filotelistische hoogte
punt: op 1 2 augustus 
werd de Dog van de Post
zegel gehouden. O p de
zelfde datum opende in 
Boedapest een grote inter
nationale postzegelten
toonstelling haar deuren. 
Behalve diverse andere 
ui tgi f ten, zag o p d ie 
twaal fde augustus een 
postzegelboekje met v ier 
zegels van 17 en vier 
van 2 4 f. het licht. O p 
de zegels z i jn de huld i 
g i ng en de intocht van 
A r p a d (eind negende 

HUNGÄRIA 1100 
BUDAPEST '96 

Nemzetközi Bélyegkiallftis 
1996. augusztus 12-18. 

International Stamp Exhibition 
Internationale Briefmarken 

Ausstellung 

A BÉLYECFÜZET TAKTALMAZ: 
4 db 17 Ft-o< «• 4 db 24 Ft-M b^lycgel, ÖUZCKII 164 Ft aéyéntkbta. 

Voorzijde van het Hongaarse postzegetboekje ter gelegenheid van 
elf eeuwen Hongarije en de tentoonstelling Budapest 96 

eeuw) te z ien. 
De binnenkaften van het 
boekje bevatten adver
tenties van twee Hon
gaarse postzegelhuizen. 
De achterz i jde prijst EMS 

Japan 
Furusato-velletjes 
De afgelopen maanden 
verschenen in diverse Ja
panse districten weer een 
aantal zegelvelletjes van 
tien zegels. De velletjes 
zijn bestemd voor post
zegelboekjes en worden 
daar soms ook daadwer
kelijk voor gebruikt. Toch 
worden ze officieel 
slechts als velletje uitge
geven. Er verschenen tot 
dusver (sinds 1990) ruim 
vijftig van deze velletjes. 
Voor het eerst is daar nu 
ook een velletje met sa-

gel van 12.500 f. Zegels 
en velletje staan ook af
gebeeld op de voorzijde 
van het boekje. 

Man 
Honden 
Zes zegels met afbeeldin
gen van honden gaf de 
postdienst van Man op 
18 september uit. Afge
beeld worden een la
brador, een Schotse col
lie, een dolmatiër, een 
bastaardhond (getraind 
voor blinden), een Engel
se setter en een Duitse 
herder. Op een mini-vel
letje zijn ze bovendien 
allemaal nog eens afge
beeld. 
Er is ook een postzegel
boekje met deze honden-
zegels verkrijgbaar. De 
prijs ervan bedraagt 
£ 4 .71 . Het bevat vier 

Datum District Inhoud 
26-04 Fukushima lOxSOy, 
08-05 Mie 5x80y. 

IxBOy. 
03-06 Yamanashi lOxSOy 
01-07 Shiga lOxSOy, 
23-07 Aomori lOxSOy. 
01-08 Miyazaki lOxSOy. 
08-08 Tokyo lOxSOy. 
22-08 Nagano lOxSOy. 

Boekje 
pioenroos van Sukagawa 
Ama' schiereiland en 

'Hamayo'-bloesems 
Shosenkyo canyon 
Nishiumi maritiem pork 
Nebuto festival 
volksdans 
tempelingang Kaminarimon 
Saito festival 

postzegels van 20 p., 
vier van 24 p., één van 
31 ,38 , 43 en 63 p. (in 
een blokje) en het mini
velletje met daarop alle 
honden. 

Monaco 
Bloemen 
Een boekje met twaalf 
bloemenzegels zag in 
Monaco het licht op 16 
september. De prijs van 
het boekje is 36 f. 

Nieuw-Caledonië 
Orchideeën 
Het al eerder in deze ru
briek op 25 juni versche
nen Nieuwcaledonisch 
boekje met orchideeën-
zegels kan ik nu pas be
schrijven. Vier zegels 
van 5, 10, 25, 65, 95 en 
125 f. vormen de in
houd. Bij elkaar precies 
1.300 f. Behalve vier ze-
gelvelletjes bevat het 
boekje ook mooie illu
straties van de desbe
treffende inheemse orchi
deeën, alsmede toelich
tende tekst in het Frans 
en het Engels. 

Diepzee 
De wereld onder water is 
het thema van een op 10 
juli verschenen boekje. 
De inhoud bestaat uit 
vier velletjes van zes ze
gels. Prijs 1.350 F. 

Nieuw-Zeeland 
Uitgestorven vogels 
Dezelfde eigenschappen 
die veel Nieuw-Zeeland-
se vogels onderscheid
den van andere vogels, 
hebben tot hun uitsterven 
bijgedragen. Hun onver
mogen tot vliegen en hun 
grootte bleken te grote 
belemmeringen toen ze 
later hun gebied moesten 
delen met de mens en 
bepaalde roofdieren. 
Sinds de mens voet zette 
op Nieuw-Zeelands bo
dem (zo'n duizend jaar 
geleden) zijn meer dan 
veertig vogelsoorten ver
dwenen. 
In een serie van zes post
zegels, een boekje en een 
miniatuurvelletje besteed
de de post op 2 oktober 
aandacht aan deze 
slachtoffers van ecologi
sche veranderingen. Het 
boekje bevat tien zelfkle
vende zegels van 40 c. 
Afgebeeld is een soort 
winterkoninkje met ver
houdingsgewijs nogal ste
vige pootjes, hiet betrof 
de kleinste vogelsoort, die 
niet vliegen kon. 

Fastpost 
Ter vervang ing van het 
hu id ige boekje met tien 

gegomde zegels van 
8 0 c. met de a fbee ld ing 
van een valk, verschijnt 
o p 13 november een 
boekje met tien zelfkle
vende zegels van 8 0 c. 
met d a a r o p een mooi 
plaat je van de Doubtful 
Sound. 

Gekke brievenbussen 
Afge lopen september or
ganiseerde de postdienst 
van N ieuw-Zee land een 
wedst r i jd w a a r b i j foto's 
van opmerkel i jke, a fw i j 
kende of anderszins cre
atief on tworpen br ieven-

lllllllllllll 

Ook voor de snelle post in 
Nieuw-Zeeland zijn er voortaan 
zelfklevende postzegels 

bussen konden w o r d e n 
ingestuurd. De tien 'gek
ste' komen in een boekje 
met zelfklevende zegels 
in maar t van het komend 
jaar . 

Polynesië (Frans) 
Nieuwe kaft 
Het eerder dit jaar in Po
lynesië verschenen boekje 
La Reine Pomaré met als 
inhoud tien zegels zonder 
waarde-aandu id ing 
(waarde elk 2 .80 f.) ver
schijnt dit na jaar met een 
nieuwe kaftbedrukking. 

Singapore 
Vriendelijkheid 
Postzegelboekjes kunnen 
ook een opvoedkund ig 
aspect hebben. Zo a l 
thans wi l ik de twee nieu
w e boekjes van S ingapo
re kenschetsen. De boek
jes bevatten niet al leen 
zelfklevende wenszegels 
(boekje 1 : t ienmaal voor 
plaatsel i jke post; boekje 
2: v i j fmaal voor plaatse
li jke post, a lsmede twee
maa l 3 5 en éénmaal 5 0 
en 6 0 c. plus eenmaal 
$1 . - ) , maar ook al lerlei 
g rapp ige stickertjes: la
chende gezichtjes al of 
niet met toepasseli jke 
tekst, de spreuk Courtesy 
is the Way of Life en der
gel i jk. 

In feite is het een ger i ld 
en gevouwen velletje met 
aan de b innenz i jde de 
zelfklevende zegels en 
aan de bui tenzi jde de 
stickers. Hand ig bedacht. 
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Pogingen nieuwe fondsen aan 
te boren om de snel om zich 
heen grijpende tuberculose te 
Ujf te kixnnen gaan, hebben 
aan het begin van deze eeuw 
voor een fUinke verrijking van 
het verzameherrein van de fi
latelist gezorgd. Want op 21 
december 1906 - komende 
maand dus negentig jaar gele
den - werden op initiatief van 
de Amsterdamse tuberculo-
severeniging de eerste bijzon
dere frankeerzegels met toe
slag uitgegeven. 

Uit de opbrengst van de vele 
toeslagemissies die na de eer
steling van 1906 nog zouden 
volgen, heeft de tuberculose-
beweging uiteindelijk tot aan 
het eind van de jaren vijftig 
een flink deel ontvangen. 
Hierdoor kon zij de bestrij
ding van de vliegende tenng, zo
als de tuberculose in voor
gaande jaren vaak werd ge
noemd, voortvarender ter 
hand nemen. Bovendien 
heeft zij met haar initiatief het 
aanzien van de zegels door de 
jaren heen mede bepaald. 

TALLOZE KUNSTENAARS 
In een boekje dat de Konink
lijke Nederlandse Centrale 
Vereniging tot bestrijding der 
Tuberculose (KNCV) dit jaar 
laat verschijnen, wordt dit uit 
de doeken gedaan. Het is een 
rijk geïllustreerd boekje ge
worden met veel bijzonderhe
den en nieuwtjes over de ge
schiedenis, de vormgeving en 
de opbrengsten van de zegels, 
waarin de tuberculosebestrij
ding in Nederland een aan
deel had. 
Het is ook voor het eerst dat 
deze zegels bij elkaar zijn ge
zet. En als we de periode tus
sen 1906 en 1959 zo overzien, 
springt in het oog dat aan de 
zegels talloze kunstenaars 
hebben meegewerkt. Daar wa
ren zeer bekende namen on
der, zoals de monumentale 
kunstschilder en latere direc
teur van de Rijksakademie An
ton Derkinderen, de beroem
de kunstenaar Jan Toorop, de 
fotograaf/schilder Paul Ci
troen en vooral veel grafici. 
Samen met de ontwerpers van 
de Kerstsluitzegels die de 
KNCV na 1949 tot op heden is 
gaan uitgeven, vormen zij een 
kleine, afwisselende geschie
denis van de Nederlandse 
kunst op zegelformaat. 

HERKENBARE ZIEKTE 
Met uitzondering van de eer
ste emissie van 1906 en de 
Emma-zegel uit 1934, heeft de 
tuberculose de totale op-

TBGEGEB VAN 1906: EENFIinmmSCHE WM^G 
brengst altijd gedeeld met an
dere Nederlandse organisa
ties. Om de onderlinge sa
menwerking goed te laten ver
lopen, nam de PTT in 1935 
het initiatief tot de uitgifte van 
de Zomerzegels. Het werd een 
jaarlijks uit te geven emissie, 
die op het punt van de vorm
geving steeds bijzondere aan
dacht kreeg. De ene helft van 
de opbrengst van de zegels, zo 
werd afgesproken, zou naar 
culturele doeleinden gaan, de 
andere helft zou een sociale 
bestemming krijgen. In deze 
laatste bestemming heeft de 
tuberculose tot 1959 altijd 
goed meegedeeld, mede ook 
omdat de herkenbaarheid van 
de ziekte belangrijk was voor 
het bestaansrecht van deze 
emissie. 
De tuberculosebestrijding was 
toen natuurlijk bijzonder ge
holpen met deze vorm van 
fondswerving, zoals ze dat nu 
ook nog steeds is met elke do
natie. Ze is dat ook omdat de 
bestrijding van de tuberculose 
relatief goedkoop is. Een 
kindje in Indonesië of Kenya 
is al voor vijftig gulden te ge
nezen. Door de grote versprei
ding van de tuberculose is er 
echter toch veel geld mee ge
moeid. Een patiënt genezen 
duurt minimaal zes maanden 
en het besmettingsgevaar be
heersen is niet makkelijk: de 
tuberkelbacterie geeft zich 
niet snel gewonnen. 

BESTRIJDING: NOODZAAK BLIJFT 
De tuberculosebestrijding is 
nog steeds noodzakelijk. Zo 
duikt in Europa deze zeer be
smettelijke ziekte de laatste 
tijd weer geregeld op. Maar 
het is toch vooral de bestrij
ding van de ziekte in de Derde 
Wereld waarvoor fondsen vrij
gemaakt moeten worden. Ne
derland levert daarin nu al 
een belangrijke bijdrage met 
een door Dr Karel Styblo ont
wikkelde bestrijdingsmetho-
de, DOTS genaamd. Samen 
met de Wereldgezondheidsor
ganisatie wordt deze methode 
met succes gebruikt in ontwik
kelingslanden. De resultaten 
zijn zo hoopgevend dat het 
speciaal daarvoor opgerichte 
Nederlands Tuberculose 
Fonds de invoering van de 
methode op grote schaal wil 
stimuleren. Het Fonds spant 
zich daarom ook zeer sterk in, 
om alle Nederlanders mee te 
laten werken aan dit ambitieu
ze plan. 
De dit jaar uitgegeven Kerst

sluitzegels kunnen daarin een 
belangrijke bijdrage leveren. 
Enerzijds doordat zij een di
rect beroep doen op de vrijge
vigheid van het publiek, an
derzijds doordat de afbeeldin
gen op de sluitzegels de le
vensbedreigende ziekte onder 
de aandacht van een groot pu
bliek brengen - als ze worden 
opgeplakt natuurlijk. 

ONTWERP VAN STUDENTEN 
De twee sluitzegels zijn dit jaar 
ontworpen door studenten 
van de Amsterdamse Gerrit 
Rietveld Akademie. Geïnspi
reerd door de ideële doelen 
van de KNCV en vooral van 
het genoemde Nederlands 
Tuberculose Fonds, zijn zij 
aan het werk gegaan en heb
ben prachtige zegels gemaakt. 
Het ontwerp van Kasia Woz-
niak toont een diepblauwe 
sterrenhemel met het kruis 
van Lotharingen, het logo van 
de wereldwijde strijd tegen de 
tuberculose in moderne en in 
traditionele vormgeving. 
Jeroen Sikkema's ontwerp ver
beeldt het strijdtoneel in de 
vorm van een kleurrijke strip 
bestaande uit tien sluitzegels. 
Wat opvalt aan deze sluitze
gels, is dat direct duidelijk 
wordt waarvoor ze zijn be
doeld. De laatste jaren zijn het 
vooral jonge aankomende 

ontwerpers geweest, die op 
het formaat van een postzegel 
de vereniging en de tijd waar
in zij haar werk doet, meer 
zichtbaar hebben gemaakt. 

GRATIS SLUITZEGELVELLETJE 
Lezers van 'Philatelie' verke
ren in de plezierige positie dat 
zij dankzij de medewerking 
van de KNCV op een gemak
kelijke manier kunnen 
kennismaken met de nieuwe 
zegels. Bij deze editie treffen 
zij namelijk een velletje aan, 
dat door de KNCV wordt aan
geboden. 
Uiteraard kunt ook u goed 
werk doen door een bijdrage 
te storten op de girorekening 
130 ten name van het Neder
landse Tuberculose Fonds. 
En nu maar hopen dat de 
nieuwe sluitzegels op zoveel 
mogelijk poststukken worden 
geplakt, zodat ze de Neder
landse brieven - samen met 
de reguliere frankeerzegels -
zullen opfleuren. 
Het door de KNCV uitgege
ven boekje, dat onder redactie 
staat van de bekende filatelis
ten Gert Holstege en Jan Vel-
lekoop, is zo lang de voorraad 
strekt verkrijgbaar bij het Ne
derlands Tuberculose Fonds, 
Riouwstraat 7, 2585 GP Den 
Haag. 

* steun de tuberculosebestrijding * steun de tubei culosebestrijding * 



Internationale Rapp-Veiling 
van 25 tot 28 november 1996 

We bieden u weer buitengewone exemplaren zoals 
verzamelingen en nalatenschappen ter waarde van vele 

miljoenen Zwitserse franken 

VJ e nadruk ligt op de ver-
zamelgebieden Zwitserland, 
Duitsland en Oostenrijk. 

Zwitserland van A-Z met zeer 
interessante aanbiedingen in 
alle verzamelgebieden. 

Duitsland blinkt uit door veel 
onaangetaste verzamelingen, 
partijen en nalatenschappen, 
die ons uit Duitsland voor een 
zo goed mogelijke verkoop 
toevertrouwd zijn. 

Oostenrijk bevat zoals bij de 
laatste veiling een top-aanbie-
ding van frankeringen, zeldza
me afstempelingen en grote 
verzamelingen. 

^ opp 

Alle kavels worden - zoals 
altijd bij Rapp - zonder voor
af gestelde minimumprijs van 
de inbrenger zo goed mogelijk 
aan de hoogst biedende ver
kocht. 

Alle Rapp klanten krijgen de 
luxeuze veilingcatalogus begin 
november, zoals altijd koste
loos, toegestuurd. 

Als nieuwe klant ontvangt 
u de catalogus eveneens, als 
u de waardebon samen met 
een bankbiljet van ƒ 20,- als 
verzendkostenvergoeding 
toegestuurd. 

P E T E R R A P P A G 
Intern. Briefmarken-Auktionen 
T o g g e n b u r g e r S t r a ß e 139 
CH-9500 Wil-Schweiz 

^^Ifï^^^^Wiiè^^^is^ 

t.jte^rH^ft<fe!!i-^ 

Stuurt u mij alstublieft zo snel mogelijk de 
grote, gekleurde Rapp-vedingcatalogus 

1996 

De verzendkostenvergoeding ter hoogte 
van ƒ 20,- heb ik als bankbiljet ingesloten. 

Naam 

Straat 

Postcode/Woonplaats 

PhJ U/96 
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BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelonllaan 11,3526 AK Utrecht 
Telefoon 030 2894290 Fox 030 2800128 

Erevoorzitter 
J G Boikestein, St Willibrordusbn I 
5591BG Heeze, telefoon 040-2263032 

Voorzitter 
PFA von de Loo, Bergweg 43 
1217 SB Hilversum 
Telefoon 035 6245169, fox 035-6233603 

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

Vice-voorzitter, Algemene- en 
Regiozoken 
Mevr H M Feikemo Groos|ohan 
Saksen Weimorloon 65,4818 LB Breda 
Telefoon 076-5142787 

Secretoris/Redoctie Bondspagina 
H W M Hopman, Svieelinckplein 174 
2402 VL Alphen aan den Ri|n 
Telefoon 0T72-444826 

Penningmeester 
Mevr CE Weeber-Kortekoas 
Timorstroot 27,2612 EH Delft 
Telefoon015-2131623 
Giro 1078391 ten nome van 
penningmeester NBFV Delft 

Evenementen en Jeugdzaken 
C Loch, J van Eyckgracnt 191 
5645 TH Eindhoven 
Telefoon 040 2119654 

Juryzaken 
CB vanNugteren,Westerzicht620 
4385BWVIissingen,telefoon0118463711 

Publikaties en documentatie 
R H M Foust, Ri|ksweg N57 
6162 AC Geleen, telefoon 046-4743076 

Pers- en publiciteit 
P Braun, Cburcliilllaan 163" 
1078 DW Amsterdam 
Telefoon 020 6795077 

Commissaris 
S Tuin Nieuweweg 115 
9649 AC Muntendom 
Telefoon 0598-626447 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
J J M Pieters, Stan Kentonstroot 35 
2324 LL Leiden, telefoon 071 5761726 
Matermhmmissaris 
Drs HC Stoop Nouhuysstraatl3 
2024 KT Haarlem, telefoon 023-5262062 

Bondsbibliotheek 
Hoofdstraat 1,3741 AC Boorn 
Telefoon 035-5412526 
Bonébtbliolhecmii C Spoelmon 
Openingsti|den elke eerste en derde 
zoterdagmorgen van de maand van 
10 30 tot 12 30 uur en de daarop 
volgende woensdogen van 10 30 lot 
17 30 uur en van 18 30 tot 20 30 u 

Bondsdocumentatiecentrum 
Secrelam/penmngnieesler 
J Vellekoop Pres Steynstroat 21 
2312 ZP Leiden, telefoon 071 5134424 

Bondsinformatiebureau 
Mt drs S U Ottevongers 
Postbus 4034,3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
HooWHW vanderVhst 
Schoolkode31,)566KVAssendelft 
Keurzendingen uitsluitend oangetekend 
naar de secretaris 
AWASteegb Postbus220, 
1180 AE Amstelveen telefoon 
023 5384212 (na 20 00 uur) 

Service-aldeling 
Directeur H H von Mogen 
RigterskompB, 1261TNBIaricum 
Telefoon 035 5314399 
Bestellingen Bondshureou 
Postbankrekening 2015960 

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

BELANGRIJK VOOR ORGANISERENDE 
VERENIGINGEN: DE EENKADERKLASSE 
Vanaf 1 januari 1997 is 
het mogelijk om bij geju-
reercde tentoonstellingen 
met één kader (deel te ne
men in de éénkaderklas-
se, als de organiserende 
vereniging cJeze klasse 
opneemt. Van 28 tot en 
met 30 maart 1997 heeft 
Aalsmeer de primeur 
De Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Vereni
gingen heeft voor deze 
klasse een eigen regle
ment opgesteld, dat hier
onder integraal wordt 
vermeld. 

Reglement é é n k a -
derverzamei ingen 
(KI -c lass) 

Aiiikel ? 
Alle leden van verenigin
gen aangesloten bij oe 
Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen 
kunnen deelnemen aan 
een tentoonstelling waar
in een KI -class is opge
nomen. Hetzelfde gefdt 
voor buitenlanders aan
gesloten bij een Bond 
welke een overeenkomst 
heeft met de NBFV, zo
lang er plaats is 

Artikel 2 
In de KI -Class bestaan 

drie afdelingen, namelijk 
traditionele-, posthistori
sche- en thematische ver
zamelingen. 

Artikel 3 
De verzamelingen wor
den, indien gewenst, ge
jureerd door juryleden 
uitgenodigd door de 
Commissaris Juryzaken 
van de NBFV. 
Tegen de uitslag van de 
juryleden is geen beroep 
mogelijk, daar door het 
ondertekenen van het 
definitieve aanmelding
formulier de inzender de 
regels, die voor de be
treffende tentoonstelling 
gelden, aanvaardt. 

Artikel 4 
De kaderkosten worden 
bepaald door het orga
nisatiecomité. 

Artikel 5 
De bekroningen worden 
verstrekt door het comité 
op een bij de NBFV te 
verkrijgen diploma. 

Artikel 6 
Een inzender wordt ge
rechtigd een 'speld' te 
dragen, in de soort van 
de hoogste bekroning. 

INZENDERS DIE NAAR NATIONALE 
DEELNEMING WILLEN DOORSTROMEN 

In Nederland wordt in 
1997 geen nationale 
tentoonstelling georgani
seerd. Daardoor zouden 
inzenders geblokkeerd 
kunnen worden bij door
stroming naar internatio
nale tentoonstellingen 
Teneinde dat te voorko
men organiseert de 
NBFV voor deze inzen
ders een Nationale Ten
toonstelling Bobur 97 in 
het Bondsbureau, Zee-
lantlacn 11 , 3526 AK 
Utrecht op zaterdag 8 
maart 1997 
Er zal aan tafel worden 
ge|ureerd op internatio
naal niveau door inter
nationaal gekwalificeer
de juryleden. 
De toelatingseis is dat de 
inzender met de verza

meling meer dan 74 
punten op een categorie 
2-tentoonstelling heeft 
behaald en het plan 
heeft in 1997 of 1998 
door te stromen naar in
ternationale deelname. 
Het Bondstentoonstel-
lingsreglement, zoals op
genomen in het Bonds
vademecum - elke ver-
eniginqssecretaris bezit 
dit - zal worden gehan
teerd. 

Inschrijvingsformulieren 
zijn te verkrijgen bij de 
Commissaris Juryzaken, 
de heer C B. van Nugte-
ren, Westerzicht 620, 
4385BWVlissingen. 
De sluitingsdatum voor 
de inschrijving is 
15 januari 1997 

Artikel 7 
Aan de eigenaar van 
een verzameling wordt 
éénmalig een speld ver
strekt qeïijk aan de 
hoogst behaalde bekro
ning, tegen inlevering 
van een eventueel eerder 
behaalde speld van la
gere kwalificatie. 

Artikel 8 
De bekroningen zullen 
worden bijgehouden on
der verantwoording van 
de Commissaris Juryza
ken van de NBFV. 

Ar/;ice/ 9 
De juryadviescommissie 
zal uit drie personen be
staan 

Artikel 10 
Het maximaal aantal te 
behalen punten is 40, 
onderverdeeld in een 

aantal aspecten, ver
schillend voor de drie af
delingen 

Artikel 11 
Een speld wordt verstrekt 
bij het behalen van de 
volgende punten en bij 
inlevering van de lagere 
pin (indien van toepas
sing) en zodoende kan 
per persoon slechts één 
speld in iemands bezit 
zijn: 

Brons 20-26 punten 

Zilver 27-33 punten 

Goud > 33 punten 

In alle gevallen waarin 
dit reglement niet voor
ziet, qeldt het Bondsre-
glet^ent en beslist de 
voorzitter van de jury. 

JFN ORGANISEERT WORKSHOP VOOR 
BEGINNENDE JEUGDLEIDERS 

Voor verenigingen die al 
langer overwegen om 
een jeugdafdeling op te 
richten, is er goed 
nieuws! 
De drempel om een 
jeugdafdeling op te rich
ten is vaak hoog door 
onbekendheid. Mensen 
vinden het een te grote 
stap om zich aan te mel
den als jeugdleider. 
Deze dient immers een 
jeugdclub te kunnen run
nen, moet filatelist zijn 
én in staat zijn om infor
matie over te dragen 
aan de jeugd; een soort 
schaap met vijf poten 
dus. 
Om mensen die er mis
schien wel iets voor voe
len jeugdleider te wor
den, maar er tegen op 
zien, kan de workshop 
van Jeugdfilatelie Nec/er-
/ond (JFN) worden aan
bevolen. Zo'n workshop 
wordt bezocht door alle 
beginnende jeugdlei
ders, ook die van al be
staande jeugdclubs 
Vanaf dit seizoen staat 
de workshop ook open 
voor mensen van filate
listenverenigingen die 

zich willen oriënteren op 
het leiden van een jeugd
afdeling. 
De workshop duurt een 
zaterdag, wordt centraal 
in het land gehouden en 
behandelt in het alge
meen de diverse aspec
ten van het leiden van 
een jeugdclub, met als 
hoofdthema's filatelisti-
sche vorming en jeugd
werk. Deelname kost 
f 30.- per persoon 
Daarvoor ontvangt u het 
workshop-materiaal, kof
fie/thee, lunch en ver
goeding van een tweede 
klas-treinreis. 
Belangstellenden kunnen 
contact opnemen met 
mevrouw M. Rozendaal-
Doucet, Jan van Arkel-
weg47, 3791 AB Ach
terveld, telefoon 034-
2451853. 
Zodra er voldoende be
langstelling is, zal een 
extra workshop worden 
ingelast 
Voor beginnende jeugd
clubs stelt de Stichting Fi
latelie twee jaar lang vijf 
abonnementen op De 
Posthoorn ter beschik
king. 



OVERZICHT POSTZEGELTENTOONSTELLINGEN 1997 
Datum Cat Saort Kaders Plaats 

Orgonisatie/Contactpersoon/Lokatie 

250 Goirie {regio 8) 
Vereniging van Postzegelverzamelaars Tilburg 
W Tukker, Postbus 10020, 5000 JK Tilburg 
Jan van Besouwhuis, Thomas van Diesenstraat 1 

55 H a l f w e g 
Postzegelvereniging SPA 
J C van der Bi|l, Houtri|kstraat 9, 1165 LL Halfweg 
De Ontmoetingsruimte 

300 Beuningen 
Afdeling Beuningen/Ewi|k van de Globe 
J Kremers, De Ververt 15 62, 6605 AM Wi|chen 
Sporthal 'Tinnegieter', Leigraag 2 

14-16 
feb 

28 feb/ 
2 mrt 

14-16 
mrt 

21-23 
mrt 

28-30 
mrt 

28-30 
mrt 

3-5 
apr 

05-06 
apr 

19-20 
apr 

3 

J 

* 

W 

P 

W 

P 

P 

3 W 
eenkaderiurenng 

3 

3 

3 

W 

w 

w 

Telefoon Bijzonderbeden 

55 larig bestaan 
Tilphilex 97 

50-|arig bestaan 

013 5714417 

020-4974024 

024-6417892 

100 Den H a a g 
Filotelistenvereniging Zuidelijk Afrika 
A W Davids, Van Leeuwenberchstr 4 ^ 
PTT Museum, Zeestraat 82 

', 3515 AZ Utrecht 030-2735598 

13-14 
sep 

26-28 
sep 

11-12 
okt 

11-12 
okt 

11-19 
okt 

22-25 
okt 

24-26 
okt 

7-9 
nov 

14-16 
nov 

2 
3 

3 

3 

3 

2 

3 

Verklaring afkortingen 
1 = Internationaal J = 

W 
W 

P 
J 

W 

w 

p 

p 

w 
p 

w 

w 

Jeugd 

75 Den H a a g 
Perfin Club Nederland 
D Scheper, Hogelond 1, 2264 JX Leidschendam 
PTT Museum, Zeestraat 82 

328 Aalsmeer (regio 5N | 
Postzegelvereniging Aalsmeer 
G H Hoing, Azaleastraat 27, 1431 SJ Aalsmeer 
Verenigde Bloemenveiling, Legmeerdi|k 313 

250 He inkeszand (regio 7] 
Filctelistenvereniging De Bevelanden 
J A Grimminck, Vogelzangsweg 42, 4461 Nhl Goes 
Stichting Ontmoetingscentrum 'De Stenge', Stengeplein 1 

150 Eist (regio 10) 
Afdeling Eist van De Globe 
F van Leeuwen, Van Rooyenstraot 38, 6665 GG Driel 
Hotel Restaurant 'Het wapen van Eist', Dorpsstraat 28 

200 Hengelo (regio 2) 
Vereniging van Postzegelverzamelaars Twente en 
Contactgroep Oost-Europa 
H Clever, Wingerdstraat 7, 7552 SG Hengelo 
De V/aarbeek, Twekkelerweg 327 

750 Amsterdam 
Vereniging voor Thematische Filatelie 
A Jacobs, Esdoorn 13, 3984 AT Odi|k 
Frcns-Ottenstadion, Stadionstraat 10 

400 A rnhem (regio 10) 
300 Hoofdbestuur Filatelistenvereniging De Globe 
200 A W Hoogveld, Schaapdrift 93, 6902 AC Zevenaar 
100 Sportcentrum 'Valkenhuizen', Beukenlaan 15 

225 Sittord (regio 9) 
Filotelistenvereniging Sittard en omstreken 
H Rennenberg, Maaslandstraat 10, 6141 BX Limbricht 
College Sittard, Brodleystraat 25 

240 A lmelo (regio 2) 
Postzegelclub 'Almelo', afdeling van de NVPV 
F Krabshuis, Nieuwstraat 118, 7605 AH Almelo 
St Paul College, Sluitersveldsmgel 2 

75 Den H a a g 
Haagse PhiTatelistenvereniging 
J Goenendaol, Ln vClingedael 103, 2597CC Den Haag 
PTT Museum, Zeestraat 82 

100 Spijkenisse 
Postzegelvereniging 'De Maasmond 
J F S van der Plas, Slakkenveen 325, 3205 GK Spi|kenisse 
Christeli|ke Scholengemeenschap 'Blaise Pascal' 

070-3279626 

0297 322034 

0113 227945 

026-4723395 

074 2430502 

030-6562972 

0316 524714 

046 4525907 

0546-814952 

070 3247532 

0181-642573 

232 Ve ldhoven (regio 8) 
Postzegelvereniging 'Groot Veldhoven' 
Mw M Jegerings-Hendnks, Zandberg 11, 5508 SA Veldhoven 040 2531242 
Sondervick-college, Sterrenlaan 165 

250 Hoogezand (regio 1) 
Philatelisten Vereniging Hoogezand/Sappemeer 
J Bos, Zuiderloan 17,9601 BD Hoogezand 
Cultureel centrum 't Kielzog 

130 H e e r h u g o w a a r d (regio 3] 
Philatelisten Vereniging Heerhugowaard en omstreken 
L van Di|k, Lek 54, 1703 KJ Heerhugowaard 
Zalencentrum 'De Swan', Middenweg 178 

N - Nationaal P = Propaganda W = Wedstrijd ' = Jury-advies 

0598-398044 

072 5711935 

Eeuwfeest De Globe 
Dertiende Dag van 
c/e Jeugdfilatelie 

10-|arig bestaan 
Sapex 97 

10 rang bestaan 
Perfilex 97 

50 lorig bestaan 
Jub Postaal 97 

70-|arig bestaan 
Befilex 97 

35-|arig bestaan 
ee/uwe Post lil 

30 |arig bestaan 
vereniging en 
15 larig bestaan 
contactgroep 
Oosphila 97 

Themaphilex 1997 

Eeuwfeest De Globe 
Clobepost 100 

40 laria bestaan 
Dag va Postzegel 
Thematische aag 
Limphilex XXVIII 

65 larig bestaan 
Almelo 97 
Dag vd Postzegel 

lOOioarHPhVen 
50 |aar afdeling 
Philatelica Den Haag 
Haphilex 97 

40-|arig bestdan 

40-|arig bestaan 
Kempen-Phtia 97 

45 larig bestaan 
HS 97 

25-|arig bestaan 
Reigerpost 1997 

AANVRAGEN VAN 
BONDSERETEKENS 

Als verenigingen leden 
hebben die naar hun 
mening in aanmerking 
komen voor de Waller-
of de Spoorenberg-
medaille, dan kan men 
een voordracht daarvoor 
doen bij het Bonds-
bestuur, schriftelijk en 
met redenen omkleed 

Wallerivedaille 
De Walleririedaille, de 
hoogste onderscheiding 
die de Bond kan verle
nen, kan v/orden toege
kend aan diegenen die 
zich bijzonder verdien
stelijk hebben gemaakt 
voor de filatelie in het al
gemeen, derhalve zowel 
Bestuurlijk, organisato
risch als filatelistisch. 

SpoorenbergmedaÜle 
Met de Spoorenbergme-
da/'//e worden zij geëerd 
die zich bijzonder ver
dienstelijk hebben ge
maakt voor de themati
sche filatelie en/of bij
dragen hebben geleverd 
op dit filatelistiscn ge
bied. 

Voorstellen voor toeken
ning van de medailles 
moeten vóór / 5 februari 
/997b i j de secretaris 
van de Bond zijn ontvan
gen. Na die datum is 
geen correspondentie 
meer mogelijk Een even
tuele uitreiking geschiedt 
tijdens het Bondsdiner, 
na de Algemene Verga
dering. 

Bondsspeld 
Leden die zich bijzonder 
verdienstelijk hebben ge
maakt voor de eigen ver
eniging kunnen worden 
voorgedragen voor toe
kenning van de Bonds
speld Voorstellen hiertoe 
zijn niet aan een vaste 
datum gebonden, maar 
men moet er rekening 
mee houden dat de aan
vraag vier maanden 
voor de voorgenomen 
datum van uitreiking bij 
de secretaris van de 
Bond is ingediend. De 
speld kan in zilver of in 
goud worden uitgereikt. 
De mate van verdienste 
is daarvoor bepalend 

AANVULLING 
SERVICE-AFDELING 

023 - Geuzendam, Ten 
Postwaardestukken -
^21.20(incl. porto). 



DAG VAN DE JEUGDFILATELIE 1997 IN 
SPORTHAL DE TINNEGIETER BEUNINGEN 

Reserveer zoterc/og 15 
maart 1997 in uw agen
da, want dan wordt in 
sporthal De Tinnegieter, 
Leigraaf 2 te Beuningen 
de Dag van de Jeugafila-
telie gehouden. Tussen 
duizend en vijftienhon
derd jongelui uit het ge
hele land komen bijeen 
om te ruilen, tentoon te 
stelling en mee te doen 
aan het diabekertoer
nooi, de Filagram-qu\z 

en Fila-marathon. 
Het thema van de ten
toonstelling, die wordt 
georganiseerd door De 
Globe, is A^aos en 
Waal, een fruittuin. Het 
organisatiecomité zorgt 
vooreen loterij. 
Belangstellenden kunnen 
schrijven of bellen met 
de heer J. Kremers, De 
Ververt 15-62, 6605 
A M Wychen, telefoon 
024-6417892. 

JEUGDFILATELIE NEDERLAND 

NIEUWS VAN DE WERELDPOSTZEGEL-
TENTOONSTELLING ISRAEL 98 

Als vervolg op het be
richt in het juninummer 
van 'Philatelie' kan wor
den gemeld dat nu Bulle
tin nummer 1 van de ex
positie Israël 98 is ont
vangen. 
ZoaTs destijds al werd 
gemeld, wordt deze we-
reldpostzegeltentoonstel-
ling gehouden van 1 3 tot 
21 mei 1998. Als lokotie 
is gekozen voor het 
Israel Trade Fairs and 
Convention Centre in Tel 
Aviv. 
Het totaal aantal kaders 
dat op Israël 98 beschik
baar zal zijn was bij het 
ter perse gaan van deze 
editie van 'Philatelie' he
laas nog niet bekend. 
De tentoonstelling staat 
onder patronaat van de 
Federation Internale de 
Philatelie (FIP) en heeft 
de steun gekregen van 

de Europese federatie 
FEPA. Op arond daar
van staat deelname open 
voor leden van de bij de 
nationale federaties aan
gesloten verenigingen. 
Zoals gebruikelijk is kan 
voor alle klassen worden 
ingezonden. Voor niet-
wedstrijdklassen (bij
voorbeeld de Erehof) kan 
dat alleen op uitnodi
ging. Een verguld zilve
ren medaille, verkregen 
tijdens een nationale ten
toonstelling, of een eer
dere bekroning tijdens 
een FlP-tentoonstelling, 
kwalificeert inzenders 
voor deelname. 
Voor literatuur is een 
eerder behaalde zilveren 
medaille vereist en voor 
jeugdinzendingen is dat 
een verzilverd bronzen 
medaille. 
Aanmeldingsformulieren 

zijn verkrijgbaar bij de 
Nederlandse commissa
ris voor deze tentoonstel
ling: de heer C.B. van 
Nugteren, Westerzicht 
620,4385BWVl iss in-
gen, telefoon 0118-
463711. De formulieren 
moeten vóór 1 januari 
/997b i j hem zijn inge
leverd. 
De kaders op Israël 98 
hebben een afmeting 
van 96 bij 118 centime
ter, zodat er per kader 
zestien bladen kunnen 
worden opgehangen. 
De bladen, die in vier 
rijen van vier worden 
geplaatst, mogen niet 
groter zijn dan 24 bij 29 
centimeter (inclusief de 
beschermhoes). 
Het kadergeld voor 
Israël 98 bedraagt 
$ 25.-. Voor jeugd- en 
Mophila-inzendingen is 
geen kadergeld verschul
digd. In de literatuurklas-
se is het tarief $ 25.- per 
inzending. 

Heeft u nog steeds de nieuwe Catalogus Grootrondstempels Nederland 1996 
van F van den Hoven niet gekocht? Wacht er dan niet te lang mee, want hij is bijna 
uitverkocht' 

Verkrijgbaar bij de betere postzegelhandel Ook rechtstreeks 
te bestellen door overmaking van ƒ38,— op postbankrekening 
4752860 t n V Uitgeverij Filatop te Amersfoort Tevens te 
verkrijgen op de Verzamelaarsjaarbeurs m Utrecht (9/10 nov ) 

Uitgeverij Filatop, uw specialist in Filatelie en Topografie. 

■ Postzegelveiling Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr RJ. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 69e veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 23 november a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 

In onze 69e veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
70e veiling worden ingeleverd. 

Wij zoeken nog goede collecties en voorraadpartijen voor 
onze veilingen in 1997. 

Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 21 nov. van 13.0021.00 
vrijdag 22 nov. van 13.0022.00 
zaterdag 23 nov. van 08.0012.00 

Onze volgende veiling zal worden gehouden medio 
februari 1997. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 

Nadere inlichtingen: tel. 0582122096 
fax. 0582129180 

Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling

catalogus gratis toe. 

Wij bieden u postfrisse zegels van de thema's voetbal/sport/ 

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

Vraag de gratis prijslijst (Michelnummers) van uw thema. 

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

Veiling nr. 46 
wordt gehouden op 

7 DECEMBER 1996 
te ALKMAAR 

Kijkdagen in Amsterdam  Den Haag 
Castricum en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag. 

Herculesstraat 29 
1076 RZ Amsterdam 

Tel. 0206712914 



Geprolongeerd! 
12 november a.s. verschijnt: 
2e vernieuwde NVPH-CD-ROM 

NU UITGEBREID MET CURAQAO, NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA 
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VEERSEDIJK 59 
3341 LL H.I. AMBACHT 
TEL. (078) 

6818074/6821385 
FAX (078) 6815756 

FM5®1V, Geopend 
van 10.00 tot 17.00 

Zaterdag 
van 10.00 -15.30 

(Gesloten op maandag). 

WEKELUKS NIEUWE AANVOER! OOK KILO-MIXEN. VRAAG ONZE COMPLETE PRIJSLIJST (36 
' 0 0 47,50 L.83 ZWITSERLAND 

L.84 idem TOESLAG 
LAND: 100 gr. 250 gr. 
L.1 AFRIKA (alg.) 19,00 45,00 
L.3 ARAB.GEBIEDEN 30,00 67,50 
L.5 AZIË 19,00 45,00 
L.6 BAHRAIN 40,00 95,00 
L. 14 CANADA 18,00 42,50 
L.16CARAIBISCHEGEB. 35,00 82,50 
L.18 DDR 24,00 55,00 
L.20 DENEMARKEN B 12,50 27,50 
L.22 ENGELAND 10,00 22,50 
L.24 ENGELSE GEB. 19,00 45,00 
L.25 FARCER 110,00 275,00 
L.27 FINLAND 15,00 35,00 
L.29 FRANKRIJK 52,50 125,00 
L.32 GROENLAND 150,00 350,00 
L.33 HONGARIJE 15,00 32,50 
L.35 IERLAND 22,50 52,50 
L.39 IRAN 30,00 55,00 
L.41 ITALIË 27,50 65,00 
L.42 JAPAN 24,00 55,00 
L.44 KENIA 30,00 70,00 
L.47 MALAWI 24,00 55,00 
L.49 MALTA 19,00 45,00 
L.50 MAURITIUS 35,00 82,50 

MNF.7MONGOLIE 
L.53 NAMIBIË 
L.54 NEDERLAND 
L.55 idem TOESLAG 
L.57 NIEUW ZEELAND 
L.59 NOORWEGEN 
L.60 OOSTENRUK 
L.61 POLEN 
MNF.9 ROEMENIE 
MNF10 RUSLAND 
L.64 SINGAPORE 
L.65SKANDINAVIEA 
L.66 SKANDINAVIE B 
L.67 SPANJE 
L.70 TANZANIA 
MNF. 12 THAILAND 
L.72 TURKIJE 
L.74 WERELD A 
L,75 WERELD B 
L.76 WEST-EUROPA A 
L.77 WEST-EUROPA B 
L.78 IJSLAND 
L.80 ZUID-AFRIKA 
L.81 ZWEDEN 

18 
24. 
10. 
35. 
21, 
17, 
35, 
16 
19, 
19, 
19, 
19. 
47. 
21. 
30. 
14. 
40. 
18. 
40, 
19, 
40, 
65, 
13, 
15, 

00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

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 

MISSIE-KILOWAAR 
M.1 AFRIKA (alg.) 
M.2 AUSTRALIË 
M.4 BELGIË 
M.6 DENEMARKEN 
M.7 DUITSLAND 
M.8 ENGELAND 
M.IOHNLAND 
M.11 IERLAND 
M. 12 JAPAN 
M.22 KANAAL-EIL. 
M.23 MALTA 
M.13 NEDERLAND 
M.14NW.ZEELAND 
M.15 NOORWEGEN 
M.16 SKANDINAVIE 
M.17 USA 
M.18 WERELD 
M.19 WEST-EUROPA 
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 

LEVERING ALLEEN ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING. BENEDEN FL. 150,- VERZENDKOSTEN EXTRA 
GIRO: 48.91.639 BANK: 86.73.00.574. ALLE FRANKOST-ARTIKELEN ZIJN IN BEIDE FILIALEN VERKRIJGBAAR. 

VRAAG INFO OVER ONZE AVONTUURBLADEN 

NIEUW VAN 
STANLEY GIBBONS 
Stamps of the World 
Waarin opgenomen alle postzegels 
van de wereld ! 
Drie delen in een cassette: 
Prijs per set: ƒ 255,00 

British Commonwealth 
Deel I: Landen A-I (incl. Great Britain) 
Deel II: Landen J-Z 
Prijs per deel: ƒ 95,00 

Deze catalogi zl/n verkrijghaar hij 
de erkende postzegelhaMdelaren! 

Vraag voor meer mformatie van Stanley Gibbons de gratis brochure aan bij: Uitgeverij DAVO, Postbus 411, 7400 AK Deventer. 



BIESTRAAT 3A 

5126 NH GILZE 

TEL. (0161) 45 35 88 

FAX (0161)45 34 68 
mmw B.V. Geopend van 

10.00 - 18.00 
Op zaterdag van 

9.30 - 15.30 
(Gesloten op maandag). 

TELEFOONKAARTEN 
NIEUW "SUPER-ASSORTIMENT" van o.a. 

SINGAPORE, FORMOSA, MALEISIË, 
INDONESIË, PERU etc. 

(zeer veel kaarten kunt u los uitzoeken voor 1 gulden) 

1000 plaatjeskaarten van AZIË 800 gulden 
2500 plaatjeskaarten van AZIË 1750 gulden 

Ü Z E E R ^ ^ V E E L X ^ E R . S C : H I L E E ] S r i : > E ! ! 
FRANKPOST B.V.: 

A L M E E R D A N T I E N J A A R H E T V E R T R O U W D E A D R E S V O O R D O Z E N E N K I L O W A A R . 
I N S T E E K B O E K E N : V I E R H A L E N . D R I E B E T A L E N . V R A A G M E E R I N F O ! 

LEVERING ALLEEN ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING. BENEDEN ƒ 1 5 0 - VERZENDKOSTEN EXTRA 
GIRO: 48.91.639 BANK: 867300574 

ALLE FRANKPOST-ARTIKELEN ZIJN IN BEIDE FILIALEN VERKRIJGBAAR. VRAAG INFO OVER ONZE AVONTUURBLADEN 

SUPER KILOV^fAAR 
grootformaat zegels lOOgr 250gr SOOgr 
Australië groot assortiment met '96 10,00 22,50 40,00 
België leuke sortering 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 veel'96 en hoge waarde 10,00 22,50 
Engeland greetings veel jaren met'96 22,50 55,00 
Finland veel '95 en boekjeszegels 14,00 30,00 
Frankrijk leuke sortering met '96 50,00 
Nederland grote sortering met toeslag 14,00 30,00 55,00 
Nieuw Zeeland goede sortering met '96 25,00 60,00 
Oostenrijk veel nieuw met '96 35,00 
Spanje laatste jaren iets'96 22,50 50,00 
USA alleen nieuwe 32 c-zegels 25,00 
Wereld veel landen 15,00 35,00 65,00 
West Europa veel landen met nieuw 17,50 40,00 

67,50 
40,00 

55,00 

SOOgr IKG 2,5KG 
25,00 55,00 120,00 
27,50 50,00 115,00 
35,00 60,00 
35,00 60,00 
35,00 60,00 
30,00 55,00 
25,00 45,00 
30,00 55,00 

MISSIE GROOT EN KLEINFORMAAT 
Australië leuk kort geknipt met '96 
Duitsland veel nieuw leuke missie 
Finland meest nieuw 
Japan leuke mix kort geknipt 
Spanje moeilijk gebied met '95 
Wereld veel landen 
Zuid Afrika grote sortering met nieuw 
Zwitserland kort geknipt met iets nieuw 

WEGENS ENORM SUCCES IN SEPTEMBER 
OPNIEUW 5 KG SUPERMISSIE ENGELAND / 75,00 

UITGEBREIDE PRIJSLIJST OP AANVRAAG 
De berm Bachplein 516 3122 KR Schiedam. Tel. 06-52855831 

Bestelling op Giro 72.31.950 Bank 40.18.19.582 
verzendkosten ƒ 6,50 rembours ƒ 12,50 

boven ƒ 200,00 geen verzendkosten. 

D E B E R M BACHPLEIN 516 
P O S T B U S 471 - 3 1 0 0 A L S C H I E D A M 
T E L 06-52 .855 .831 - F A X 010-4717947 

VOORU 
VERKOOPT 
BEL ONS!! 

POSTZEGELVERZAMELINGEN 
PARTIJEN VAN NEDERLAND 
EN ALLE OVERIGE LANDEN 

DRINGEND Ä CONTANT 
TE KOOP GEVRAAGD: 

Wegens grote 
afzetmogelijkheden is 
geen partij te groot. 
Bezoek aan huis. 

Gratis betrouwbare 
taxatie. 

1215 CB HILVERSUM 
Tel./Fax: 035-6219470 

Autotelefoon: 0653353512 



UITGIFTEni SAMENSTELLING MEVROUW A.C.VAN DER HAAR-AMPTMEIJER 
POSTBUS 1 3 2 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

Noten: 
Als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 don 
wil dol zeggen dot de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in 'Philatelie' van maart |3) 
op falodzijde 223 
Als bi| een zegel geen omschriivinq 
wordt gegeven dan IS de zegel of de 
omschri|ving ervan (nog) met door de 
samenstelster van deze rubriek ont
vangen 
Alleen nieuwe emissies van landen die 
worden erkend door de Wereldpost
vereniging worden vermeld, dit houdt 
echter met automatisch in dot derge 
li|ke emissies in tentoonstellingscollec-
ties mogen worden opgenomen 

EUROPA 

ANDORRA FRANS 
28 -10 - ' 96 . Beestenmarkt. 
2.80 F. Verschillende dieren. 
18-l l- '96'SantaColomn'. 
6.70 F. Toren met wegvliegende 
duif. 

BELGIË 
7-10-'96.Jeugdfilat8lie. 
16 F. Stripfiguur 'Chlorophyr (van 
tekenaar Macherol). 
7-10- '96 . Frankeerzegel; vo
gels. 
6 F. Sijsje. 
7-10- '96 . Honderdvijftigjarig 
bestaan van de 'Armonaque dé 
Mons' ('almanak van Berpen'). 
16 F. Symboliscbe voorstelling. 

BOSNIË-HERZEGOWINA 
10-7- '96 . Geschiedenis van Bos
nië en Herzegov îna. 
100 din. Verdrag van 'Kotromanic 
Ban' (oorkonde met zegel). 
10-7-'96.Postgeschiedenis. 
80 din. Telefoon van Alexander 
Bell (1876). 
10-7 - '96 . Postgeschiedenis; ze
gel op zegel. 
120 din. Honderdste verjaardag 
van de eerste postauto (Yvert nr 
41). 
10-7-'96.Floro. 
30,35 din. Resp. Companuio her-
cegovina, Iris bosniaco. 
10-7 - '96 . Fauna; honden. 

35,80 din. Resp. 'Barak' (bloed
hond), 'Tornjak' (waakhond). 
l - 9 - ' 96 . Week voor het kind; 
het eerste kinderdorp in Bosnië-
Herzegowina (Sarajevo). 
100 din. Ballonnen met embleem 
(kinderen met bloem). 
20 -9 - ' 96 . Folkloristische 
kleding. 
50 din. met samenhangend vig
net, 80,100 din. Poortjes in ver
schillend costuum. 
20 -9 - ' 96 . Museumvoorwerpen 
(militaire uniformen). 
35,80,100,120 din. Resp. Bogo-
mil, Oostenrijks-Hongoars, Turks, 
koninklijk. 

BULGARIJE 
Afbeelding melding 10/710. 
20 -4 - ' 96 . Honderdtwintigste 
verjaardag van de opril-opstond 
en nonderdtwintigste sterfdag van 
Hristo Botev. 
10.-, 40.- L. Resp. treurende vrou
wen, portret met handschrift. 
4-7 - '96 . Olympische spelen 
Atlanta 1996. 
5.-, 8.-, 10.-, 25.-L; blok van 
15.- L. Resp. boksen, worstelen, 
roeien, kogelstoten; olympisch sta
dion in Athene (1896). 
Postzegelboekje met vier zegels. 
9-7 - '96 . Tweehonderdvijftigste 
geboortedag van Francisco (cTe) 
Goya (ylucientes) (1746-1828); 
schilderijen. 
5.-, 8.-, 26.-, 48.-L; blok met 
10.- en 15.- L Resp. muurschilde
ring, 'meisjes met parasol', 'neer
schieten van opstandelingen in 
Madrid, 3 mei 1808', 'buurvrou
wen op het balkon'; 'de naakte 
Maja' en 'de geklede Majo'. 
30 -7 - ' 96 . Krabben. 
5.-, 10.-, 12.-, 25.-, 30.-, 40.-L 
Resp. Gommorus orduus, Asellus 
aquaticus, Astacus astacus, Polae-
mon serrotus, onleesbaar, Carci-
nus mediterraneus. 
3-9 - '96 . Heiligverklaring van 
Johannes von Rilo 876-946 (stich
ter van het oudste klooster 'Rilo' 
in Bulgarije). 
Blok met zegel van 10.-L. St. Jo
hannes von Rilo, op blok het 

klooster. 

CYPRUS TURKS 
28-6-'96.Wereldmilieudag. 
Blok met twee zegels van 50 TL. 
Landschappen. 
31 - 7 - ' 9 6 . Olympische spelen 
Atlanta 1996. 
Blok met twee zegels van 15 en 
van 50 TL. Resp. basketbal, discus
werpen, speerwerpen, volleybal. 

DENEMARKEN 
Afbeelding melding 9/630. 
27 -6 - ' 96 . Frankeerzegels; type 
'portret koningin Morgrethe II ' 
(geboren in 1940). 
4.-,5.25kr. 
10-10-'96.Honderdvijftigste 
geboortedag van architect en ont
werper Thorvald Bindesboll 
(1846-1908). 
3.75,4.- kr. Resp. gedecoreerde 
kruik (1893), ontwerptekening 
voor omslag schrijf map (1894); 
postzegelboekje. 
10-10-'96.Aids*-fonds; toe
slagzegel. 
3.75 -f 0.50 kr. Draagbaar 'lintje' 
(stervormige figuur met centraal 
een hartje). 
10-10- '96 . Postzegelboekje. 
Inhoud: twee zegels van 3.75 kr. 
Type 'portret koningin Morgrethe 
II, twee zegels van 1 .kr . en twee 
zegels van 0.25 kr. type 'golflijn'. 
7-11- '96 . Schilders van Skogen 
(noordelijkste punt van Denemar
ken). 
10.-, 15.-kr. Resp.'Bij het midda
geten' van Peder Severin Krayer' 
(1851-1909),'Het meisje met de 
zonnebloemen' van Michael An-
cher(1849-1927). 

DUITSLAND 
Afbeelding melding 10/710. 
9 -10- '96 . Toeslogserie ten bate 
von sociale voorzieningen 1996; 
boerderijen. 
80-f 40 (tweemaal), 100-1-50 
(tweemaal, 200 -t- 70 Pf. Resp. 
Spreewold, Thüringen, Zwarte 
Woud, Westfalen, Sleeswijk-Hol-
stein. 
9 -10- '96 . Honderdste sterfdag 

von componist Anton Bruckner 
(1824-1896). 
100 Pf. Portret, outogroof von de 
derde symfonie. 
9-10- '96 . Honderdste sterfdoq 
von botanicus en apotheker Ferdi
nand von Mueller (1825-1896); 
gezamenlijke emissie met Austro-
Në. 
100 Pf. Portret, flora, landkaart. 
18 -10- '96 . Vijfenzeventig joor 
muziekdagen in Donoueschingen 
(oudste festival voor nieuwe mu
ziek). 
100 Pf. Autograaf van John Cage 
ontleend aan 'Aufzeichnungen zu 
Ryoonji'. 

ESTLAND 
30 -8 - ' 96 . Schepen. 
2.50 kr. IJsbreker'Suur Toll' 
(1914). 
25 -9 - ' 96 . Vuurtorens. 
2.50 kr. Vuurtoren van het eiland 
Vaindloo(Stenskär) uit 1871, 
landkaart met ligging. 

FAERÖER 
16-9- '96 . Kunstwerken van 
beeldhouwer en grofisch kunste-
noor Janus Kombon (geboren in 
1913)''. 
4.50,6.50,7.50 kr. Resp.'kudde 
schapen' (1980), 'vissers op thuis-
vaort'(1986),'gezicht op het 
oude hovenkwortier van Tórs-
havn'(1991). 

FINLAND 
9-10- '96 . Stripverhalen; postze
gelboekje. 
Inhoud: ocht zegels von 2.80 Fm. 
Resp. professor Itikoinen van II-
mariVoinio (1892-1955),'Pekko 
Puupöö' ('Peter Blockhead') van 
Oio'Fogeli'Fogelberg (1894-
1952), 'Joonos' van Veikko Sovo-
lainen (geboren in 1929), 'Möm-
milö' van Tarmo Koivisto (geboren 
in1948),'Rymy-Eetu'vanErkki 
Tontu (1907-1985),'Kiekujo 
Kouiku' van Asmo Alho (191)3-
1975), 'Hyvissö Noimisisso' (ge
lukkig getrouwd) van Riito Uusito-
lo, 'Vibreö Ropsodia' ('A green 
rhapsody') van Kati Kovócs. 

1-11- '96. Kerstmis 1996. 
2.-, 2.80,3.20 Fm, Resp. drie mu
zikanten (middelste de kerstman), 
twee rendieren en een hoos onder 
sterrenhemel, kerstman leest brie
ven van kinderen. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 9/630. 
21 -9 - ' 96 . Kunst van Arman 
('nieuwe realisten'). 
6.70 F. Schilderij met rij repete
rende cello's. 
7 -10- '96. Helden uit detective
verhalen; toeslagzegels. 
3.- -I- 0.60 F. Zesmool. Resp. Ro
cambole, Arsène Lupin, Joseph 
Rouletabille, Fontomas, commissa
ris Moigret, Nestor Burma. 
Postzegelboekje met de zes zegels 
en twee vignetten. 
14-10- '96 . Tweehonderdste 
verjaardag van het lyceym 'Henri 
IV'. 
4.50 F. Gebouw. 
21-10- '96 . Vijftig jaar Unicef* 
(melding 7/8/552). 
4.50 F. Kinderen van verschillend 
ros, beeldmerk. 
28-10- '96 . Vijftigste verjoardag 
van de sociaal-economische rood. 
3.- F. Gebouw met wapperende 
vlag, plattegrond van zool. 

GRIEKENLAND 
7-10- '96 . Kastelen/burchten. 
10,20,30,70,80,120,200, 
430,1000 Dr. Resp. Mytilene,Lin-
dos, Rethymnon, Assos Cepholo-
nio, Servio, Monemvosio, Didimo-
thon, Vonitso, Nikopolis. 

GROOT-BRITANNIË 
25 -6 - ' 96 . Frankeerzegels; por
tret koningin Elizabeth II, type 
'Mochin'. 
20,26,31,37,39,43,63 p. 
8-7 - '96 . Idem; in verschillende 
postzegelboekjes. 
1,20,26,37,63 p. 

GUERNSEY 
6-11- '96 . Kerstmis 1996. 
Vel met drie stroken van vier ze
gels van 13 p. Resp. de oonkondi-
ging. Jozef en Moria op weg naar 

7M 



Bethlehem, bij de herberq, engel 
verschijnt aan herders in net veld, 
de Heilige Familie, de herders, de 
drie koningen op weg naar de stal, 
de drie koningen, Simeon in de 
tempel, Maria met Kind, engel 
verschijnt in droom aan Jozef, de 
vlucht naor Egypte. 
24,25 p. Resp. Maria met Kind, 
oanbidding door de herders en de 
drie koningen (afbeelding van 
drie zegels van 13 p.). 

HONGARIJE 
Afbeelding melding 9/630. 
l - 7 - ' 9 6 . Uitgiftedatum melding 
9/630 'fronkeerzegels folklore-
motieven'. 
20 -9 - ' 96 . Honderdvijftig jaor 
stoomscheepvaart op het Balaton
meer. 
17 Ft. Schip'Kisfaludy', landkaart 
met Balatonmeer, kerk. 
Zonder datum. Fronkeerzegels; 
folkloristische borduur- en stofver-
siermotieven. 
300,500 Ft. 

lERUND 
Afbeelding melding 10/710. 

ITALIË 
Afbeelding melding 10/710. 
13-9 - '96 . Italiaanse sport; spe
len van de Middellandse Zee, Bari 
1997. 
750 L. Verschillende disciplines, 
mascotte (Cupido?), beeldmerk. 
14-9 - '96 . Sport; voetbal. 
750 L. Club Juventus kampioen 
van Europo 1995/1996. 
12-10- '96 . Honderdste geboor
tedog von dichter Eugenio Mentale 
(1896-1981). 
750 L. Portret ven Upupa epos 
(vogel). 
31-10-'96. ' Invi to Allo Filote-
lio'. 
750,850 L Resp. portret van Tex 
(Willer) met cowboyhoed, mannen 
te paard, zegel met tekst 'I Fumet-
t i ' ; portret van Corto Moltese, gon
delier, twee meeuwen, zegel met 
tekst 'I Fumetti'. 
31 -10 - ' 96 . Vierhonderdste ge
boortedag van Pietro Berrettini 
'detto II Cortona'. 
500 L 

JOEGOSLAVIË 
8 -5 - '95 . Rode Kruis; verplichte 

bijplakzegel. 
O.lONdin. Wereldbol, gezin. 

LETLAND 
3 0 - 8 - ' 9 6 . Vlinders. 
8,24,30 Lvl. Resp. Papilio 
machaon, Catocala fraxini, Peri-
callia matronula. 

MALTA 
22 -8 - ' 96 . Honderdvijftigste ge
boortedag van schilder Giuseppe 
Coli (1846-1930); schilderijen. 
5,14,20,25 c. Resp.'oogsttijd' 
(1907), 'een hond', 'boerenvrouw 
in het veld'(1914),'Coü bij schil
dersezel' (geschilderd door leer
ling Edward Coruono Dingli). 

MAN 
18-9 - '96 . Vijftig jaar Unicef*. 
24,30,42 p. Alle woorden twee
maal in samenhang. Elke zegel 
met drie foto's en landkaart. Resp. 
Mexico, Sri Lonko, Colombia, 
Zambia, Afghanistan, Vietnam; 
beeldmerk. 
2 -11 - ' 96 . Kerstmis 1996; kin
dertekeningen. 
19,23,50,75 p. Resp. sneeuw
pop en roodborstie (David Ben
nett, 8 jaar); drieoenige kerstman 
(Louis White, 11); kerstboom, ge
zin en cadeaus (Robyn Whelon, 
6), kerstman in slee boven daken, 
sterren (Claire Bradley, 9). 

MOLDAVIË 
21 -6 - ' 96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
0.10,3.701; blok met zegel van 
2.20 L Resp. presidente vrouwen
bond Elena Alistar (1873-1955), 
schei- en natuurkundige Maria 
Skiodowska-Curie (1867-1955); 
schrijfster Julia Hasdeu (1869-
1888) met op blok portretten van 
de 0.10 en 3.70 L. 

MONACO 
19-7-'96.Uitafitedatum mel
ding 10/710'Olympische spelen 
Atlanta 1996'. 

NOORWEGEN 
Afbeelding melding 10/711. 
Aanvulling melding 10/711 'hon
derd jaar film'. Resp. Charles 
Chaplin ('Modern Times'), filmpio-
nier Ottar Gladvedt, Laurel en 
Hardy, Marlene Dietrich ('The Blue 

Angel'), Wenche Foss ('Torres 
Snortevold'), Jock Fjeldstad ('Ni 
liv'), Marilyn Monroe ('The Mis
fits'), ofbeelding met moord, 
bloed en schietpartijen (als sym
bool voor de geweladadige film), 
Leif Juster ('Bussen'), Sean Conne-
ry (als James Bond), Liv Ullmonn 
(films van ingmor Bergman en re
gisseur van 'Kristin Lavransdot-
ter'), 'The Olsen Gang Films' (Arve 
Oppsahl, Sverre Holm, Horald Hei
de-Steen jr en Carsten Byhring), 'Il 
Tempo Gigante' (auto uit de film 
'Flóklypo Grond Prix'). 

OOSTENRIJK 
2S-10- '96 . Duizend jaor Oos
tenrijk. 
Blok met twee stroken zegels van 
6.-, 7.-(tweemaal), 10.-, 20.-Sh. 
Resp. oorkonde van Otto III (996), 
hertog Hendrik II Jasomirgott, 
stichter Rudolf IV, keizer Moximili-
oon I, keizerskroon van Rudolf II, 
Moria Theresia en Jozef II, revolu
tie 1948 (vlammen om wapen en 
kroon), eerste republiek (portret 
van dr. Karl Renner), tweede re
publiek (stootsverdrog 1955), 
symbolische voorstelling van Oos
tenrijk en Europa. 

POLEN 
5-7 - '96 . 'Olymphilex 96'; inter
nationale postzegeltentoonstelling 
Atlanta 1996. 
1 Zl. Beeldmerk. 
5-7 - '96 . Olympische spelen 
Atlanta 1996. 
40,55,70 gr. 1 Zl. Resp. aan me
daillelint hangende discus, tennis
bal, beeldmerk Pools Olympisch 
Comité, voorwiel mountoinoike. 

PORTUGAL 
Afbeelding melding 10/711. 
19-9 - '96 . Honderdste geboorte
dag van Azeredo Perdigoo (1896-
1993, rechter/advocaat, eredoc
toraten). 
47.- e. Portret. 
27 -9 - ' 96 . Heraldiek; wapens. 
47.-, 78.-, 80.-, 98.-, 100.-, 140.-
e. Resp. Aveiro, Beja, Brogo, Bra-
ganco, Costelo Branco, Coimbra. 

RUSLAND 
2 7 - 8 - ' 9 6 . Verdrag tussen Rus
land en de republiek Belarus (Wit-
ruslond). 

1500 R. Vlaggen, Spasski-toren en 
koepel regeringsgeLouw van het 
Kremlin in Moskou, overwinnings
monument in Minsk. 
10-9 - '96 . Kunst; Russisch email. 
1000 (driemaal), 1500 (twee
maal); blok van 5000 R. Resp. be
ker (1679), reukflesjes (eind ze
ventiende eeuw), inktset (co 
1800), koffiekan (1750-1760), 
parfumflesies (eind negentiende 
eeuw); beslag van icoon 'Onze-
Lieve-Vrouw van Kazan' (1894) 
met op blokrond een honglomp 
(1880-1890). 

SAN MARINO 
2 0 - 9 - ' 9 6 . Vijftig jaar Unicef*. 
550,1000 L. Resp. kip met kui
kentjes in verschillenoe kleur, vier 
verschillend gekleurde vogelkui
kens met opengesperde bekjes op 
nest. 
20 -9 - ' 96 . Vijftig jaar Unesco*; 
werelderfgoed. 
450,500,650,14501 Resp. na
tionale parken: Yellowstone-notio-
noolpark in de Verenigde Staten; 
archeologie: muurtekeningen in 
de grot van het dol van Vézère 
(Frankrijk); nederzettingen: histo
risch centrum van San Gimignono 
(Italië); monumenten: 'Wall-
fohrts'-kerk (rococo) te Wies bij 
Steingaden (Duitsland). 

SLOVENIË 
6 -9 - '96 . Schilderkunst; honderd-
dertigste sterfdag van Jozef 
Tominc (1790-1866). 
65 Sit. Schilderij 'familie Moscon' 
(1829). 
6-9 - '96 . Unesco*, werelderf
goed; de 'Korst'-streek. 
55 Sit. De grotten van Skocjon, 
logo. 
6-9 - '96 . Tweehonderdvijftigste 
verjaardag van de middelbore 
('grommor') school in Novo mesto 
(hort van de 'Dolenjsko'-streek). 
55 Sit. Natuurkundig instrument. 
6-9 - '96 . Honderd jaar moderne 
cardiologie. 
12 Sit. Hort. 

SPANJE 
13-9 - '96 . Vijftig jaar Unicef*. 
19,30,60 P. Resp. honderdste 
geboortedag van dichter Gerordo 
Diego, 1896-1987 (nortret met 
vulpen), honderdvijftigste geboor

tedag von politicus, historicus en 
jurist Joaquin Costa, 1846-1911 
(portret en geboorteplaats Men
zon), symbolische voorstelling met 
tekst '50 onniversorio Unicef' en 
joortallen. 
27 -9 - ' 96 . Archeologie. 
30 P. Tweemaal. Resp. 'Noveto de 
Estudons' op Menorca (zeer waar
schijnlijk een begraafplaats), 
'Poblodo (nederzetting) del Cobe-
zo de Alcoló de Azoilo' in Teruel. 

WITRUSLAND 
5-6 - '96 . Fronkeerzegels; type 
'nieuw staatswapen'. 
100,500,600,1000,1500, 
1800,2200,3300,5000, 
10.000,30.000,50.000 (R.). 
14-6 - '96 . Stootsverdrog Rus-
land-Witrusland. 
1500(R.) Vlaggen. 
Juli ' 9 6 . Olympische spelen 
Atlantol996. 
3000 (R.). Viermaal; blok met ze
gel van 5000 (R.). Resp. ritmische 
gymnastiek, discuswerpen, worste
len, gewichtheffen; peweerschie-
ten, op blok brugoefening man
nen. 

IJSLAND 
9 -10 - '96 . Waterval Godafoss in 
de rivier de Skjolfondafljot. 
Blok met 90.-, 45.-, 65.- kr. in sa
menhang, met doorlopend beeld. 
De waterval. 

ZWEDEN 
5-10- '96 . Dog van de postzegel; 
thema 'vier decennia' met een 
vleugje nostalgie; postzegel
boekje". 
3.85 kr. Viermaal. Resp. bood
schappenjongen met bakfiets (ja
ren dertig), 'swingpjott' ('swing-
knul' in breedgeschouderd colbert 
en pantolon met smalle pijpen, 
hoed met brede rand) met gram
mofoonplaat (1940), gemotori
seerde nozem bij pomp (1950), 
hippiemeisje 'flower power' met 
tekst'peace, love'(1960). 
5-10- '96 . Schilderkunst von 
EndreNemes (1909-1985), rolze-
gel; gezomenlijke emissie met 
Tsjechië en Slowakije. 
6.- kr. Schilderij 'de barokstoel' uit 
1941 (ontleding van de oorlogssi-
tuotie in de wereld uit het perspec
tief van de Zweedse neutraliteit: 



snoekbaars zwemt vraatzuchtio in 
zitting, genegeerde dobber en ko
ninklijk slot in de zon). 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
15-8- '96 . Fauna; beren. 
Vijf woorden en blok. 

ARGENTINIË 
12-4- '96 . Zelfklevende fran
keerzegels; beeldmerk posterijen. 
25,75 c. 
24-8 - '96 . Nationale parken, V. 
$ 0.75. Viermaal. Resp. nationaal 
park 'Diamante' (met Penelope 
obscura), 'Otomendi' (met Blasto-
ceros dichotomus), 'El Leoncito' 
Logidium viscocio), 'Son Antonio' 
(met Amozona pretrei). 

ARMENIË 
10-9-'94. 'Armenia 94'; natio
nale postzegeltentoonstelling; Je
rewan. 
40(D.)op10(D.). 
3012 - ' 94 . Nationaal Olympisch 
Comité. 
30 (D.). Staatswapen, Hrazdan-
stadion in Jerewan. 
30 -12 - ' 94 . Honderd joar IOC*. 
40 (D.). Olympische ringen. 
30-12 - '94 . Tweehonderdste 
verjoordog van het eerste 
Armeense tijdschrift 'Azdorar'. 
30 (D.). Uitgever Horoutune 
Shmavonian aan de drük(hand)-
pers. 
31 -12- '94 . Vijfenzeventig jaar 
Armeense postzegels; zegel op ze
gel. 
16 (D.). Gedeelte van envelop met 
twee zegels Yvert nr 1. 
3 1 - l 2 - ' 9 4 . Belangrijke perso
nen, I; schrijvers. 
50 (0.). Tweemaal met somen-
hongende vignetten. Resp. Ervond 
Otian (1869-1926), LevonShant 
(1869-1951). 
3-4- '95 . Zeventienhonderd jaar 
christendom als staatsgodsdienst 
(2001)-'Armenia 01 ' , internatio
nale postzegeltentoonstelling in 
Jerewan, I; schilderijen. 
60,70 (tweemaal), 80,90(0.); 
blok van 400 (D.). 
Resp. 'kruis uit evangelieboek' 
(tiende/elfde eeuw), 'koningen 

Abgor en Tiridat' (Mkrtum Hovna-
tanian), 'apostelen Bartholomeus 
en Judas Tnoddeus' (Hovnatan 
Hovnotanian), 'Gregorius de ver
lichte, bisschop en Armeens mis
sionaris' (achttiende eeuw), 'de 
doop van het Armeense volk' (H. 
Aivozosky); gravure 'klooster 
Etschmiodsin' (1660) van Jakob 
Peeters. 
3-4 - '95 . Herdenking Kotholikos 
Wasgen 1(1908-1994), leider van 
de Armeense kerk. 
150 (D.). Portret. 
27 -4 - ' 95 . Fauna en flora, I; 
roofvogels en loofbomen. 
40,60 (D.). Resp. Miivus milvus 
en Quercus oraxino, Aquilo chry-
saëtos en Juniperus poycarpos. 
27 -4 - ' 95 . Traditioneel kunst
handwerk, I. 
30,60,130(0.). Resp. zwart ge
polijste vozen uit Lchoshen (veer
tiende/dertiende eeuw voor Chris
tus), zilveren rhyton (drinkhoorn) 
uit Erebouni (vijfde eeuw voor 
Christus), Gohor-topijt uit Artsokh 
(1700). 

BAHAMAS 
3 -9 - ' 96 . IWilieubescherming, IV; 
reptielen. 
15,55,60,70 c.; blok van de vier 
waarden. Resp. Anolis smaragdi-
nus, Epicrotes exsul, Trachemys 
steinegeri molonei, Cyclura rileyi 
nuchoiis. 

BAHRAIN 
25 -9 - ' 96 . Interpol (Bahrain 
actief lid sinds 1972). 
80,100,200,250 fils. Landkaart, 
vlag, beeldmerk, portret van de 
emir. 

BARBUDA 
10-9 - '96 . Opdruk'Barbuda 
Mail' op emissie 'achttiende we-
reldjamorbee' (in Nederland) van 
Antigua en Borbuda. 
Twee vellen en twee blokken. 

BENIN 
10-9 - '96 . Vogels. 
Zes waarden en blok. 
30 -9 - ' 96 . Paddestoelen. 
Zes woorden en blok. 

BRUNEI 
28 -10 - ' 95 . Tiende verjoordog 
van de universiteit in Darussolom. 

30,50,90 5. Resp. studenten in 
laboratorium, universiteitsgebou
wen, bezoek von de sultan aan de 
universiteit. 

BURKINA FASO 
30 -8 - ' 96 . Flora; orchideeën. 
Vier woorden. 

BURUNDI 
16-11 - ' 9 5 . Transportmiddelen. 
30,115,120,250 F. Resp. auto
bus, vrachtwogen, sleepboot, pos-
sagiersvliegtuig. 
26-12- '95 . Kerstmis 1995; Afri-
kaonse plastiek 'de wijzen uit het 
Oosten'. 
100,130,250 F.; blok. 
28-6 - '96 . Olympische spelen 
Atlanta 1996; atleten. 
130,500F.Resp.VenusteNiyon-
gobi met nationale vlag, A. Hotun-
gimono. 

CAMBODJA 
10-9- '96 . Schoakkampioenen. 
Zes woorden en blok. 

CHILI 
Afbeelding melding 10/711. 
20-6 - '96 . Moderne kunst 
(beeldhouwwerken). 
S I 50,200 (beide tweemaal). 
Resp. 'Armistod' van Francisco 
Cerda, 'Rosa del Viento' (ter gele
genheid van de negentigste ge
boortedag van de dichter Poblo 
Neruda) van Ricardo Mesa, 'Aires 
Andinos' van Benito Rojo, 'Memo
ria' von Fernando Undurrogo. 
26 -6 - ' 96 . Internationale dog te
gen het gebruiken en verhandelen 
van drugs. 
S 250. Mens gaat gebukt onder 
injectiespuit met pillen, rode cirkel 
met tekst 'no o lo drogo'. 
3-7- '96 . Olympische spelen 
Atlanta 1996. 
S 450. Viermool. Resp. boksen 
(bokshandschoen), otletiek (sport
schoen), skeeleren (skeeler-
schaats), bol/kogel. 
2-8 - '96 . Honderdvijftigste ver
jaardag van het lyceum San Fer
nando. 
S 200. Lyceum met wapen. 
5-8- '96 . Vierde internationaal 
congres 'Ciencias de lo Tierro'. 
Blok met vier zegels van $ 200 
met centraal als doorloper deel 
van wereldkaart. Resp. bosbrand?. 

industrie (fabrieken met uitstoot), 
gekapt bos, uitgedroogde gebar
sten grond. 
9-8 - '96 . Mineralen. 
S150. Viermaal. Resp. azuriet en 
otocamiet, kroehnkiet, borniet en 
calciet, lopislozuli. 
14-8 - '96 . Vijftig jaar orde 
'Modre de Dios' In Chili. 
$ 200. San Juan Leonordi omge
ven door stralenkrans met zieken 
(moeder met baby, zieke op bed, 
mensen met krukken). 
22 -8 - ' 96 . Honderdvijftig jaar 
Duitse immigratie in Chili. 
S 250,300. Resp. gebouw, schip 
de 'Catalina'; wapenschilden. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
Afbeelding melding 10/714. 
2-9 - '96 . Toegevoegde woorden 
frankeerzegels type 'oude Chinese 
gravurekunst'. 
7.-, 17.-, 19.-, 28.-. 
17-9 - '96 . Films. 
3.50 (tweemaal), 5.-, 19.-. Resp. 
'Princess Iron Fan'(1941),'Chin 
Shan Bi Xie'(1957),'Ster Girl' 
(bekroond op het 'Asia Film Festi
val en 1964),'City of Sadness' 
(1989). 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
14-9-'95. 'Beij ing 95', interna
tionale postzegel- en muntenten-
toonstelling. 
Blok. 
5-10- '95 . Frankeerzegels; de 
Chinese muur. 
60,230,290F.Resp.Jinshaning-
berg, Shanhoiguon-pos, Loolong-
tou. 

CUBA 
10-1 - '96 . Frankeerzegels; patri
otten. 
15,65,75 c., 1.02,2.05,3.-P. 
Resp. revolutionair en politicus 
Carlos Manuel de Céspedes (1819-
1874), José Morti, Antonio Moceo, 
Ignocio Agromonte, Móximo Go
mez, Colixto Garcia. 
14-1 - ' 9 6 . Dertigste verjaardag 
van de solidariteitsorgonisatie 
vam Afrika, Azië en Lotijns-Ameri-
ko (melding 4/307 'Ospaal'). 
0.65 P. Portret van Ernesto'Che' 
Guevara (1928-1967). 
3 0 - 1 - ' 9 6 . Natuurwetenschap
pers (melding 4/307). 
10,15,65,75,85 c. Resp. Leo

nardo do Vinci(1452-1519), Mi
chail Lomonossow, James Watt, 
Guglieimo Marconi, Charles R. 
Darwin. 
15-2- '96 . Olympische spelen 
Atlanta 1996. 
10,15,65,75,85 c.; blok van 1.-
P. Resp. verspringen, gewichthef

fen, judo, worstelen, boksen; ba
sebal. 
4-3 - '96 . 'Espomer 96', I (mel
ding 4/307); vliegtuigen. 
15,65,75,85 c. Resp. Autogiro 
C-4,C-352L,AlcotanC-201,Avio-
carC-212. 
14-3-'96. 'Espomer 96', H. 
Blok met zegel van 1.- P. Voor
malig postkantoor in Havanna, 
'de gouden toren' in Sevilla. 

DJIBOUTI 
27 -9 - '95 . Vijftig joor FAO*. 
250 F. Palmbomen, landkaart, 
beeldmerk. 
18-12- '95 . Dertig jaar BAD*. 
300 F. Beeldmerk, ontwikkelings
project. 
6-12- '95 . Inheemse kleding. 
90 F. Vrouw van stand in stodskle-
dij. 
28 -2 - ' 96 . Afrikaanse voetbalbe
ker, Zuid-Afriko. 
70 F. Londkoort, Afriko-beker. 
23-4 - '96 . Fauna. 
120 F. Struthio comelus (struisvo
gel). 
6-5- '96 . Founo. 
70 F. Acinonyx jubotus (jachtlui
paard). 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
31 -7 - '96 . Militaire helikopters. 
Vel met zes zegels van S 3.- en 
veertien vignetten waarvan drie 
blanco. Resp. Sikorsky S-55, Alou-
ettell,Alouettelll,0H-6ACayuse, 
Bell 205 A-1, Dauphin II SA.365C; 
vignetten met vlaggen en emble
men en tekst 'Fuerzo Aereo Domi-
nicana, Pro-Cincuentenorio Fundo-
cion'. 

EGYPTE 
21 -6 - '96 . Arabische topconfe
rentie, Coïro 1996. 
55 P. Beeldmerk. 
15-7- '96 . Olympische spelen 
Atlontal996. 
Blok van 15 P. Beeldmerk. 



ETHIOPIË 
10 -9 - '96 . Vijftig jaar Unicef*. 
0.10,0.15,0.25,0.50,1.-Birr. 
Resp. beeldmerk, vaccinatie, jon
gen drinkt water uit kraan, onder
wijs, borstvoeding. 

FIJI 
13 -8 - '96 . Vijftig jaor Unicef*. 
81,87c.,$l.-,2.-.Resp.'onze 
kinderen onze toekomst' (kinde
ren met wereldbol), 'een dorpsta-
fereel', 'leven in harmonie' (op 
hand afgebeelde kring kinderen), 
'hun toelcomst' (drie kinderen 
'van de wolken' gebaseerd op 
oude legende). 

GUINEE 
30 -8 - ' 96 . Oude treinen. 
Zes woorden en blok. 

INDIA 
1 -5 - ' 95 . Honderdste geboorte
dag van vakbondsleider 
Ramchondro Sokharam Ruikor. 
l.-R. Portret. 
17-5- '95 . Honderd jaar radio. 
5.- R. Zendmast, wereldbol, para
boolantenne. 
23 -5 - ' 95 . Stadsontwikkeling 
Delhi. 
2.- R. Ontwerp voor onderdak 
voor een miljoen gezinnen (maart 
1994) en 65 km2 groenvoorzie
ning met als streefjoar 2001. 
26 -6 - ' 95 . Vijftig jaar Verenigde 
Naties. 
1.-, 6.- R. Resp. handdruk; voed
sel, medische zorg en onderwijs. 
30-8 - ' 95 . 'Bhorti-Bhowon'-
bibliotheek 106 jaar geleden 
gesticht. 
6.- R. Boek met op omslag bogen
gaanderij. 
4 -9 - ' 95 . Vijfentwintigste ver
jaardag 'opleidingscentrum poste
rijen van Azië en de Pacific'. 
lO.-R. Landkaart. 

INDONESIË 
2 -9 - '96 . Veertiende nationale 
sportweek Jakarta 1996. 
300,700,1000 R. Resp. softbal, 
hockey, basketbal; beeldmerk. 

ISRAËL 
Aanvulling melding 10/715: Chi
na 96**, zangvogels: tien zegels 
van 30 o. Resp. Tichodroma mura-
ria, Nectarina osea, Motacilla alba. 

Onychognathus tristamii, Carpodo-
cus synoicus, Oenanthe hispanica, 
Pycnonotus barbotus, Rhoao-
pechys glthogineus, Prinio gracilis, 
Hirundo rustica. 

IVOORKUST 
24-5-'96.'Schilderachtig'trans
port in Abidjan. 
180,280 F. Resp. trekken en du
wen van handkor, afgeladen bus; 
mensen verdringen zich bij bus, 
file. 
Juni ' 9 6 . Vissen. 
50,180,700F.Resp.Heterotisni-
loticus, Auchenoglanis occidentalis, 
Schilbe mondibularis. 
12-7 - '96 . Flora. 
40,100,180,200 F. Resp. Cyrt-
orchis arcuato, Eulophia horsrolii, 
Eulophidium moculotum, Ansellio 
africana. 
19-7 - '96 . Olympische spelen 
Atlanta 1996. 
200,280,400,500 F. Resp. bok
sen, hardlopen, verspringen (hink-
stapsprong?), embleem van het 
Olympisch Comité van Ivoorkust. 

JAPAN 
1 - 3 - ' 96 . Vijftig jaar 'commissie
systeem' om de Detrekkingen tus
sen sociale partners te regelen. 
80 yen. Door koord verbonden 
karakters voor openbaarheid, 
werk en management. 
21 -3 - ' 96 . Frankeerzegel voor 
'senioren' (uitgegeven in velletjes 
van vijf zegels; Japanse personen 
van 70 jaar en ouder ontvangen 
op aanvraag een gratis velletje). 
80 yen. Kraanvogel en schildpad. 
28 -3 - ' 96 . FranKeerzegels; na
tuur in Japon. 
390,1000 yen. Resp. daglelie, 
havik en den (pentekening van 
Sesson Shukei). 

JEMEN 
Afbeelding en aanvulling melding 
10/715 'Olympische spelen Atlan
ta 1996'. Resp. worstelen, hoog
springen, hardlopen, brugoefe-
ning, judo; speerwerpen. 

KIRGIZIË 
31 -8 - ' 94 . Inheemse flora. 
1 ,3 ,10 ,16 ,20 ,30 ,401 ; blok 
van 501. Resp. Gogeo salis. Chry
santhemum leontopodium, Tulipo 
greigii. Anemone protracto, Paeo-

nia intermedia, Leontopodium 
leontopodioides, 'Himmelskopf'; 
Trollius altoicum. 
l - 12 - ' 94 . Mineralen. 
80,90,100,110,120,140, 
200 T.; blok van 200 T. Resp. fluo-
riet, calciet, getcheliet, beriet, 
auripigment, ontimoniet, cinna-
boriet. 
1-12-'94. Vissen. 
110,120,130,140 T.; blok van 
200 T. Glytosternum reticulatum, 
Leuciscus schmidti, Diptychus dy-
bowski, Noemachelius strauchl; 
Cyprinus carpio. 
24 -3 - ' 95 . Nationale kleder
drachten. 
50,100 T. Beide tweemaal. Resp. 
vrouw met tapijt, boer met man
doline, meisje met lange vlechten, 
jager met valk. 

KOREA NOORD 
17-2 - '96 . Vijfde internationale 
schaatstoernooi 'Le Prix Paektu-
san'. 
10,20,30 eh.; velletje met 10, 
20,30 en 50 ch. Schaatssterren. 
2-3 - '96 . Schilderij'Folk Tales' 
(in acht delen gevouwen doek) 
van RyuSuk (1827-1873). 
20 ch. Achtmaol. Het complete 
schilderij. 
5-3 - '96 . Vijftigste verjaardag 
van de wet op landbouwhervor
ming. 
10 en.; blok met vijf zegels van 10 
ch. en een vignet. Boerin achter 
stuur; vignet met notenschrift. 
20 -3 - ' 96 . Honderd jaar posterij
en. 
Twee blokken van 50 ch. Resp. 
Taihu-meer in provincie Jiangsi, 
brug nr 24 In Yangzhou. 
22 -4 - ' 96 . China 96**; beziens
waardigheden In de provincie Zhe-
jionp. 
10 en. Tweemaal; blok met zegel 
van 60 eh. Resp. de 'gateway' 
(poort met bogen) tot de zeekust, 
Hoiyin-vijver; Pontuo-steen (rots
blok met tekst). 
5-5- '96 . Zestigste verjaardag 
van de maatschappij voor herstel 
van het vaderland. 
Vel met vijf zegels van 10 ch. en 
een vignet. Pamfletten van de ver
klaring van de ARF (Association 
for the Restoration of the Father
land), programma met tien pun-
ten. 

6-6 - '96 . Locomotieven. 
50 ch. Tweemaal; blok met twee 
zegels von 50 ch. Resp. vierossige 
eloKtrische locomotler, stoomloco
motief; stoomlocomotief, ochtossi-
ge elektrische locomotief. 
6-6 - '96 . Vijftigste verjaardag 
von de bond von Koreaanse kin
deren. 
10 eh.; blok von 1 won. Resp. sa
luerende jongen; schilderij 'there's 
nothing to envy in the world' (lei
der Kim II Sung temidden van vro
lijke, gelukkige kinderen). 
11 - 7 - ' 9 6 . Vijfendertigste ver
jaardag van het verdrag voor 
vriendschap, somenwerKlng en 
wederzijdse hulp tussen Korea en 
China. 
10 (tweemaal); blok van 80 ch. 
Resp. ontmoeting Kim II Sung en 
Jiang Zemin, ontmoeting Kim II 
Sung en Moo Zedong; Kim Jong II 
ontvangt Deng Xiaoping. 
30 -7 - ' 96 . Vijftigste verjaardag 
van de wet 'gelijkstelling man en 
vrouw'. 
20 eh. Man en vrouw afgebeeld 
voor vlag. 
17-10- '96 . Zeventigste verjaar
dag van de DIU ('Down-with-
Imperiolism Union') = UAI ('Union 
pour obottre hmperialisme'). 
10 ch.; vel met vijf zegels van 10 
eh. en een vignet. Rode vlag en 
deel van de 'Juche Idea'-toren. 

MACAU 
18-9 - '96 . Burqeremblemen en 
militaire onderseneidingstekens. 
2.50P.VIermaaL 

MYANMAR 
17-10- '95 . Zestig jaar film. 
50p(yas). 
24-10 - '95 . Vijftig joor Verenig
de Naties. 
4 K(yat). 
1-11 - ' 9 5 . Zestigste verjaardag 
van de universiteit van Yangon. 
50 p., 2 K. 
14-3- '96 . Joor 'van bezoek 
Myanmar'(1995). 
50 p., 4,5 K. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
21 -8 - ' 96 . Belangrijke personen. 
40,50,75,85 e. Resp. Mary Ger
trude Johnson-Hossell, 1853-1939 
(kantwerk); Cornelis Morten Papa 
Cornes, 1740-1852 (bijbel, rozen

krans); Phelippi Benito Chokutoe, 
1891-1967 (bouwvakkers); dr. 
Chris J.H. Engels, 1907-1980 (mu-
zieknoten, esculaap, ganzenveer, 
penseel). 

NIEUW-CALEDONIË 
Aanvulling melding 5/390 'flora': 
wetenschappelijke nomen zijn 
Captoincookia morgoretoe, Ixora 
coulifloro. 
27 -9 - ' 96 . Honderd jaar radio en 
twintig joor NOU. 
220 F. 
September ' 9 6 . Overdruk van 
30F.opUnleef*-emlssiel994. 

NIEUW-ZEELAND 
2 -10 - '96 . Met uitsterven be
dreigde vogels. 
40,80 e., $ 1 . - , 1.20,1.50,1.80. 
Resp. 'odzebill', 'laughing owl', 

K' ioplo' (Turnagra capensis), 
uio' (Heteralocho acutirostris), 

'giont eagle', 'giant moa'; blok 
van $ 1 80. 'giant moo'; postze
gelboekje met tien zegels van 
40 e. 'stout-legged wren'. 
13-11 - ' 9 6 . Openbare parken. 
40,80 e., SI.-,1.50,1.80. Resp. 
'Seympur Square Gardens' (Blen
heim), 'Pukekuro Pork Gardens' 
(New Plymouth), 'Winterqarden' 
(Auckland), 'Botanic Gardens' 
(Christchurch), 'Marine Parade 
Gardens' (Napier). 
15-1 - ' 9 7 . Dieren von de boer
derij; rundvee. 
40,80 e. ,$ l . - , 1.20,1.50,1.80. 
Resp. 'Holstein-Frleslon', 'Jersey', 
'Simmentol', 'Ayrshire', 'Angus', 
'Hereford'. 
12-2 - '97 . Frankeerzegel. 
S10.-. Vulkaan Ruapehu tijdens 
uitbarsting (gelegen in het natio
naal pork Tongoriro). 

NORFOLKEILAND 
Afbeelding melding 10/716. 

PAKISTAN 
2-1 - ' 9 5 . Twintigste verjaardag 
vandeWTO*. 
4 R. Fort van Labore, Moenjodoro, 
Shish Mahal. 
14-2- '95 . Behoud van het 
Wacholderwoud. 
1 R. Juniperus. 
28-2 - ' 95 . Schrijvers. 
7 R. Dichter en krijgsman Khushol 
Khan Khattak (1613-1689), ruiters. 



14-3-'95. Topconferentie van de 
islomitische economische gemeen
schap, Isiamobod. 
6 R. Beeldmerk. 

PERU 
2-5-'96. Kerstmis 1995. 
0.30,0.70 S. 'De Geboorte van 
Jezus' (uit steen gehouv^en), de 
drie koningen (kerststalfiguren). 
9-5-'96.Upaep* 1995; natuur
bescherming. 
0.30,0.70 S. Resp. nationaal re
servaat Lochay, Crocodylus acutus. 
16-5-'96. Internationale beurs 
van de'Pacific', Limo (1995). 
0.60 S. Beeldmerk. 
10-6-'96. Olympische spelen 
Barcelona 1992. 
Blok met vier zegels van 0.40 S. 
Resp. geweerschieten, tennis, 
zwemmen, gewichtheffen; beeld
merk als centrale doorloper. 

PITCAIRNEILANDEN 
4-9-'96. Radio-amateurzenders. 
20 c.,S 1.50 (tweemaol); blok 
van $ 2.50. Resp. zendgolven met 
frequentie-aanduiding, amateur
zenders (doorlopend beeld); 
Andrew Young met zendappara
tuur in 1938. 

POLYNESIË 
9-9-'96. Zevende kunstfestival 
van de 'Pacific'. 
70 F. De legende van Ruohotu, de 
god van de oceaan (Ruahotu te
midden van vissen en koralen). 
16-9-'96. Dog von de postzegel. 
92 F. 

SAUDI ARABIË 
21-8-'95. Vijftig jaar nationale 
luchtvaartmaatschappij Soudio. 
75,150 h. Resp. beeldmerk jubi
leum, vliegtuigstaartstukken en 
beeldmerk. 
16-10-'95. Vijftig jaar FAO*. 
75,150 h. Resp. Symbolische 
voorstellingen. 
ll-ll/28-n-'95.Frankeer-
zegels; steden. 
50,75,150 h. Paleis en oeverpro
menade in Damman. 
28-11-'95. Fronkeerzegels; ha
ven. 
25,50 h.'Koning Abdul Aziz'-
haven in Damman. 
27-1/30-3- '96. Fronkeerze
gels; haven. 

25,50,75,150 h. Haven in 
Jeddo. 
21-4-'96. Pelgrimage naar 
Mekka. 
150h.,2,3R.'Al-Khaif-'moskee 
in Mekka. 

SENEGAL 
27-1-'95. Dinosaurussen. 
300,215,175,100,290 F. 
27-2-'95. Nationaal park Kalis-
saye. 
100,275,290,380 F. 
20-3-'95. Historische monu
menten. 
100,175,215,275 F. 
9-4-'95. Flora 1995. 
30,75,100,1000 F. 
10-4-'95. Tiende luchWoart-
rolly. 
100,145,180,220 F. 
l l - 5 - ' 9 5 . Rotary International. 
260,275 F. 
17-6-'95. Honderd jaar AOF. 
10,15,30,70,175,180,215, 
225 F. 
30-6-'95.'Elegantie'. 
5,10,20,25,30,40,100,150, 
175,200,250,275 F. 
11-9- '95. Eerste beurs CDEAO. 
175,215 F. 
28-9-'95. Honderdste sterfdag 
van Louis Pasteur. 
275,500 F. 
2-10-'95. Honderd jaar film. 
100,200,250,275 F. 
16-10-'95. Vijftig jaar FAO*. 
175,215,260,275 F. 
24-10-'95.Viiftig jaar ONU*. 
275,1000 F. 
2-11- '95. Vijfentwintig jaar 
franstaligheid. 
150, 500 F. 
13-11-'95. Fauna. 
90,150,175,275,300 F. 
30-11 - '95. Vogels van Senegal. 
90,145,150,180 F. 
4-12-'95. Vlinders van Senegal. 
45,100,200,220 F. 
28-12-'95. Cultureel toerisme. 
100,175,220,500 F. 
14-1- '96. Achttiende rally 
Parijs-Dakar. 
665,275,290,215 F. 
2-2-'96. Flora 1996. 
500,275,175,290 F. 
26-2-'96.'CheikhA.Diop'. 
175,215 F. 

4-3-'96. Parken N.96. 
220,200,175,275 F. 
29-3-'96. Sport. 

125,215,275,320 F. 
18-4-'96.'Grond Prix du Prési
dent de la République Serge 
Correo'. 
260,320 F. 

ST PIERRE ET MIQUELON 
14-10-'96. Douanegebouw. 
3.80 F. 

VANUATU 
Afbeelding en aanvulling melding 
10/717 'Olympische spelen Atlan
ta 1996': 25 vt. (tweemaal), 
strook met 25,70,75,200 vt. 
l l - 9 - ' 96 . Kerstmis 1996. 
25,60,75,90 vt In samenhang 
met doorlopend beeld. Kinderen 
van verschillend ras met kerken 
op achtergrond (presbyteriaans, 
rooms-katholiek, 'Church of 
Christ', zevendedagadventisten en 
apostolisch, anglicoans). 

VENEZUELA 
Afbeelding melding 9/638. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
11 -7-'96. Populaire volksfiquren. 
32 c. Viermaal. Resp. basebaispe-
ler Mighty Casey, houthakker Paul 
Bunyon,spoorwegwerker John 
Henry, cowboy Pecos Bill. 
2-10-'96. Met uitsterven be
dreigde dieren; nationale maand 
'postzegels verzamelen' met als 
thema 'collect & protect' 'P. 
Vel met vijftien zegels van 32 c. 
Resp. 'black-footed ferret, thick-
billed parrot, Hawaiian monk seal, 
American crocodile, ocelot, Schaus 
swallowtail butterfly, Wyoming 
toad, brown pelican, California 
condor, Gila trout. Son Francisco 
garter snake. Woodland caribou, 
Florida panther, piping plover, 
Florida manatee'. 

WALLIS EN FUTUNA 
21-10-'96. Vijftig jaar'Solon 
Philotélique d'Automne'. 
175 F. 
25-10-'96.FrancoisePerroton, 
eerste missionaris in Wallis. 
50 F. 

ZUID-AFRIKA 
9-10-'96.'Bloemfontein 150'; 
nationale postzegeltentoonstel-

Blok met zegel van 2.- R. Schip 
'SA Oranje' in de haven van Koop
stad; beeldmerk. 
9-10-'96. Kerstmis 1996. 
70 c. Drie door kerstgroen omlijste 
brandende kaarsen. 
9-10-'96.Wereldpostdaal996. 
70 c. Postbode bestelt brief. 

ZUIDPOOLGEBIED 
NIEUW-ZEELAND 
(ROSS DEPENDENCY) 
13-11 - '96. Landschappen van 
de zuidpool. 
40,80 c.,$l.-, 1.20,1.50,1.80. 

Vermelding 'TP' 
Bij vermeldingen, voorzien van de 
aanduiding TP, wordt verwezen 
naar de runriek Thematisch Pano
rama elders in dit nummer van 
'Philatelie'. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Aids Acquired Immune Defi

ciency Syndrome 
BAD Banque Africoine de Dé-

veloppement 
FAO Food and Agriculture 

Organization 
IOC International Olympic 

Comittee 
ONU Organisation des No

tions Unies 
Unesco United Nations Educa

tional Scientific and Cul
tural Organization 

Unicef United Nations Interna
tional Children's Emer
gency Fund 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espoüa y 
Portugol 

VlfTO World Tourism Organi
zation 

**: China 96 
Negende Aziatische internationale 
postzegeltentoonstelling van 18 
tot 24 mei in Peking (Beijing), 
China. 

lUEDERLAMDSE 

Bijzondere stempels 

1 oktober : 
's-Gravenhage: eerste-
dagstempel emissie 
'Ontdekkingsreizen' 
(alleen op NVPH-enve-
loppen). 

4 , 5 en 6 ok tober : 
Appingedam: stempel ter 
gelegenheid van 'Postze-
geltentoonstellinq Eems-
mond Appingecfam 4 
t /m 6 oktober 1996'. 

' Postzegellentoonstelling 
Eemsmond 

Appingedam. 

4 t/m 6 oktober 1996 

1 0 t / m 12 oktober : 
Alkmaar, Amsterdam, 
Ede, Meerssen, Middel-
harnis en Rotterdam: ge-
legentieidsstempel 'Dag 
van de Postzegel -
10/12 oktober-Ede-
De flora en fauna van de 
Vel uwe'. 

i O Dag van de 
i i : OKTOBER: 

-o 
o 

DE FLORA EN FAUNA 
van de V e l u w e 

12 en 13 oktober : 
Meerssen: gelegenheids-
stempel 'LimphiTex XXVII 
- 50 jaar Unesco -
Meerssen 12-10-1996'. 

^ « " ^ 
5 0 JAAR 

12-10-1996 



P O S T Z E G E L - P A R T U E N H A N D E L 

_ _ ¥ Ä N VLIET 
Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen- en buitenland. Deze 
"kavels", zoals (deel-)verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffel-partij-
en etc. bieden wij onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop 
aan. Met ons aanbod van meer dan 500 partijen zijn wij de grootste op 
dit gebied in Nederland. Mede door een hoge omzetsnelheid en lage 
kosten zijn wij in stoot maandelijks honderden nieuwe partijen aan te 
bieden tegen zeer scherpe prijzen. Uiteraard koopt u bij ons zonder 
enig risico. Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vrijblijvend onze 
maandelijkse voorraadlijst aan, of breng een bezoek aan: 

PZH Fa . V a n VLIET Geopend 
Ugchelseweg 50 
7339 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 055-5416108 of fax 055-5340375 

do/vr. 
zot. 

14.00-17.00 
10.00-16.00 

GRATIS PRIJSLIJST 

• Nederland p.fr. vanaf 20%, gebr. vanaf 25% 
• Bund p.fr. en gebr. vanaf 30% 
• Cept p.fr. 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. 

De Postzegel 
VAKBLAD V O O R DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschijnt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse tijdschrift, dat m a a n d e l i j k s verschijnt 
op minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen- en buitenland. 

JAARABONNEMENT 1 9 9 7 VOOR NEDERLAND; SLECHTS ƒ 30,-1 

W/e nu inschrijft ontvangt de postzegel GRATIS tot einde 1996. 

Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965-452 

t.n.v. K.V.B.P., B-8000 BRUGGE. Of vraag gewoon informatie en 
proefnummer: Werfplein 6, B-8000 BRUGGE. 

P.S. Ook onze advertentietarieven zijn uiterst gunstig. Profiteer ervan. 
lnlichtingen:Kortri jksestraat22,B-3010 LEUVEN. Tel.: 016 .25 .49 .70 

EEN RUSTIG 
LEVEN 
Wanneer je, zoals wij van 
INTERACTION, je hebt Oplage slechts 60.000 
gespecialiseerd op Indonesië ^[f^ks en geheel 
dan kun je een rustig leven 'uitverkocht! 
wel vergeten. Na de recente 
sensatie rondom het minisheet Indonesië-Australië met 
een oplage van 12.000 stuks is het alweer zover!! 

In 1989 - 7 jaar geleden was er de eerste WWF uitgifte 
in Indonesië nl. de nu reeds legendarische ORANG 
UTAN zegels en blokken. De blokken met een postprijs 
van indertijd NEGENTIG CENT kosten nu reeds 1 50-
200 gulden en ik voorspelde reeds eerder dat ze 
binnen afzienbare tijd 400 ä 500 gulden waard zouden 
zijn. 

Nu op 2 oktober j l . was er de tweede WWF uitgifte, 
thans ten bate van enkele zéér bedreigde 
NEUSHOORN soorten. 
En wat gebeurde er ... de hele postzegelhandel stortte 
zich er d.m.v. vóórbestellingen bovenop. Want niet 
alleen Indonesië verzamelaars, maar ook verzamelaars 
van de motieven Fauna en WWF zijn zeer 
geïnteresseerd. 
En waar de postzegels en blokken van Indonesië toch 
al zo stijgen, lijkt dit bij uitstek weer een klapper te 
gaan worden. 
Veel handelaren-vóórbestellers, kregen niets of slechts 
20% uitgeleverd. Het blokje, zie afbeelding, was in feite 
vóór de uitgiftedatum reeds meer dan UITVERKOCHT. 

EN WAT DOET INTERACTION? 
Wij leveren al onze abonnementen voor 100% uit. 
Om onze buitengewoon sterke positie te demonstreren 
doen wij dit voor een extra lage prijs nl. DRIE GULDEN 
en NEGENTIG CENT per stuk. 
Bent u nog geen abonnee bij ons??? Bel, schrijf of fax 
dan even, wij sturen u per omgaande onze nieuwsbrief 
en abonnementsvoorwaarden. 

Als promotie kri jgt iedere nieuwe abonnee 
eenNEUSHOORN blol(je C A D E A U . 

Dit aanbod geldt zolang de voorraad strekt. 

IIVTERACTION IMPLICIT BV 
M a t t h i j s J o s t m e i j e r - D o n a u 5 - 1 186 KL A m s t e l v e e n 

t e l . 0 2 0 - 6 4 0 5 3 3 2 - f a x 0 2 0 - 6 4 3 5 7 8 9 
Bank A B N / A M R O 4 4 7 9 4 0 2 6 0 - g i r o v . d . b a n k 2 3 9 1 

INTERACTION is exclusief agen t / impor teu r voor de gehele 
wereld (bui ten Indonesië) van de special ized KATALOG 

PRANCKO INDONESIA 

/ \ 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 
5,60 

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
LIJST (U ONTVANGT 'M NA 
STORTING VAN 1,50 OP 
ONZE GIRO, INCL 1 GRA
TIS POSTFRISSE SERIE") 

WIJ VERZORGEN OOK 
ABONNEMENTENIIM 

B E S T E L L U M 

072-5129184 
BIJ AANKOOP VANAF ƒ 3 5 0 -

ONTVANGT U GEHEEL 
GRATIS EEN 

ZAKREKENMACHINE OF EEN 
CD (KLASSIEKE MUZIEK) 
VANAF ƒ 600 - omvangt U 
beide (GELDT ALLEEN BIJ 

BESTELLINGEN PER POST) 

HIJ IS ER DE NIEUWE 1996/97 
PRIJSCOURANT NED S DG 

(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. 
Prijs: 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 het tyedrag met tl 20- verminderen) 

Po.stzegelhandel Alexander 
Gedempte Turfhaven 4 
1621 H£ Hoorn 

Koorstraat 14 
1811 GP Alkmaar 

Onze winkels ztjn dagehjks^;eopend van 9.30-18 00 uur, maandagvan 
13.00-1 SOG uur, donderdag koopavond. 

VOOR S C H R I F T E L I J K E B E S T E L L I N G E N : 
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 Hoorn 31 864 Tussentiidse prijswijzigingen 
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 v a . / 200,- franco, va ƒ 300,- franco verzekerd vervoer 



ZONNEBLOEM INDONESIË 1997 
Zonnebloem cat Indonesië 1997 nov 1996 
Bultarman spec cat langstempels Ned-Indie 1864-1913 144 biz 25 00 

spec cat postwaardestukken Jap Bezetting Ned-Indie 106 biz 35 00 
spec cat postwaardestukken Indonesië 1945-1949 87 biz 58 50 

Storm v Leeuwen stempelcat Ned -Indie 1864-1942 236 biz 135 00 
Ramkema spec cat Indonesië Weense & Philadelphia uitgiften 175 biz 30 00 
Dai Nippon (eng ) cat Jap bezetting Ned -Indie 48 biz 15,00 
Siegel Cat telefoon - Chip cart deal 6 kleur 49 50 
Gaarthuis handboek veldpost Nad VN-detachement Libanon (1991) 75 biz 15,00 

NVPH CD-ROM 1997 
NVPHspec cat Ned/Gab 1997 op CD-ROM 2evarsie nu met Ned-Antillen 59 95 

Invercat oude prentbriefkaarten Naderland + oude stempels Nad 1991 100 biz 25 00 
Vlieg Hollander luchtpostcatalogus Ned/Gab 1991 376 biz 27 50 
Barefoot (eng) cat fiscale zegals Brit Commonwelaht 1996 219 biz ex GB 75 00 
MBA(hong)cat Hongarije 1997 klaur 318 biz met woordenlijst 3950 
Afinsa (port) spec cat Portugal 1997 kleur 355 m voorfilatelie 45 00 
Lape (fins) cat Finland 1996/7 kleur 215 biz met Estland 49 50 
Philatelia (zweeds/eng ) spec cat Scandinavië 1997 kleur 1100 biz 3 delen 120 00 
Michel cat postwaardestukken West-Europa 1996/7 750 biz 117 50 
Seven Seas (eng ) semi-spec cat Australie/Cocos/Christmas/Norfolk/ 
New Guinea 1996/7 kleur 368 biz 65,00 

Seven Seas als voren echter editie 1994,205 biz zwart/wit 29 50 
Rossija (russ) spec cat Rusland 1857-1995,473 bIz 82 50 

FACIT 1997 
Facit (eng ) spec cat Scandinavia 1997,765 biz 110 00 

Sakura (lap /ang ) catalogus Japan 1997 kleur 280 bIz 29 50 
JB (ang ) spec cat Malta 1996 kleur 162 biz 33 50 
Vlastos (grieks/eng ) spec cat zegels/stempals Griekenland 1997 kleur 560 biz 55 00 
Wiegand (duits) cat Eerstedagvluchten Duitsland Lufthansa 1955-1968 127 biz 27 50 

cat aerogrammen Canada/USA 54 biz 20 00 
Knop (duits) cat plaatfouten Duitse Rijk Germania-uitgifte 44 biz 60 00 
Arga (duits) handboek plaatfouten Duitse Rijk Miche nr 47 

(Krone/Adler) 247 biz 105 00 

MOTIEFCATALOGI 
Detail wereldhandboak roofvogels (arenden, gieren valken etc ) 342 biz 69 90 

wilde runderen (buffels bisons etc), 102 bIz 19 90 
Inpeg weraldcat paarden op zegels 2 delen 168 bIz 49,50 
Heijden wereldcat YPU op zegels 1994 2 delen (1994) 37,50 
Eijkenduin (ned ) wereldhandboek schelpen etc opzegels 146 bIz (1994) 25,00 

DAVO DOORZICHTIGE BESCHERMHOEZEN voor de bestaande albumbladen, 
275 X 310 mm, voor het veilig opbergen, tevens geschikt als tentoonstellings-
hoezen per 10 stuks ƒ 15,00 
Postzegelplakkers Ideal topkwaliteit per 1000 ƒ 4,00, per 10 000 ƒ 35,00 

PERGAMIJN-ZAKJES 
45/60 mm per100 550 perl000 50— 115/160mm 
62/62 mm per 100 6 50 per 1000 60— 120/180 mm 
65/102mm per 100 6— per 1000 55— 130/200mm 
85/117mm per 100 8— per 1000 70— 165/215mm 
Glasheldere hoezen voor bnefkaarten 107/150 mm 

voor Nederlandse FDCs 190/100mm 
Erni anti-roestmiddel lost roest- en vochtvlekken op - aan te bevelen 
Wasschaaltjes (2 stuks) voor anti-roestmiddel 

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

23 — 
8 25 

Orders tot ƒ 150,- plus ƒ 6,- verzendkosten Orders tot ƒ 50,-, alsmede 
levering aan nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetaling Prijswijzigingen 
voorbehouden Uitgebreide prijslijst gratis. 
Postgiro 1253414 - Bank ABIM/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 Maastricht: Fa Trynes-tel 043-3214736 
Besteladres Rotterdam: Het Poststempel - tel 010-4768175 (ook s avonds) 

C R I E K E N L A N D 
( E u r o p a - O v e r z e e ) 

L^ndenverzamellngen, ensrospartijen, brieven e t c , 
P O S T Z E C E LVEI LI IM<; 

Gratis catalogus op aanvraag. 
PHILATHENS L td . 

P.O.Box 79, Teddington Middx. TWII-9QR-England 
Tel.: 0181-9776217, Fax: 0181-2550257 

„PHILAW" 
'^^^^^ Reeds meer dan 30 jaar voor al UW 

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

V««***«V**1«*«W 

GRATIS PRIJSLIJST 
BELGIË-ENGELAND-FRANKRIJK-
LIECHTENSTEIN-LUXEMBURG-
OOSTENRIJK 

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

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



^dEMATISCH 
^AniORAMA S A M E N S T E L L I N G : D. VEENSTRA, 

DE ACHTKANT 6 , 9 2 8 5 VG BUITENPOST 

SPtlNOSCHAS 

TERUG IN DE TIJD 
De commercie speelt 
maar al te graag in op 
onze 'hang naar het 
oude'. Het Zweedse post
zegelboekje 'Vier decen
nia' pikt ook een graan
tje mee van deze nostal
gische trend. Het boekje 
met vier zegels werd ter 
gelegenheid van de 
Zweedse Dag van de 
Postzegel uitgegeven op 
5 oktober. 
Hoewel de serie puur 
nostalgisch is, hebben de 
zegels thematisch gezien 
ook het nodige te bie
den. De jongen met de 
bestelfiets hoort thuis in 
de jaren dertig. De krui
denier, de kaaswinkel, 
de bloemist: allemaal 
hadden ze een loopjon
gen {springschas) in 
dienst, die op zijn bestel
fiets de waren afleverde 
en boodschappen deed. 
In de jaren veertig had je 
in Zweden de swingknu\ 
[swingpjatt]. Geïnspi
reerd door het Ameri
kaanse zootsuit droeg 
hij een hoed met bredie 
randen met zijn haar tot 
in z'n nek, een colbert 
met brede schouders en 
een pantalon met smalle 
pijpen. De oudere gene
ratie schijnt zich daar 
soms behoorlijk aan 

geërgerd te hebben, 
'eze zegel zal vooral de 

verzamelaars van de 
thema's kleding, mode, 
textiel en haardracht 
aanspreken. Het element 
swing verdient de aan
dacht van muziekverza
melaars: de sw/ngknul 
houdt een grammofoon
plaat met op de hoes het 
woord Swing in handen. 
Op het rechthoekige 
plakkaat staat de dans
gelegenheid aangegeven 

(Vinterpalatset Dans). 
Op het omslag van het 
postzegelboekje staan 
verschillende afbeeldin
gen, waaronder een 
klassieke grammofoon 
en een scooter. De af
beelding van de scooter 
sluit aan bij de zegel met 
de jongen op een motor 
{skinnKnuffej. 
De gemotoriseerde no
zem is karakteristiek 
voor de jaren vijftig. In 
zijn leren pak was nij 
één met zijn motorfiets. 
De stoere knapen reden 
in groepen, met hun 
chicks achter op de bud
dyseat. De motorzegel is 
ook bruikbaar voor riet 
thema petroleum, want 
links is een rode benzi
nepomp {bensin) van 
Gulf afgebeeld. 
Het universeelst is de ze
gel die gewijd is aan de 
jaren zestig, de tijd van 
de flowerpower (Wood
stock, hippies en de kreet 
Make Love, Not War). 
Die periode is uitgebeeld 
door middel van een hip
piemeisje, een bloemen
kind {flower child). Het is 
een zegel met veel sym
boliek. Het begrip flo
werpower stond voor 
het vreedzame protest. 
Liefde, gesymboliseerd 
door de bloemen, zou de 
wereld veranderen. De 
boodschap luidde: 'vre
de, liefde en wederzijds 
begrip'. Vandaar dat we 
op de zegel de woorden 
Peace en Love aantref
fen, en dat het meisje om 
haar hals een hanger 
heeft met het antikern
wapensymbool. 
De afbeeldingen op de 
zo goed als vierkante ze
gels komen op de crème
kleurige ondergrond 
goed tot hun recht. Op 

de zegels zijn de Zweed
se aanduidingen voor de 
afgebeelde types ver
meld. 

BEKENDE 
MARTERACHTIGEN 
Luxemburg gaf op 23 
september een winterse
rie uit: op drie zegels 
zijn vertegenwoordigers 
van de familie Musteli
dae (marterachtigen) te 
zien in een winters land
schap. Met de serie wil 
de Luxemburgse PTT de 
inwoners van het groot
hertogdom ervan bewust 
maken dat het nodig is, 
bedreigde diersoorten te 
beschermen. Dit jaar 
werden zoals gezegd de 
marterachtigen gekozen. 
Op de zegels zijn de La
tijnse namen van de die
ren vermeld. 

LUXEMBOURG" 16 
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De das (Meles meles) is 
te zien op de zegel van 
16 f. De das is een voor
beeld van de effectieve 
rol die natuurbescher
mers kunnen spelen: het 
dier heeft, zo lijkt het, in 
Luxemburg de overle
vingsslag gewonnen. In 
de jaren zestig was de 
das in Luxemburg zo 
goed als uitgeroeid. 
Sinds 1984 worden ze 
volledig beschermd met 
als gevolg dat hun aantal 
gestaag is toegenomen. 

LUXEMBOURG 20 
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De bunzing {Mustela pu

torius) is afgebeeld op de 
zegel van 20 f. Hoewel 
dit dier zich vrij goed 
kan aanpassen aan de 
aanwezigheid van men
sen in zijn omgeving, 
heeft de bunzing het in 
Luxemburg toch moeilijk 
gekregen door de inper
king van zijn leefgebied 
én door de afname van 
de konijnenpopulatie, 
zijn favoriete prooi. Bo
vendien wordt de bun
zing bedreigd door ja
gers en stropers. Zijn 

Luxemburgse naam stin
ker geei\ de bunzing een 
negatief imago  ten on
rechte, want het is een 
nuttig roofdier. 

LUXEMBOURG' ■ 80 : 
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Op de zegel van 80 f. is 
de Europese otter {Lutra 
lutra) te zien. Hoewel het 
dier in Luxemburg sinds 
1972 volledige bescher
min geniet, is de otter in 
dat land door allerlei 
door de mens veroor
zaakte omstandigheden 
verdwenen. In 1991 en 
1993 werden nog spo
ren van otters gevonden, 

I I* I r 
maar smdsdien rieett 
men ze nergens meer 
kunnen waarnemen. 

VEILIGHEID OP 
POSTZEGELS 
Chili gaf op 2 mei een 
serie op het thema veilig
heid uit, bestaande uit 
maar liefst zes vellen van 
tien zegels. Er is daar
door sprake van een 
soort cursus 'veiligheid 
op postzegels'. 
Tegelijk met deze uitgifte 
deelde de Chileense post 
op scholen 25 duizend 
albums uit, gewijd aan 
het thema 'veiligheid'. 
Het album is niet alleen 
bedoeld om kinderen 
aan het verzamelen te 
krijgen, maar ook om ze 
wat over dat onderwerp 
te laten opsteken. 
Elk vel heeft een apart 
thema: veiligheid in het 
verkeer, op net werk, op 
school, in nuis en in de 
vrije tijd komen aan bod. 
Het zesde vel is gewijd 
aan de gevaren van 
drugs en alcohol. 
De voorstellingen zijn 

eenvoudig gehouden: 
een tekstballon gaat ver
gezeld van een figuur in 
een toepasselijke nou
ding of mimiek. Hoewel 
de afbeeldingen veelal 
heel duidelijk zijn, is elk 
plaatje van een spreuk 
voorzien, zoals Respeta 
las indicaciones del 
carabinero ('Volg de 
aanwijzingen van de 
agent op'). Elk vel zegels 
heeft zijn eigen kleur. 
Hoewel de meeste af
beeldingen nogal druk 
zijn, is er toch sprake 
van een harmonische 
vormgeving. 
De serie is bruikbaar 
voor verzamelaars van 
thema's als veiligheid en 
veilig verkeer. Enkele ze
gelslcunnen ook worden 
ingepast in verzamelin
gen op thema's als poli
tie, brand, electriciteit, 
gezondheid (zonneba
den, geluidshinder, ge
varen drugs en alcoriol) 
en milieu. 

MENSEN MET EEN 
HANDICAP 
'Mensen met een handi
cap' is een allesbehalve 
zielig thema. Er is voor 
dit onderwerp ook vol
doende filatelistisch ma
teriaal beschikbaar. 
Vooral het Internationaal 
Jaar van de Gehandi
capten (1981) leverde 
talrijke zegels en series 
op, zoals bijvoorbeeld 
de uit acht zegels be
staande reeks van Zaïre 
met een moderne vorm
geving en levendige 
kleuren. 
Jaap Drupsteens zegel 
uit 1977, uitgegeven ter 
gelegenheid van het 50
jarig bestaan van het Ar
beidszorgbureau voor 
gehandicapten AVO. is 
voor mij noq steeds dé 
gehandicaptenzegel. 
Ook de serie 'gehandi
capten' die de Neder
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landse Antillen in 1981 
uitgaf is goed bruikbaar 
en daarmee heb ik nog 
lang niet alle zegels uit 
de Nederlandse catalo
gus genoemd. 
Ierland gaf op 3 septem
ber twee zegels uit over 
dit thema. De ontwerper 
is erin geslaagd de ze
gels een positief tintje te 
geven. De afbeeldingen 
tonen aan dat mensen 
met een handicap wel 
deqelijk mogelijkheden 
hebben om deel te ne
men aan het maatschap
pelijk leven. Aan de pro
blemen die ze daarbij 
dagelijks ondervinden, 
wordt steeds meer ge
daan. Op de ene zegel 
loopt een visueel gehan
dicapte vrouw met haar 
zoontje in een winkel
straat. Op de andere ze
gel is een man in rolstoel 
in een sporthal bezig met 
een balspel. De afbeel
dingen zijn sober maar 
duidelijk. 

VOETBAL IN DE 
MIDDELEEUWEN 
Historische thema's heb
ben brede thematische 
mogelijkheden Dat geldt 
voor een tot de verbeel
ding sprekende periode 
als de Gouden Eeuw, 
maar zeker ook voor de 
Middeleeuwen. 
Het thema is zo breed 
dat beperking al snel ge
boden is. Zou dat ook 
gelden voor het onder
deel sport in de Middel
eeuwen? In het zakĵ e met 
vijfentwintig voetbalze
gels dat het boekje 
Oranje Toppers, Neder
landse voefhallers op 
postzegels (uitgegeven 
door Detail in Gronin
gen) vergezelt ontdekte 
IK twee zegels van Nica
ragua uit 1985 [Copa 

12 

Mundial de Futbol Mexi
co 86); daarop is de be
oefening van het voetbal
spel in 1500 en 1872 af
gebeeld. 
Het eerste deel van deze 
serie (in 1986 werd het 
tweede deel uitgegeven) 
telt zeven zegels en be
strijkt de periode van 
1314 to t l 953 . Voetbal
specialist Adri Lampers 
uit Leeuwarden weet te 
melden dat voetbal in de 
Middeleeuwen ook is af

weer kost Nederland
Waterland steeds meer 
('Philatelie' van septem
ber) zijn twee Zeeuwse 
maatschappijen met el
kaar verward De passa
ges 'Deze stoomboot
diensten volgen de 
Stoomvaart Maatschap
pij Zeeland op' en 'Dit 
enkeldeks motorschip 
werd later vervangen 
door een dubbeldekker' 
zijn niet juist. 
De heer j . Hintzen uit 
Vlissingen vertelde mij 
dat de vele Zeeuwse par
ticuliere veerdiensten tus
sen de eilanden niet in 
staat waren een be
trouwbare veerdienst te 
onderhouden. Op 1 
maart 1866 werd daar
om een provinciale 
dienst opgericht, de Pro
vinciale Zeeuwse Stoom
bootdiensten. Deze 
maatschappij uit Vlissin
gen bestaat nog steeds. 
De genoemde dubbel
dekker is eigendom van 

THEMAPLILEXIN1997? 
In september 1987 werd 
in Amsterdam (om pre
cies te zijn in het Frans 
C>ttentennisstadion) de 
thematische tentoonstel
ling Themaphilex 8 7 ge
houden. Deze expositie 
werd door de Stichting 
Themaphilex, een sa
menwerkingsverband 
van zeven thematische 
verenigingen in ons 
land, georganiseerd. 
Destijds werd besloten 
om de tentoonstelling 
tien jaar later te herlia
len. Het weekend van 14 
tot en met 16 september 
1997 lijkt nog ver weg, 
maar de ervaring leert 
dat de voorbereiding 
van een tentoonstellings
collectie veel tijd kost. 
Op Themaphilex 87wa
ren 774 kaders te zien; 
verwacht mag worden 
dat een eventuele The
maphilex 97 ongeveer 
dezelfde omvang zal 
hebben. Dot biedt niet 

gebeeld op series van de 
Comoren (1977), Mona
co (1963), OpperVolta 
(1974) en de Arabische 
staatjes Sharjah en Khor 
Fakkan (1966). 
Italië gaf in 1990 een 
briefkaart uit met een af
beelding van Calcic Fio

rentino in de vijftiende 
eeuw. Hoewel de serie 
van Khor Fakkan filatelis
tisch gezien aan de dubi
euze kant is, tonen de 
zes zegels toch een vrij 
goed beeld van de ont
wikkeling van het voet
balspel in deze eeuw. 
Een aanwinst voor het 
thema Middeleeuwen is 
het op 6 mei uitgegeven 
postzegelboekje Ciorna

te Medievali ('Middel
eeuwse reizen') van San 
Marino; het bevat acht 
verschillende zegels. 

NOGMAALS: 'HEEN EN 
WEER' 
In het artikel Heen en 

deze maatschappij; hij 
zorgt voor de verbinding 
tussen ZeeuwsVlaande
ren en Walcheren (Bres
kensVlissingen), respec
tievelijk ZuidBeveland 
(PerkpolderKruiningen). 
De Stoomvaart Maat

schappij Zeeland werd 
opgericht op 10 juni 
1875. Deze maatschap
pij onderhield de veer
dienst met Engeland 
(Queensburough, Folk
stone en Harwich). Na 
de Tweede Wereldoor
log werd de maatschap
pij (eerst voorlopig, 
maar vanaf 1953 defini
tief) overgeplaatst naar 
Hoek van hiolland. In 
Vlissingen bestond in de 
periode 19491952 
slechts één toeristische 
zomerdienst. In de jaren 
tachtig werd de maat
schappij opgenomen in 
de Stena Line, die nu nog 
van Hoek van Holland 
op Engeland vaart. 

alleen voldoende ruimte 
voor ervaren inzenders, 
maar vooral ook voor 
verzamelaars die voor 
de eerste keer aan zo'n 
evenement willen deelne
men. Die groep inzen
ders was in 1987 overi
gens vrij groot; het is te 
hopen dat dot in 1997 
OOK het geval zal zijn. 

ZOETWATEREENDEN IN 
IERSE FLORA EN FAUNA 
In de langlopende Ierse 
reeks 'Flora en fauna' 
gaan goede vormgeving 
en thematische bruik
baarheid hand in hand. 
De aflevering van 1996 
maakt daarop geen uit
zondering. 
Na de reptielen/amfi
bieën van 1995 zijn dit 
jaar de zoetwatereenden 
aan de beurt. Die zijn 
zoals gebruikelijk te zien 
op vier zegels, die ook 
zijn opgenomen in een 
speciaal velletje. Afge
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zien van de vermelding 
van de reeks (boven) en 
serienaam (onder) en 
twee 'extra' eenden heeft 
het velletje ten opzichte 
van de losse zegels geen 
grote thematiscfie meer
waarde. 
Op de zegels zijn steeds 
zowel een woerd als een 
vrouv4je afgebeeld; bo
vendien zijn zowel de 
Latijnse als de Ierse na
men vermeld. De serie 
loopt voor een groot deel 
parallel met de serie Een
den die België in 1989 
uitgaf. 
Op de zegel van 32 p. is 
de wintertaling {Anas 
crecca) te zien, de dwerg 
onder de inheemse wilde 
eendesoorten De smient 
{Anas clypeata) is afge
beeld op de zegel van 
38 p. De slobeend {Anas 
penelope) is te vinden op 
de zegel van 44 p., ter
wijl de wilde eend {Anas 
platyrhynchos) op de ze
gel van 52 p. het kwartet 
van qoede bekenden 
compleet maakt. 

DE SFEER VAN DE 
FAEROER 
Fa roer geeft nu zo'n 
twintig jaar zelf postze
gels uit. De in die perio
de uitgegeven zegels 
het zijn er zo'n driehon
derd  hebben een sterke 
relatie met land en volk 
Op sommige zegels is 
het ruige karakter van 
het landschap goed te 
zien. 
Op 16 september werd 
een serie van drie zegels 
uitgegeven met werk van 
de in 1913 geboren 
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beeldhouwer en grafisch 
kunstenaar Janus Kom-
ban. Kamban heeft in 
zijn werk een duidelijke 
voorkeur voor het alle
daagse leven op Faröer. 
In 1 993 werd ter gele
genheid van zijn tachtig
ste verjaardag een grote 
overzichtstentoonstelling 
gehouden. 
De in lichte kleuren ge
houden kunstwerken op 
de drie zegels weerspie
gelen duidelijk de sfeer 
van de Faröer. Op de 
zegel van 4.50 k. is een 
kudde schapen afge
beeld, een illustratie die 
is gebaseerd op een 
werk uit 1980. Op de 
zegel van 6.50 k is 'Vis-
senui op weg naar huis' 
uit 1 986 te zien, terwijl 
de zegel van 7.50 k. het 

uit 1991 stammende 
'Gezicht op de oude wijk 
van Torshovn' toont. 

BEDREIGDE DrERSOORTEN 
De maand oktober is 
door veel landen uitge
roepen tot nationale 
postzegelmaand, een 
evenement dat vaak ver
gezeld gaat van een toe
passelijke postzegeluit
gifte. 
De Amerikaanse PTT 
koos voor bedreigde 
diersoorten: de USPS gaf 
op 2 oktober een vel uit 
dat maar liefst vijftien ze
gels bevat. Behalve het 
reit dat ze het thema van 
de uitgifte aanduiden 
{Endangered species] en 
er een korte toelichting 
op geven, is de themati
sche waarde van de vel-
randen beperkt. 
De dieren zijn op de ze
gels heel verschillend af
gebeeld: soms compleet, 
soms gedeeltelijk, maar 
wel steeds duidelijk her
kenbaar. Op de zegels 
zijn alleen de Ameri
kaanse namen vermeld. 
Afgebeeld zijn 'Black-
footed ferret' (Mustella ni-
gripes of zwarivoetbun-
zing), 'Thick-billed parrot' 
(Araparkiet), 'Hawaiian 
monk seal' [Monachus 
schauinslandi of Hawaii-
aonse monniksrob), 
'American crocodile' 
(Crocodylus acutus of 
spitssnuitkrokodil), 'Oce-

lot' (Leopardus pardalis of 
ocelot), 'Schaus swaloow-
tail butterfly' (familie Papi-
lionidae or een page/rid-
derkapelsoort), 'Wyo
ming toad' (genus Bah of 
Wyoming pad), 'Brown 
Pelican' {Pelicanus occi-
dentalis of bruine pelik
aan), 'California condor' 
{Gymnogyps california-
nus of Californische cond
or), 'Gila trout' (forel-
soort), 'San Fransisco gar
ter snake' (genus Tham-
nophis of Californische 
kousebandslang), 'Wood
land caribou' [Zangifer 
tarandus of Westcanade-
se boskariboe), 'Florida 
panther' (Panthera pardus 
of Florida-panter), 'Piping 
plover' {Cnaradrius melo-
dus of fluitplevier) en Flo
rida manatee' (Trichechus 
manatus of Florida-la-
mantijn. 
Op de laatste zegel zijn 

twee zwemmende Flori-
da-lamantijnen te zien. 
Daarmee is afgeweken 
van het oorspronkelijke 
ontwerp. Bijna een jaar 
voor de uitgifte werd na
melijk een ontwerp van 
het complete vel gepubli
ceerd. De 'recht voor zijn 
raap'-afbeelding van de 
lamantiin riep zoveel af
wijzende reacties op bij 
de inwoners van Florida, 
dat de USPS besloot dit 
levensechte portret te ver
vangen door een neutrale 
afbeelding van twee 
zwemmende lamantijnen. 

DIEREN UIT DE 
PREHISTORIE 
Nu de met uitsterven be
dreigde diersoorten 
steeds meer filatelistische 
aandacht krijgen, ligt het 
voor de hand ook eens te 
kijken naar diersoorten, 
die heel lang geleden 
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Endangered Species verdwenen. De Ameri
kaanse postdienst gaf op 
8 juni een blok van vier 
zegels van 32 cent uit 
met afbeeldingen van 
prehistorische dieren. De 
ontwerper van dergelijke 
zegels ontkomt er niet 
aan zijn fantasie mee te 
laten spelen. 
Linksboven is Eohippus 
(genus Hyracotherium) 
argebeeld, een primitie
ve paardachtige uit het 
Onder-Eoceen. Dit dier 
kwam meer dan vijftig 
miljoen jaar geleden 
voor in Noord-Amerika 
en Europa. 
Op de zegel rechtsboven 
is de wolmammoet 
('woolly mammoth') te 
zien. Deze mammoet 
was een verre verwant 
van de olifant Afbeel
dingen van dit dier zijn 
aangetroffen in rotsteke
ningen in Franse grotten. 
Bevroren karkassen wer
den gevonden in de Si
berische permafrost. 
Op de zegel linksonder 
is de mastodont afge
beeld, samen met een 
jong. Tijdens de laatste 
ijstijd zwierf dit dier 

ook door Europa. 
In diezelfde periode leef
de in Noord- en Zuid-
Amerika ook de sabeltij
ger, te zien op de zegel 
rechtsonder. 

OUD GEGEVEN, NIEUWE 
INVULLING 
De dierenriem of zodiak, 
die een belangrijke rol 
speelt in de astrologie, is 
al heel oud. De twaalf te
kens van de dierenriem 
zijn vaak op postzegels 
te zien, doorgaans heel 
traditioneel. De uitvoe
ring die Polen er dit jaar 
aan geeft, wijkt daar vol
komen vanaf. De car
toonachtige voorstellin
gen zijn met een flinke 
dosis humor ontworpen. 
Mede daardoor zijn 
sommige zegels thema
tisch breder bruikbaar. 
De aan het teken Kreeft 
[Rak] gewijde zegel van 
30 g. toont een kreeft 

(Latijns: Cancer) die ge
zeten in een fateuil een 
pijp rookt. De zegel van 
2 z. is gewijd aan het te
ken Booqscnutter IStrze-
lec). ^ 

EEN KAMPER KOGGE 
Amsterdam kreeg zijn 
replica van de Oostin-
diëvaarder Amsterdam, 
zoals Lelystad zijn Ba
tavia heeft. Ook Kam
pen is begonnen een 
schip uit vroeger tijden 
te herbouwen. Het gaat 
om een kogge, het 
schip waarmee Kampen 
vaak wordt vereenzel-

De kogge voer alleen op 
de Europese wateren. 
Het schip was minder 
groot dan de schepen 
die op Indië voeren. Toch 
is ook de middeleeuwse 
kogge alleszins de moei
te waard om nagebouwd 
te worden. Dat gebeurt 
aan de oever van de IJs-
sel, naar een voorbeeld 
van een schip dat in de 
buurt van Nijkerk werd 
gevonden. Volgend jaar 
kan het schip gaan va
ren. 
De gemeente Kampen 
nam al in 1 994 een fran-
keerstempel(FR22591) 
in gebruik met een af
beelding van een kogge 
en de niets aan duidelijk
heid overlatende tekst 
Kampen bouwt een kog
ge-
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IN KORT BESTEK 
Stempels over het milieu 
zijn er in vele soorten. 
Von het Zuiveringschap 
Oostelijk Gelderland te 
Doetinchem kreeg ik een 
cl wat ouder (1990) 
fronkeerstempel 
(FM7005) onder ogen 
met een vis en de tekst 
wakers over water. 

Ook uit Doetinchem -
vermoedelijk afkomstig 
van het Arbeidsbureau -
komt het fronkeerstempel 
(FR26714) met de tekst 
Techniek een boeiend 
werkterrein... óók voor 
meisjes!. 

Een milieustempel 
(PB3722) uit Lichtenvoor-
de meldt Atag - door
braak in schone verwar
ming. Het aardige van 
dit stempel is dat een 
beeldmerk is opgeno
men, dat bestaat uit de 

letters BE en de woorden 
Blauwe Engel. 

De PNEM in Helmond 
pebruikte in 1994 een 
rrankeerstempel 
(FR27580) waarop het 
beeldmerk van dit bedrijf 
staat en de tekst Uw 
energie, dat is óns werk. 

Modido in Nieuwegein 
gebruikt een fronkeer
stempel (FM8057) met 
zes honden in verschillen
de standen (vingertaai). 

Een aardige filotelisti-
sche variëteit op het the
ma auto's ontdekte ik bij 
Citroen Nederland bv in 
Amsterdam. Het model 
Xonh'o werd afgebeeld in 
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het fronkeerstempel 
(HR4166). Dezelfde af
beelding trof ik ook aan 
in een 'Port betaald -
Amsterdam'-versie. 

Een verlate Vermeer-mel
ding: hoofdsponsor Ra
bobank van de Vermeer
tentoonstelling gebruikte 
'Port Betoald'-envelop-
pen met reclame voor 
deze tentoonstelling. 

In 'Thematisch panora
ma' van juli/augustus 
deed ik bij de molenze-

gel van Cyprus van 10 c. 
een gokje naar de bete
kenis van een galg. Mis 
natuurlijk. De neer H. 
Frieke meldt dat het om 
een zogenaamde steen-
galg gaat, die de molen
stenen van hun plaats 
licht en keert, zodat ze 
geslepen kunnen wor
den. 
De heer H. Kok uit Am
stelveen stuurde mij teke
ningen van deze steen-
kraan of steenlier toe. In 
de staander is een spin-
del bevestigd met twee 
steenbeugels, zoals ook 
op de zegel goed zicht
baar is. 

Voor het thema hout zijn 
veel frankeerstempels be
schikbaar. De Vereni
ging van Nederlandse 
Houtondernemingen 
(WNH) in Almere heeft 
er door nog een aan toe
gevoegd (PB13106). Om 

een cartoonachtig ge
zicht is de tekst Wie hart 
heeft voor hout gebruikt 
zijn hoofd geplaatst. 

Het Ierse fronkeerstempel 
van 'Teogosc' 
(HF64936) verwijst naar 
het Oak Park Research 
Centre van de Agricultu
re and Food Develop
ment Authority in Car-
low. Deze organisatie 
houdt zich bezig met 
landbouwkundig onder
zoek, onderwijs en trai
ning. 'Teogosc' is een 
Keltische noom en wil 
zoveel zeggen als onder
wijs of instructie. Dit 
stempel is bruikbaar 
voor agrarische thema's 
en voor het thema 'on
derwijs'. Met dank aan 
dr A.C. Zeven in Woge-
ningen, die mij op deze 
aanwinst wees. 

THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie (NVTF) is de grootste 
thematische vereniging van Nederland en biedt u: 

* 5 maal per jaar het tijdschrift THEMA met gevarieerde artikelen en 
toelichting op nieuwe thematische postzegeluitgiften 

* rondzendverkeer, algemeen en/of per thema 
* schriftelijke veilingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van uw verzameling 
* vertaalservice 
* motiefcontact: uitwisseling informatie en materiaal van uw thema 

met andere leden 
* verenigingsbibliotheek 

Het lidmaatschap van de NVTF kost ƒ 45,00 per jaar 

U kunt zich aanmelden bij 
Mevr. B.M.Waltmann-Steunenberg 

Amethist 7, 3643 AR Mijdrecht 
Tel. 0297-286027 

THEMATISCH VERZAMELEN ? BOEIEND EN VEELZIJDIG ! 

W E R E L D N I E U W T J E S D I E N S T 
lOx per jaar vervaardigen wij lijsten waarin we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e d volgens uw landen en/of motiefabonnementen 
MAAR ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die u wenst 

Vrijblijvende inlichtingen ontvangt u bij: 
P Z H ' S C H O M I N G ' , Postbus 299, 3770 AG Barneveld 

Weet u wat nog veel interessanter is dan losse zegels verzamelen?: 
Poststukken! Tip Begin met een verzamelmg Grootrondstempels, die zijn 
nu nog te betalen' (gemiddeld nog geen /10,— per stuk ) 
Grootrondspecialist Frank van den Hoven (u weet wel, van de nieuwe 
Catalogus Grootrondstempels Nederland 1996) ruimt zijn dubbelen op 
door middel van een eenmalige schriftelijke veiling, dus grijp uw kans 
Kijkdagen Verzamelaarsjaarbeurs Utrecht (9/10 nov }, Eurocollectors Gent 
(7/8 dec ) of op afspraak Vraag info of catalogus Tel (033) 4723696 

Uitgeverij Filatop, uw specialist in Filatelie en Topografie. 



s'PECiULE KiLOwaan 
Kilowaar met een enorme sortering - U heeft nog nooit zo mooi gezien - de mooiste zegels over een periode van 20 ä 30 
jaar - werkelijk een unicum - de sortering van elk aangeboden land is zo groot dat het onzin is om deze prachtige kilowaar 
per 100 gram aan te bieden want in een kwart of in een kilo vind U steeds weer andere zegels van 20 ä 30 jaar geleden tot 
de moderne zegels van 1995/96. 

BUEimaaL MOOIE öaooTfonmar UGEIS 
... FIV /Itf Mlli KILO'i MET VEEL HOGERE OiattQOEN EN/OF ßETEQE ßllLflGEN. 

Australië AU-SP 47,50 165,-
Belglë BE-SP 77,50 295,-
Berlijn BN-SP 275,— 
BRD-Dultsl. DU-SP 72,50 265,-
Toeslag DU-ST 135,— 495,-
Canada CA-SP 62,50 225,-
Denemarken DE-SP 62,50 225,-
Engeland EN-SP 49,50 185,-
Finland FI-SP 66,50 245,-
lerland lE-SP 76,50 285,-

Itahë IT-SP 76,50 285,-
Kan.Eil. KE-SP 85,— 325,-
Luxemburg LU-SP 89,50 345,-
Nw. Zeeland NZ-SP 66,50 245,-
Noorwegen NO-SP 77,50 295,-
Portugal PO-SP 89,50 345,-
Skandinavië SK-SP 105,— 395,-
Spanje ES-SP 77,50 295,-
U.S.A. US-SP 47,50 165,-
West Europa WE-SP 77,50 295,-

IJsland IJ-SP 175,— 675,-
Zuid Afrika ZA-SP 49,50 185,-
Zweden SU-SP 62,50 285,-
Zwitserland CH-SP 77,50 295,-
ToeslagCH-ST 110,— 425,-

Vermeld bij Uw bestelling de code achter 
het land - niet per 'A kilo maar per kilo 
mag in 2 maandelijkse betalingen. 

LEUCHTTURM INSTEEKBOEKEN DE BESTE KWALITEIT 
REUZEN STOCKBOEK - 64 WITTE bladzijden 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 40,00 
U betaalt bi) 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 bi| afname van 
1x/45,50 5x ƒ 41,25 
3x ƒ 43,50 10 X ƒ 38,00 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK -
LEUCHnURM PRIJS ƒ 12,75 
U betaalt bi| afname van: 
l x / 1 0 7 5 
3x ƒ 10,00 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK -
LEUCHnURM PRIJS ƒ 20,00 
U betaalt bi| afname van: 
l x / 1 5 , 7 5 
3 x / 1 4 7 5 

16 WITTE biz 

5x/9,50 
10x/9,00 

32 WITTE bIz 

5x ƒ 14,00 
10x/13,00 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK -
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 15,50 
U betaalt bi| afname van; 
l x / 1 2 , 5 0 
3 x / 1 1 , 5 0 

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

16 ZWARTE bIz. 

5x ƒ 10,75 
10 x ƒ 9,75 

32 ZWARTE biz. 

5x ƒ 19,25 
10x/17,75 

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

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

KLEIVISTROKEN PER KILO - 1ste klas materiaal - geen 
afval - doorzichtige of zwarte achtergrond - 1/4 kilo 
ƒ 32,50 - kilo ƒ 115,00 - NU OOK - Blok assortie. 

100 gram 1/4 kilo 1 kilo 

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

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

100 gram 1/4 kilo 1 kilo 

17,50 37,50 140,00 

17,50 
38,50 
20,00 
47 50 
21,00 
55,00 
15,00 
12,50 
22,50 
75,00 

9,00 
22,50 
15,00 
57,50 
30,00 
21,00 
21,00 
32,50 
30.00 
18,50 
31,50 
25,00 

22,50 
50.00 
23.50 
38.50 
18.50 
22.50 

37,50 
85 00 
42,50 

105,00 
47,50 

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

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

132,50 
65,00 
47,50 
47,50 
70.00 
70.00 
40.00 
72.50 
57.50 

55.00 

55,00 
85,00 
42,50 
52.50 

135.00 
325.00 
160.00 
395,00 
175.00 
475.00 
115.00 
95.00 

195.00 
700.00 

70.00 
195,00 
120 00 
510,00 
255,00 
175,00 
180,00 
265,00 
265,00 
150,00 
275,00 
195,00 

195,00 

200,00 
325,00 
160 00 
175,00 

MAURITIUS MA-U goede sortenng van dit moeilijke gebied 32.50 72.50 275.00 
NAMBIA NA-A (geen Z W-Afr ika)- mooie sortering met veel 
motief en hoge waarden 
NIEUW ZEELAND NW-3A pracht sortenng (geen Vogels) met H W 
NIGERIA Nl-A van dit land nog nooit zo mooi gezien 
NOORWEGEN NO-B goede sortenng met de nieuwste uitgaven 
NOORWEGEN NO-A prachtige nieuwe sortering met H W 
OOSTENRIJK OO-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 sortenng gelegenheid/gedenkzegels + H W 
SRI LANKA/CEYLON SR-C mooie sortenng 
SURINAME SU-A oudere soorten - zeer veel hogere/topwaarden 
TANZANIA TA-A veel dierenzegels met hogere waarden 
TURKIJE TU-A mooie goede sort gelegenheid/gedenkzegels 
U S A US-3A pracht sortering met Hogere Waarden Luchtpost 
WERELD WE-A enorme grote sortenng - nieuw - en H Waarden 
WEST EUROPA WE-U fantastisch mooie sort - nieuw met H Waarden 
IJSLAND IJ-A hyper moderne sortering met enige betere 
IJSLAND IJ-3A enorme en nieuwe sort met veel Hogere Waarden 
ZUID AFRIKA ZA-A prachtige sortering met betere zegels 
ZUID WEST AFRIKA ZW-A (geen Namibië) geweldig mooie 
en veel motiefzegels 
ZWEDEN SU-A prachtige sort nieuw met Hogere/Topwaarden 
ZWITSERLAND CH-A grote sortenng met de nieuwste uitgaven 
ZWITSERLAND CH-B uitsluitend Juventute/Patna met H Waarden 
ZWITSERLAND CH-3A pracht sortering met de nieuwste - met 
Pro Juventute/Patria en met Hogere Waarden 22.50 50.00 190,00 

35,00 
22,50 
30,00 
17.50 
20.00 
36.50 
47.50 
38.50 
18.50 
25.00 
29.50 
11.50 
38,50 
18.50 
34.50 
11.50 
17.50 
20.00 
52.50 
66.50 
10,50 

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

75,00 
52,50 
65.00 
35.00 
47,50 
82,50 

107.50 
87.50 
42.50 
55.00 
65.00 
27.50 
90,00 
42.50 
76.50 
22.50 
37.50 
47.50 

130.00 
155.00 

24.00 

65.00 
27.50 
27.50 
85,00 

275,00 
185,00 
255,00 
125,00 
175,00 
315,00 
415,00 
315,00 
147,50 
195,00 
245,00 

92,50 
335.00 
145.00 
285.00 

80,00 
135,00 
170.00 
485.00 
575.00 

85.00 

255.00 
95.00 
85,00 

315,00 

tNS'TEEKllOCKEN 
Merkloze - maar wel kwaliteit - het grote formaat - LET OP - met dubbele schutbladen en niet gelijmd maar gebonden. 

S 4 / 8 - 16 zwarte bladzijden 

normale prijs ƒ 15,— Nu 

per stuk ƒ 8 , 5 0 - per 5 ƒ 3 7 , 5 0 

S 4 / 1 6 - 32 zwarte bladzijden 

normale prijs ƒ 25,— Nu 

per stuk ƒ 1 4 , per 5 ƒ 6 5 , — 

S 4 / 3 0 - 60 zwarte bladzijden 

normale prijs ƒ 50,— Nu 

per stuk ƒ 2 4 , per 5 ƒ 1 1 0 , — 

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



ALLEEN VOOR 
ABONNEES KLEIIUE AMiyoniCES 

ftp 
Uu 

AANGEBODEN 
C^anada 100 grf nwste ƒ 1 2 , 10 se
ries van 4 nwste ƒ 1 4 . 10 series \'an 
5nwste ƒ 19, giro 1 2 8 2 l 4 9 t n v J 
Dijkstra, Lmdeno()rd 20, 8172 AL 
Vaassen, mancohjst welkom 

DDR** jrg. 1965/67 d ƒ 3 6 , -
b8/8S a ƒ 2b,- , 84 /89 a ƒ 3 2 - , '90 
ƒ 6 5 , - Arkenbosch, Gertrudisstr 
8, 6436 BL Amstenrade, tel 046-
4422241 

1000 verschil! W-Deutsl na 49 Mi
chel over DM 1000 voor ƒ 125,00 
koopje Giro 1210153 V Kampen, 
I jndeple in 25b, 6444 AT Bruns-

Australie, kilowaar, eigen import, 
met hoge en lage waarden, 250g 
a ƒ 1 5 , - (incl porto) W v d 
Krogt, Emmen, tel 0591-621877 

Ned met nette Ie plakker vanaf 
nr 392 t / m 834 behalve nr 537 
Cat.w. ƒ 5438,- Nu ƒ 950,- of los 
25% Israël meest postfris met tab 
tol 1991 in 3 Davo albums ƒ 6 0 0 , -
J Vesters, tel 040-2840506 

Kilowaar per 250 gram Zweden 
f 2 8 - Noorwegen ƒ 30 - Ierland 
/ 40 - Kanaal eil J 40,- België 
ƒ 30 , - Luxemburg ƒ 62 , - Frank
rijk ƒ 1 4 0 , - Duitsland ƒ 3 0 , -
Zwitserland ƒ 40 , - Oostenrijk 
ƒ 7 5 , - Amerika ƒ 2 0 , - Japan 
ƒ 6 3 , ~ Denemarken ƒ 26,- Polen 
ƒ 4 0 , - Spanje ƒ 50,- Italië ƒ 5 2 , -
C d n a d a ) " 3 8 , - Israel ƒ 120,- We
reld ƒ 2 5 , - Incl porto vanaf 
ƒ 5 0 , - P Antonisse, Uden, tel 
0413-268333, giro 3423666 

500 Ned ƒ 15,-, 300 Grf+toesl 
ƒ 1 5 , - , 1000 wereld ƒ 1 5 , - Giro 
5369485 G Blokland, Dordrecht 

Gebruikte Nederl. postz. van kan
toren G Schonewille, Pr Bea
trix! 144, 2286 I D Rijswijk, lel 
070-3941745 

700 zegels W.-Europa veel grf 
H W en kpl series ƒ 1 0 , - , giro 
3330084, Boetzkes, Baroniehof 
100, 5709 HB Helmond 

Scandinavië 300 versch gebr {ca 
200 grf) ƒ 4 0 , - Postick 972073 
t n v G Schonewille, Pr Beatrix! 
144, 2286 LD Rijswijk, tel 070-
3941745 

Bejaarde verzamelaar stopt Mun-
tenverz. Ned met cat w + 
ƒ 4 000, - m 2 albums Tevens wat 
Duitsl enRus l Tel 010-4800615 

Ned intemeringzegels 1&2 post
fris ƒ 15 , - H D Brouwer, Roosen
daal, postgiro 6627299 

19 Jaargangen Philatelie 1977 l / m 
1995 ƒ 7 5 , - Tel 023-5338634 

PTT-mapjes 1982-'94 geheel com
pleet in Davo-albums Postkan-
toorprijs M E Schwitters, HiKei-
sum. te l 035-6246269 

T k verz Duitsland in plm 20 al
bums met zeer goed Reich, Sta
ten, Zones, Berlijn © compl op 
blok 1 na veel ***/** DDR compl 
***/** © BRD © c o m p l veel 
***/** Zeer hoge cat w vaste 
prijs Brieven onder nr 913 \an 
dn blad 

BRD. no 12556 in vel cw 370 
DM Pnjs 185.- J v d Veer, Do-
tingastate 5, Leeuwarden, tel 
0582672206 

België 300 versch gest /egels 
{meest grf) ƒ 1 1 , - B Kool, Post
bus 4029, Tilbuig, giro 5958834 

50 Jaarg.: Philatelie v a '46-'95 
Hoogste bieder ontvangt bericht 
I I Schouten, Beatnxstraat 2, 
^Ibl ABRhoon, tel 010-5015769 

Wie zoekt Suriname de ja ien '97-
96-95 postfris Inl 0113-211478 
vragen naar Sjaak 

1 kilo afgeweekte postzegels we-
leld met grootf ± 22 000 stuks 
voor ƒ 6 5 , - Giro 6698416 t n v J 
Koning te Den Haag, te! 
3972999 

Baltische landen op brief (1990) 
Ook los, beperkt voor 1940 A P 
van Ooijen, Dijkwater 170, 2715 
I-1 Zoelermeer, tel 079-3510520 

Prachtverz. Frankrijk © veel top 
materiaal 125000 frs ** pnjs 
4750,- M Pieper. Kon Juliana-
weg 60, Scheerwolde, tel 0521-
371355 

Avontuur, dozen, vol met boeken, 
zakjes, gehele wereld Onuitge-
zochi Th Verkeijen, Soest, tel 
035-6023837 

Ned.+overzee PF tot '40 - 45% van 
•40-'60 4 0 % e n n a ' 6 0 - 3 5 % M u v 
frankeergeldige zegels Gebr tot 
'40 - 40% en na '40 - 35% Bij best 
boven ƒ 100,- extra korting Zend 
uw manco's naar PZH Advantage, 
Pb 148, 3350ACPapendrecht , tel 
078-6153386 

Een zichtzending poststukken van 
uv\ thema eigenlijk e t n must' H 
Mennes, Parelhoendreet 13, 7391 
EC Twello, tel 0571-276081 

Postst./pwst./AKFDGFFC van nu 
B / D / S / F / G B / U S A / C N A / N Z L / 
A U / C H veel motief Ook partij
tjes R \ Hoof, AJteveer tel 0599-
332805 

Israel nieuwtjesdienst tegen nomi
nale waarde, Palestijns gezag en 
60 andere landen Beste 10 voor
delen, gereduceerde prijslijst gra
tis ongelofelijke aanbieding met 
kostbaar geschenk Eilat Philatelic 
Glub, Postbus 542/32, Eilat, Is
rael 

Australië per kg ƒ 70,- met de 
laatste nieuwe en hoge waarden 
Incl porto P Antonisse, Uden, 
tel 0413-268333, gironr 3423666 

Veld-censuur-krijgsgev.kamp en 
Dienstpost di\ oor logen/ landen 
J Hoogakker, Pb 181 7040 AD 

's-Heeienberg, tel 0314-662518 

Gratis prijslijst voor kk ine kavels 
eic ] Stienstra, Baiietgeel 21, 
2718 BI Zoeteimeci , lel 079-
3610229 

Ver. Europa + Nederland ""**, 
0 V a No I Stuui uw no s ont 
vang mijn pnjs F Ghybcn, Zo-
negge 1916, 6903 GV Zevenaar, 
tel /fax 0316-529241 

Diverse partijen, collecties en res
tanten Gentro fiiatelico, Ha-
venstr 43, 3441 BH Woerden, tel 
0348423885 Nieuwe lijst beschik
baar Ook losse zegels 

Motu'f-philalelisten kunnen nu 
on /e voorraad-catalogus voor 
postfris materiaal bestellen Graag 
ƒ 3,50 voor porto bijvoegen 
S C : H A E T Z L E A G , G H - 8 8 3 2 Wol-
lerau Zwitserland 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, Al
banië, Hongarije, Bulgarije, Tsje-
choslowakije PZH Robert Wiktor, 
Hodgesstr 13, 6135 C:S Sittard 
Tel 046-4512751 Ook afWijkin-
gen' 

'Stamp-Aid' Kantoorpost Nederl. 
1 kg Mix met 40% GRF {incl toe
slag) ƒ 3 5 , - , 5 kg ƒ 150,-, 1 kg 
GRF (incl toeslag) ƒ 9 0 , - , 5 kg 
ƒ 399,-, (porto + verzek extra) 
Meer mfo SEF, tel 0297-540164, 
giro 4649344 

Ver/amelaar wil gedeelten van 
dubbele verzamelingen oprui
men Postfris en gestempeld, ook 
voor de oorlog Ook ruilen moge
lijk vooi uw overtollige frankeer
geldige zegels vanaf Nr 1050 
Scherpe prijzen N o / W Flier, 
tel 0180-617448 

Zweden 800 48,- , 800 GRF 119,-, 
1000 89,- , 1000 GRF 159,-, 240 
comb 160,-, 300 comb 210,-
Giro 5445643/cheque T Kwak
kel, Doesburg 2, 8181 ZL Beerde 

Ned. grootformaat per kg ƒ 42,-, 
25 kg kleinformaat ƒ 8 3 , - afge
weekt Ned ƒ 12,- per kg H v d 
Akker, tel 0174-628673, fax 
624171 

Greenland, Send 40,- Gld cash 
and leceive 110 different, nice 
used 100 mint diff never hinged 
only Gld 50,- Big free pricelist 
Knud Jespersen, Frederiksda! 
34D, DK-7800 Skive 

het kost u maar 
een tientje... 

Om in 'Philatelie' te adverteren 

Voor een dneregelige 
advertentie betaalt u slechts 
tien gulden 

Voor dat gennge bedrag komt 
uw annonce onder de ogen 
van ruim 50 000 mensen 
Profiteer ervan' 

Engeland postfris, gestempeld, 
FD( 's Ook machins, regionals 
Brouwer, Leeuwarden, tel 058-
288683b 

G uer nsey/Jersey/Man/Alderney 
postfris of gestempeld Brouvvei, 
Icnieklokjt 47, Iwd Iel 058-
28H6H3b 

DDR-Jaargangen, postfris uit 1965 
t / m 1989 ieder voor slechts 34,00 
HFL zolang de voorraad strekt 
Edith van der Linden, Postfach 
185551, D-45205 Essen, Duit^ 
land 

Stuur ons uw mancohjst Duitsland 
en gebieden u krijgt dan een per
soonlijke printout met o n / e aan
biedingen Fdith van der 1 inden, 
Postfach 185551, D-45205 Essen, 
Duitsland 

Siam/Thailand mooie vei /ame-
ling I88V1996 catw Th Balh 
255 575 verkoop tegen elk rede
lijk bodl Mw W Coolsen, tel 078-
6742346 

TE KOOP 
GEVRAAGD 
Door part ca. 650 versch. zegels, 
tand waterm bl Slowakei t m 
1945 samen met Tsj Slowakije 
t m 1939 legen max f 350,-
Aanb tel 020-4823063 

Driehoekige (post)zegels of posta
le stroken op stuk Van der Kam, 
C /Bagdad 4 Moraira (Ah) Spanje 

Postzegelverzamelingen partijen 
frankeerzegels vellen C Cruys-
sen, Ysvogelhoek 6, 3201 HR Spy-
kenisse, tel 0181-624635 

Ik ver/amel en zoek rode-ki uisze-
gels FDC etc J Schotel, Borger-
derstr 2, 9527 TD Bronneger 

Puntstempels Ned./Indie Uitslui
tend los op zegel Ruilen of ko
pen A P van Ooijen, Dijkwater 
170 27 l5EJZoe te rmeer 

Ned. aangetekende brieven en 
losse r stroken Molenaar, Rohof-
straat 66, 7605 AW Almelo, tel 
0546-815959 

Verzamelaar zoekt rirmaperfora-
ties wereld Koop of ruil Vet l rui l -
mateiiaal aanwezig WJ Manssen, 
I aan der V N 31, 3844 AD Har
derwijk tel 0341-417980 

Postfrisse frankeergeldige zegels 
Nederland. PJ Rotgers, tel 010-
4205276, fax 010-4552991 

1 angslempels en punlsU nijn Is op 
dt Eerste Emissie Nederland 
1852 A Gabrielse, Posi< Restan
te Postkantoor, 4330 NA Middel
burg 

Loosduinen + motief molens 
Hans Klok, Postbus 52066, 2505 
( B loosduinen , tel 070-3971909 

Frankeergeldige zegels, series, 
mapjes, boekjes, vellen en / 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 

DIVERSEN 
Ruilen: stuur mij treinen wereld, 
evenveel div retour Voorkeur 
evt aangeven B D SlaUus, Bon-
gerdpad 22, 7322 HV Apeldoorn, 
tel 055-3669926 

Zend mij 10 Ned toeslagseries 
100 versch GRF ret A Kiamer, 
Kerkelaan 21, 8404 GN I ange-
zwaag 

O p zoek naar een leuk thema'^ 
Golf op postzegels Volledig geil-
lustr catalogus Verz club swing 
time philately Ook eigen golf-
toernooi ' Inl over golf {en ook 
honkbal) R van Tuyl, Bartokhof 
16, 2402 GE Alphen aan de Rijn 

Telefoonkaarten 100 vei sch 
ƒ 50,- H Garrelds, Hengelo, giro 
5274487 

Fil. ver. Zuidelijk Afrika Bijeen
komsten, veilingen, rondzendver-
keer Eigen blad en bibliotheek 
Postbus 33223, 3005 EE Rotter
dam 

Israel postfrisse zegels met tab te 
koop en verzorging van abonne
menten Inl A Bouwense. tel 
0113-212762, Goes 

Studiegroe Britannia de verzame
laars van Engeland en Eng. geb. 
organiseren 4 keer per jaar een 
bijeenkomst in Nieuwegein Ei
gen rond/ending, veilingen 8x, en 
clubblad Secretaris L van Dijk, 
Lek 54, 1703 KJ Heerhugowaard, 
tel 072-5711935 

Stoit f 15,- op postgiro 6733557 
t n v F.H. Weyde, Amsterdam U 
ontvangt 400 Ned zegels met 
compl series 

Ruim 12'/2jaar verzorgen wij vei
lingen Mogen WIJ u van dienst 
zijn bij koop of verkoop-' Bel AJV. 
v.d. Meij-veilingen Jul v Stol-
berglaan 248 2595 CN Den Haag, 
tel 070-3825037/3856599, fax 
3472576 

Koop de nieuwe gespecialiseerde 
katalog Prangko Indonesia 1997 
in kleur en grootformaat Sterk 
uitgebreid (50 pag meer) sterk 
verbeterd en tjonge tjonge wat 
een prijsverhogingen" ƒ 3 5 , - bij 
de vakhandel - koop hem nu In
teraction implici B V , t a v M 
Jostmeyer, Donau 5, 1186 KI Am
stelveen 

RESERVERINGSBON VOOR KLEINE ANNONCES VOOR ABONNEES 
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 m de advertentie is verplicht Plaatsing onder nummer kost f8 - extra 

rubriek □ aangeboden 3 gevraagd Q diversen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

I " l i l I I 
no 
f]5 
f20 
f25 
f30 

Stuur deze bon - vergezeld van een betaling 
per betaalcheque of girobetaalkaart (giro 
4988 tnv Bosch & Keuning te Baarn) aan 
Bosch & Keuning 
Postbus 1 
3740 AA Boarn 
Vermeld hiernaast uw naam een adres 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 



E X P E R I E N C E N A T U R E O N A S M A L L S C A L E 

The autonomous 
Aland issued its first 
stamps in 1984. Eacii 
year, twelve to 
fifteen stamps 
depicting the Aland 
nature, culture and 
community are 
issued. The Aland 
stamps have a 
steady value as a 
collectors item. 

Year Set 
A beautiful package 
containing all the 
stamps of the year. 
Price approximately 
FIM 65 per year. 

Eagle owl on Aland 
WWF stamps 
The stamp booklet 
depicting the eagle owl 
(Bubo bubo) is part of 
the WWF stamp series 
for endangered animal 
species and ecological 
systems. The Aland 
population of the eagle 
owl seems presently to 
be secure, but the eagle 
owl has been listed as 
an animal that should 
be particularly pro
tected. 
The Aland Post has 
issued a special 
package containing the 
new stamp booklet, a 
special card and an 
FDC. Price FIM 55. 
Four maximum cards 
depicting the eagle owl 
are also part of the 
Aland series about this 
bird of prey. 

4i 
POSTEN 
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De nieuwe DAVO stroken 
Het klemstroken programma van DAVO is uitgebreid, zelfs verdubbeld! Aan de tot 

nu bekende stroken LISTAL en NERO zijn en MELA als matte stroken 
(in de verpakkingen geel en groen) aan het assortiment toegevoegd. 

onderstaand ziet U de verschillen 

CRISTAL\ 
Transparant 
glanzende 
bovenlaag 

met 
transparante 
achtergrond 

Deze vier kwaliteiten zijn verkrijgbaar in stroken van 215 mm breed met hoogten van 24 mm tot 
96 mm, in blokken en in strookjes die op maat van de Nederlandse postzegels gesneden zijn. 

Prijs per verpakking voor de stroken en blokken (è 25,18 of 10 stuks) ƒ 7,70 

Prijs per verpakking voor op maat gesneden strookjes (è 50 stuks) ƒ 2,80 

Op de achterzijde van elke verpakking treft U een overzicht aan van alle verkrijgbare maten. 
Verkrijgbaar bij de vakhandel filatelie en boekhandel. 

Een gratis brochure van het gehele DAVO-programma kunt U aanvragen bij: 
Uitgeverij DAVO, telefoon 0570 - 630304 
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