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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE EN POSTGESCHIEDENIS 

Internationaal het best georiënteerd 
U I T ONZE VOORJAARSVEILING 1997: 

/ / . ^ ^ ^ . ^ y ^ f ^ ^^ ^ / ^ ^ 

^ ^ ^ /'^^^^^^^^'A^ ^ ^ ^ ^ . . ^ ^ ^ ^ C/ ^ c ^ ^ L 

Nederlands eerste aangetekende strook op brief gefrankeerd 15 at, nr 23 
Waarschijnlijk oudst bekende datum, 2271882 taxatie f 2 500

pf* 

v^iaüS^'

■ M M É É M É É M M 

9IA, 15ct 
oranjebruin 

luxe postfris, 
taxatie / 5000

27L, 50ct 
geelbruin 

luxe postfris, 
taxatie f 6000,

29, 2V2 GId 
rood en blauw 
luxe postfris, 

taxatie f 7500,

43B, 50ct 
geelbruin 

luxe postfris, 
taxatie f 4000,

Telegram 7, 25ct 
geelbruin 
postfris. 

taxatie f 5000,

Indien ook u overweegt uw collectie of 
doubletten in deze grote voorjaarsveiling te 
verkopen, neem dan contact op met onze 
experts voor een gratis taxatie en/of 
advies. 

Rokin 60 1012 KV Amsterdam  TEL. 0206230261  FAX 6242380 



in uw maandblad! 
%tlmß®strv$i: 

HAT EEN FEEST! Gratis Verloting van de'Wonderdoos van f 100.000,='. 
/^Phi lapost 1993: 500 bestell ingen! Philapost 1994: 2.000 bestell ingen! ^ 
\Ph i lapost 1995: 4000 bestell ingen! Philapost 1996: 10.000 bestellingen?^; 

óór 31 decemember 1996 wil Philapost de tienduizendste bestelling binnenhalen. Dat gaat met uw hulp lukken, want bij 
! U heeft op dit moment de Philapost Prijscourant 1997 

m t ter perse gaan van uw maandblad zat Philapost al op 
ider handbereik. Hij zit gratis in uw maandblad. Het is een krant boordevol fantastische aanbiedingen. U heeft nog meer 
)ordeel bij gebruikmaking van de Waardecheques op deze pagina. Stuur de volledig ingevulde bonnen vandaag nog op. 
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INFORMATIE 
Vr i jb l i jvende i n f o rma t i e 

van Philapost over: 

□ Uw verzamelgeb ied 
□ Mancol i js ten 
□ Nieuwe Ui tg i f t en j i ? | l | | 
□ Wonderdozen 
□ Collecties en Part i jen 
□ Postzegelverzeker ing 
□ Taxatie 
□ Vei l ingen 

OPEN DAGEN 
Vrijblijvende Uitnodiging met 
routebeschrijving of gratis 
Openbaar Vervoer Transfer 
vanaf Station NS Berkel en 
Rodenrijs of Busstation voor 
u, uw familie, vrienden en 
kennissen voor de laatste 
Open Dagen van 1996 op: 
Vrijdag 27 december 1996 
Zaterdag 28 december 1996 
Maandag 30 december 1996 

□ Uitnodiging Open Dagen 
□ Routebeschrijving ^iB 
□ Gratis Transfer van Station NS 
Q Gratis Transfer van Busstation 

oooooooooooooooooo 
010511 50 99 

MAATWERK 
Vul uw verzamelvoorkeur in op de deze 
verzamelbon en kruis de rubrieken zorg

vuldig aan. Desgewenst krijgt een op 
maat 'gesneden' Wonderdoos 
aangeboden, die 'zit als gegoten'. 
Verzamelspecificaties: 
Q Gebruikt 
Q Ongebruikt O Postfris 

O Plakker 
O Zonder Gom 

Q Gebruikt en ongebruikt 
ü Postaai O Brieven 

O Poststukken 
O Anders, 

□ Diversen O F.D.C.'s 
O E.D.B.;s 
O E.D.K.'s 
O Anders, 

Q Stuur mij een vrijblijvende offerte voor een 
wonderdoos met 100% teruggavegarantie. 
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WAARDECHEQUE f 25,= 
Wanneer r r t ü \^(Br 

tennninste f 150,= uit de 
Prijscourant bestelt krijgt u 
direct f 25,= Cash Korting 

op uw bestelling. 

Uw bestelling moet dan 
vóór 31 december bij 
Philapost binnen zijn. 

De Waardecheque is 
ook geldig op de 

Open Dagen van 27, 28 en 
30 december a.s. te 
Berkel en Rodenrijs. 
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IVMELWONDERDGGS 
Wonderdozen zijn vanaf nu ook in de 
Postzegelwinkel te bestellen. Steeds 
meer winkeliers doen mee en brengen 
het succes van de Wonderdozen van 
Philapost binnen ieders handbereik. 
Nu verkrijgbaar voor f 99,=. 

'De Tienduizend Wonderdoos' 
□ Vrijblijvende Informatie 
□ Neem contact met mij op 
□ Bestelling 'Tienduizend Wonderdoos' 

met Teruggavegarantie 
Q Gratis BONUS Supercollectie met 

Cash Waarde van f 99,= 
□ Stuur 'De Tienduizend Wonderdoos' en 

BONUS naar mijn Postzegelwinkelier 
Q Neem eerst contact op met mijn 

Postzegelwinkelier 
Naam Winkel 
Adres 
Postcode/Plaats . ^ ^ S . 

oooooooooooooooo 
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GRATIS LOT 
■■[^■IKVerloting: 
^ ^ ^ ^ ^ o o s van f 100.000,=' 

én tien troostprijzen. 
Q Ja, ik doe mee! ^ r t ê ' : ' ! ' 
Q De heer □ Mevrouw 
Achternaam: 
Voorletters: 
Adres: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoonnummer: 
Geboortedatum:  

VerzamelgebJed(en): 

Opmerkingen: 
%g;,,^*i A. 
i ^ % J C !^ 4 '^ ^ 

oooooooooooooooo 
SCHRIJF ANTWOORDNUMMER 

15008 2650 VH 
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Curacao 
postfris zonder 
plakker 
1(xx) 12,50 
2(xx) 105,— 
3(xx) 21,— 
4(xx) 125,— 
5D(xx) 375,— 
6(xx) 56,— 
7(xx) 95,— 
8(xx) 77,— 
9(xx) 5,— 
10(xx) 95,— 
11 (xx) 210,— 
12(xx) 77,— 
16xx 25,— 
17xx 75,— 
18(xx) 32,50 
20xx 60,— 
25(xx) 275,— 
28xx 66,— 
42/43(xx) 147,— 
57/67XX 195,— 
69xx 60,— 
73xx 15,— 
74xx 15,— 
74axx 175,— 
75/81XX 775,— 
82/88XX 175,— 
lOOxx 5,— 
101/02XX 16,— 
lOSxx 5,— 
104/20XX 770,— 
117XX 45,— 
118XX 45,— 
119XX 175,— 
121/25XX 4,— 
126/37XX 275,— 
136XX 75,— 
137XX 75,— 
138/40XX 8,— 
141/52XX 175,— 
153/57XX 45,— 
158/63XX 5,50 
164/67XX 4,25 
168/77XX 29,50 
178/81XX 425,— 
182/84XX 6,— 
185/95XX 150,— 
196/97+ 
198/99XX 3,75 
200/05XX 27,50 
206/08XX 22,50 
209/1 Oxx 14,— 
211/17XX 4,— 
218/29XX 98,— 
230/33XX 575,— 
234/38XX 67,50 
239/43XX 65,— 
248/52XX 25,— 
255/56XX 12,— 
275/90XX 20,— 
277/90XX ,— 
FOSFOR 
enz. tot heden 
leverbaar, gaarne 
mancoopgave. 
Luchtpost 
1/3xx 260,— 
4/16xx 75,— 
17xx 66,— 
18/25XX 275,— 
26/40XX 210,— 
41/44XX 45,— 
45/52XX 32,50 
53/68XX 45,— 
69/81XX 25,— 
82/88XX 525,— 

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

« 
ROSENDAEL1 

Porto 
34/43XX 375,— 
Aanbod 
jaargangen 
Antillen 
1959XX 15,— 
1960XX 10,— 
1961/62XX 12,— 
1963XX 6,60 
1964/65XX 6,50 
1966/67XX 6,— 
1968/69XX 11,— 
1970XX 7,50 
1971XX 9,— 
1972XX 11,— 
1973XX 40,50 
1974XX 14,50 
1975XX 13,— 
1976XX 12,— 
1977XX 42,50 
1978XX 25,— 
1979XX 36,— 
1980XX 36,— 
1981XX 40,— 
1982XX 64,— 
1983XX 54,— 
1984XX 70,— 
1985XX 60,— 
1986XX 45,— 
1987XX 60,— 
1988XX 55,— 
1989XX 75,— 
1990XX 66,— 
1991XX 77,— 
1992XX 80,— 
1993XX 60,— 
1994XX 74,— 
1995XX 55,— 
Postz. boekjes 
1/2XX 12,— 
3/4A(4)xx 18,— 
3/4B(4)xx 18,— 
5xx 5,— 
6xx 12,— 
tête-beche xx 
556/58 paarIO,— 
573/75 paar 7,— 
576/79 paarl 7,50 
591 paar 7,50 
654/55 paarl 2,— 
791/93 paar35,— 
815/16 paarl 6,— 
899/02 paar26,— 
947/48 paarl 0,— 
1071/72 p. 28,— 
Curacao 
ongebr. plakker 
lx 10,— 
2x 90,— 
3x 20,— 
4x 105,— 
5x 175,— 
6x 48,— 
7x 7 5 , -
8x 75,— 
9x 4,— 
10x 75,— 
11x 150,— 
12Bax 66,— 
lAx 24,— 
2AX 105,— 
3Ax 30,— 
4Ax 144,— 
7Ax 125,— 
9Ax 55,— 
2Bx 90,— 
4Bx 125,— 
9Bx 40,— 
5Dx 350,— 

akker met gom, (xx) 
)r. met plakker, geen t 
voorraad strekt. Pos 
ht. Geen winkel, bezc 

I.H. ACK 
2-1121 HH IM 

N 

5Gx 
13/17X 
18x 
19/23X 
24x 
24Ax 
25x 
26/28X 
29/34X 
35/41X 
42/43X 
44/56X 
57/67X 
68/70X 
68Dx 
69Dx 
70Dx 
73x 
74x 
74ax 
75/81x 
82/88X 
89/99X 
101/02X 
104/20X 
119xlos 
120xlos 
126/37X 
135AX 
137AX 
141/52X 
153/57X 
168/77X 
178/81X 
185/95X 
200/05X 

218/29X 
230/33X 

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

CURACAO 
iederlandse Antillen 

vanaf 40% netto 

195 — 
49150 
27,50 

198,— 
22,50 
92,50 

275 , -
75,— 
95,— 

205,— 
135,— 
44,— 
75,— 
77,— 
12,50 
45,— 

275,— 
12,50 
8,— 

125,— 
350,— 

5 0 , -
66,— 
7,50 

275,— 
95,— 
95,— 
75,— 
8 0 , -
35,— 

112,50 
30,— 
2 0 , -

325,— 
105,— 
16,— 

60,— 
310,— 

54,— 
46,— 

124,— 
3 5 , -
40,— 

Lp. 18/25x216,— 
Lp. 26/40x110,— 
Lp. 41/44X 35,— 
Lp. 53/68X 33,— 
Lp. 69/81 x 15,— 
Lp. 82/88x400,— 
Porto 
1 lx 
1 llx 
1 lllx 
2 lx 
2 llx 
2 lllx 
5lllxz.fr 
6 lx 
6 lllx 
7 lllx 
8 llx 
8 lllx 
9 lllx 
10 lx 
10 llx 
10 lllx 
11/20X 
21/30X 
21/30BX 
31/33X 
34/43X 
ARUBA 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 

5,50 
7,50 
5,— 

4 0 , -
220,— 

3,— 
22,50 
77,— 
15,— 

300,— 
450,— 

1 6 , -
16,— 
55,— 
60,— 
55,— 

144,— 
22,50 
30,— 

125 , -
240,— 

29,50 
20,50 
2 6 , -
25,— 
22,50 
21,— 
19,50 
20,50 
19,— 

1995XX 22,50 
Curacao 
betere zegels 
mooi gebruikt 
9A 55,— 
4 B 60,— 
1 D 15,— 
5D 110,— 
7 D 12,— 
8 D 77,— 
9 D 90,— 
10 D 25,— 
11 F 125,— 
13/17 20,— 
18 27,50 
19/23 39,75 
24 12,50 
25 10,— 
26 15,— 
29/34 28,— 
35/41 85,— 
40 los 25,— 
41 los 15,— 
42 los 45,— 
43 los 45,— 
44/56 28,— 
57/67 40,— 
69 18,— 
69 D 2 5 , -
70 B 45,— 
70 C 49,50 
71/72a{4) 52,50 
73 6,50 
74 5,— 
74a 70,— 
82/88 4 5 , -
89/99 57,50 
95 los 20,— 
97 los 22,50 
104/13(10)30,— 
115 20,— 
116 30,— 
117 9,— 
118 15,— 
119 90,— 
120 98,— 
126/34 15,— 
136 2 5 , -
137 20,— 
137A 25,— 
141/52 35,— 
153/57 15,— 
168/77 30,— 
179 los 20,— 
180 los 175,— 
181 los -,— 
185/95 58,— 
192 los 30,— 
200/05 18,75 
206/08 15,— 
230/33 92,50 
233 los 75,— 
234/38 35,— 
239/43 3 0 , -
248/52 18,— 
enz. leverbaar 
ook losse 
waarden 
Lp. 4/16 32,50 
Lp. 17a 30,— 
Lp. 17b 30,— 
Lp. 18/25 244,— 
Lp. 39 los 20,— 
Lp. 40 los 35,— 
Lp. 41/44 30,— 
Lp. 45/52 25,— 
Lp. 69/81 10,— 
Lp. 83 los 6,— 
Lp. 84108 12,— 
Lp. 86 los 30,— 
Lp. 87 los 125,— 
Lp. 88 los 125,— 

postfns zonder plakker zonder gom zoals 
aken IS mooi gebruikt, Nrs. NVPH. /Vanbod 
tgiro 271040. Porto extra, echter franco 
>ek gaarne na telef. afspraak. 
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WÉ 

30,— 
25,— 

125,— 
1/3 gave randen 
1/3 z.fr. 
4 
5 
6 
6 z.fr 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12z.fr 
13 
14 
15 

16 
16z.fr. 
17 
18 
18z.fr. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29 z.fr 
30/33 
30b/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
43A 
44 
45 
46 
46C 
47 
47A 
47C 
48 
48 z.fr 
49 
56/76 
61b 
61c (o) 
65C+cert. 
77 
78 
79 
80 luxe 
80 
80 z.fraai 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 luxe 
101 
101 z.fr 
102/03 
104 
105 
105z.fr 
105f 
106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
130z.fr 
131 
132 

Alle zege 

110,— 
18,— 
9,— 

95,— 
50,— 
2,50 
3,50 

35,— 
27,— 

120,— 
175,— 
9 0 , 
5,— 

85,— 
3,— 

75,— 
45,— 
19,— 
66,— 
35,— 
22,50 
2,— 
3,— 
7,50 
7,50 

55,— 
6,— 

12,50 
35,— 

150,— 
75,— 
6,— 
6,— 
6,50 
6,50 
4,— 

15,— 
6,— 

20,— 
75,— 
85,— 
15,— 
24,— 
90,— 

175,— 
210,— 
175,— 
575,— 
295,
110,— 
44,— 
95,— 

525,— 
950,— 

1,— 
6,— 
7,50 

975,— 
875,— 

19!— 
55,— 
6,— 
9,25 
7,50 

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

1050,— 
900,— 
600,— 

10,— 
160,— 
135,— 
75,— 

250,— 
3,— 
3,— 
3,— 

11,— 
7,50 

10,— 
250,— 
125,— 
225,— 

2,— 

133 
133A 
134/35 
136/38 

^1 
20,— 
45,— 
42,50 

175,— 
136/38 Tent. 
Stempel 
139/140 
141/43 
144/48 
149/62 
159 los 
163/165 
166/68 
177/98 
181 
184 
191 
195 
199/02 

220,— 
6,50 

12,— 
6,— 

19,80 
12,50 
12,— 
8,— 

77,50 
20,— 
6,— 

26,— 
24,— 
10,— 

199a/02a 175,— 
203/07 
208/11 
212/19 
217A 
219 los 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
235 los 
236/37 
236A 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
255 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 
269 
270/73 
273 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 
326 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 
372 
373 
356 a/d 
356 c 
356 d 
374/78 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402B 
403B 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 
474/89 
487 los 

s zijn pracht ex. 

30,— 
10,— 
45 , 
88,— 
30,— 
13,— 
2,50 

18,— 
25,— 
16,— 
14,— 
6,— 

12,50 
44,— 
32,— 
30,— 
55,— 
25,— 
25,— 
26,— 
25,— 
5,— 

35,— 
30,— 
28,— 
25,— 
10,— 
5,— 
3,— 

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

15,— 
35,— 
35,— 
7,50 

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

4,— 
10,— 
2,50 
2,— 

12,— 
95,— 

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

24,— 
14,— 

_ 

NEDERLAND 
Mooi gebruikt, 
ook losse waarden. 

10% korting bij afname 
boven f 100.

490/94 5,— 
495/99 4,— 
500/03 4 , 
505 3,50 
508/12 4,— 
513/17 7,50 
518/33 10,— 
535 2,50 
536 a 6,— 
536 b 5,— 
537 20,— 
538/41 6,60 
543 4,— 
544/48 6,— 
550/55 39,— 
556/60 59,— 
560 los 40,— 
563/67 19,50 
568/72 22,50 
573/77 16,50 
578/81 21 , 
583/87 17,50 
587 los 15 , 
591 los 3,50 
592/95 66,— 
596/00 14,— 
602/06 22,50 
606 los 15 , 
607/11 15,— 
612/16 19,50 
616 los 15,— 
631 los 4,50 
640 los 2,50 
641/45 22,50 
647/48 2,50 
649/53 15,— 
655/59 20,— 
661/65 13,— 
666/70 15,— 
671/75 35,— 
675 los 24,— 
676/80 13,75 
682 los 3,— 
683/87 1 1 , 
688/92 12,50 
694 los 3 , 
695/99 10,— 
702/06 15,50 
707/11 14,— 
715/19 12,50 
722/26 15, 
731/35 10,— 
736/37 4,— 
738/42 13,— 
747/51 14,— 
752/56 9,50 
759/63 7,50 
766/70 7,— 
774/76 15,50 
779/83 7,50 
786/90 8,— 
enz. tot heden 
leverbaar 4060% 
netto. 
Gaarne uw 
mancolijst. 
Kinderblok 
854 35,— 
875 5,— 
899 9,50 
917 17,50 
937 17,50 
983 25,50 
1001 17,50 
1024 14,50 
1042 17,50 
1063 7,50 
Roltanding, los 
7 175,— 
14 60,— 
15 15 , 
16 75 , 
17 30,— 
18 15,— 
28 27,50 
29 15,— 
30 27,50 
31 55,— 
44 15,— 
46 105,— 
51 15 , 
54 36,— 
55 55,— 
56 32,50 

66 12,50 
67 7,50 
68 12,— 
69 14,— 
70 60,— 
Rolt. series 
1/18 425,— 
19/31 140,— 
33/56 275,— 
57/70 105,— 
71/73 150,— 
74/77 65,— 
78/81 25,— 
82/85 21,— 
86/89 30,— 
90/93 44,— 
94/97 44,— 
98/01 35,— 
Automaatboekjes 
en combinaties le
verbaar, spec. 
prijslijst gratis op 
aanvraag. 
Porto 
1 17,50 
2 22,50 
2B 44,— 
3/12 140,— 
8 los 37,50 
12 los 35,— 
Div. typen 
leverbaar 
13/26 77,50 
20 los 47,50 
27 III 40,— 
28 III 175,— 
31/43 175,— 
42 los 54,— 
43 los 95,— 
44/60 25,— 
67/68a 32,50 
67b (o) 125,— 
68b (0) 375,— 
69/79 9,50 
80/106 17,50 
Luchtpost 
1/3 4,— 
4/5 1,50 
6/8 15,50 
9/11 3,— 
12 los 125,— 
13 los 125,— 
Dienst 
1/8 keur 315,— 
9/15 65,— 
16/19 47,50 
16/19a 47,50 
20/24 7,50 
25/26 18,— 
27/40 12,50 
27+29+30 
fosfor 15,— 
Telegram 
1 55,— 
2 49,50 
3 7,50 
4 185,— 
4 z.fr. 95,— 
5 45,— 
6 12,50 
7 z.fr 1.275,— 
8 25,— 
9 25,— 
10 40, 
11 40,— 
Postpakket Ver. 
1/2 A 77,50 
1/2 B 175,— 
1/2 C 98,— 
Brandkast 
1/7 (o) 950,— 
stempel niet 
controleerbaar 
Postbewi|s 
1/7 375,— 
3 los 65,— 
4 los 95,— 
6 los 10,— 
7 los 50,— 
6A 75,— 
7A 75,— 

netjes gestempeld, tenzij z.fr.=zeer fraai, mooie 
zegels maar met klein gebrek, (o) =gebruikt maar stempel niet controleerbaar. 
duurdere soorten desgewenst met fotoCert. van erkende keurmeester. 
kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, post

giro 271040, Porto extra, echter franco levering vanaf ƒ 250,- opdracht. 

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

http://5lllxz.fr
http://12z.fr
http://16z.fr
http://18z.fr
http://105z.fr
http://130z.fr


Veiiing 563 weiice getiouden wordt op 20-21-22 en 23 januari 1997 
brengt diverse rariteiten van Europese ianden, o.a.: 

ZWITSERLAND: 

Yv. Frs. 
125.000 

Yv. Frs. 
8.000 

Yv. Frs. 
55.000 

Yv. Frs. 
70.000 

FRANKRIJK: 

Yv. Frs. 
130.000 

Yv. Frs. 
120.000 

g a i ' j i 1 HfcCtiwE 

BRMU>i4i<«nAB 

Yv. Frs. 
45.000 

Yv. Frs. 
45.000 

Yv. Frs. 
100.000 

Catalogus wordt U half december toegezonden na ontvangst van ƒ 15,-
op onze giro no. 17369. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

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

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

Een begrip in de Nederlandse filatelie 



... en wanneer kunnen we IAV 
inzending tegemoet zien? 

1988: Wilhelm Kreft - veld- en ei landen-
post • 1989: Karl Kniep - Danzig en Port 
Gdansk • 1993: Mart in Rehfeld - hand-
stempelopdrukken van de Russische be
zettingszone • 1993: Richard Polonius -
Zwitserland • 1993: Hans Bothe - Duitse 
koloniën en postkantoren in het buiten
land • 1994: Hans Schuhardt -Helgoland 

• 1994: Dr. J. Simon - zeppelinpost • 1994: 
Jochen Hilgert - Danzig en Port Gdansk • 
1994: Fontane-collectie - Duitse koloniën 
en postkantoren in het buitenland • 1994: 
Meran-collectie - Europa • 1994: Herbert 
N o w a k - Meck lenburg -Vorpommern • 
1994: Dr. R. Neumann - het oude Zwitser
land • 1994: Werner Ri t tmeister -Danz ig 

• 1995: Hans Joachim Berker - Duits Zuid-
west-Afrika • 1995: Reinhold Siebentritt 
- Duits Oost-Afrika • 1995: nalatenschap 
Hans Findeisen - Russische bezettings
zone • 1995 en 1996: Horst Busch - Rus
sische bezettingszone • 1996: Reinhold 
Siebentritt - Zanzibar • 1996: Prof. Hans 
Schneider - borstschilden 

'fit 
Eerstvolgende internationale 
v/^JHBA-postzegelveiling: 

''elnd april 1997 
Inzendingen tot: midden februari 

X—; 
BESTELBON voor: ^ 

ä 
Q Veilingcatalogus voorjaar 1997 2 
ü Informatiebrocliure | 
Q Inzendformuiieren 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG 
GEBRÜDER EHRENGUT ±r^* 

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

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346-550618 
b.g.g. 06-52861008 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

Voor onze volgende veiling in 
maart 1997 zoeken we 

Duitsland met alle gebieden 
Turkije en Levante^Postkantoren 

ook voor directe aankoop!! 
Vraag onze zeer voordelige 

iiüevervoorwaarden aan!! 
Inzenden tot uiterlijk 20-12-1996. 

löTHflflllOflfl 
Kacketstraat 16-18 
•H- 0049 241 878363 

PlOHOGLÖ 
iU G ZEGRVEILIOG 

Pf. 51 D-52001 Aken 
Fax 0049 241 878364 

Onze 171ste veiling 
zal worden geliouden 
omstreeics Juni 
Deze veiling bevat wederom vele mooie collecties. 
Nadere bijzonderheden volgen t.z.t. 
Tot nader order kan nog uitsluitend kwalitatief goed 
materiaal worden toegevoegd. 

Wij danken onze relaties voor tiet in ons gesteide ver
trouwen in het afgeiopen jaar en maken van de gele-
gentieid gebruik u en de uwen 'n gezond en voorspoe
dig 1997 toe te wensen. 

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

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

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

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

Philatelie verschijnt omstreeks de helft 
van elke maand uitgezonderd luli 

Hoofdredacteur 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2 1276 BR Huizen 
Telefoon 035 52 54 391 
Telefax 036 52 40 926 

Advertentieverkoop 
Bosch & Keuning 
Postbus 1 
3740 AA Baarn 
Janine de Troye 
Telefoon 036 54 82 341 
Telefax 036 54 82 344 

Administratie Individuele abonnementen 
Grafische Bedriiven Bosch & Keuning 
Ter attentie van de heer R D van Dam 
Postbus 1 3740 AA Baarn 
Telefoon 036 54 82 290 

Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen moeten worden opgegeven 
aan de secretaris van de vereniging of 
afdeling waarvan de ontvanger 1 d is 
Alleen individuele abonnees {si die het blad 
rechtstreeks aan de Stichting betalen) 
zenden een adreswijziging aan de admini 
stratie (adres zie boven) 

Abonnementen 
Er zijn twee wijzen van abonneren 
1 een collectief abonnement ^oot aangeslo 
ten verenigingen het abonnement voor leden 
IS in de contributie inbegrepen 
2 een individueel abonnement Het 
abonnementsgeld moet bij vooru tbetaling 
worden overgemaakt tarieven voor 1996 
a binnen Nederland f 39 op giro 5005485 
van de Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Dordrecht 
b voor België Bfr 800 op giro 000 
0350882 33 van de penningmeester van het 
maandblad Philatelie te Brusse 
c in het buitenland f 68 50 ( ne l port) op 
dezelfde rekening als vermeld onder 2a 
Als het abonnement op 1 april of 1 jul i ingaat 
moet een evenredig bedrag tot het eind van 
het jaar worden gestort Abonnementen per 1 
oktober zijn slechts mogelijk in combinat ie 
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 5006485 te Dordrecht onder 
vermelding van de gewenste nummers 

Bestuur 
voorzitter ir G A H van Driel 
secretaris drs S W D Veenstra 
Roelolsstraat 31 2596 VK Den Haag 
penningmeester H P 6 van der Lienden 

Erevoorzitter 
Mr A van der Flier AIJP 

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

ISSN nummer 
0166 3437 50 000 exemplaren 

jGEor 
Lid van de internationale uitgevers 
vereniging van postzegelcatalogi en 
postzegeltijdschriften ASCAT 

i iyMOIIEl 
Uit de Avereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Uilen en roofvogels te boek gesteld 

De Portocard: een nieuw verzamelgebied? 

Verenigingsadressen 

Postwaardestukken 

Luchtpostnieuws 

Dag van de Postzegel 1996 
834/835/836 

Stadspost Hoogeveen: een (under)coverstory [1 ] 
837/838/839/840/841/842 

Bondspagina's 

816/817 

820/821 

822 

826 

828/829/830 

832/833 

833 

844/845 
846/847 

848 
850/851 
852/853 

Zeestraat 82, 'sGravenhage 

Hanneman en Huygens' kinderen 

Wij lazen voor u 

Boekenplank 

De koers van Coerts 
854/855 

Peter Meinhardt: kleurrijke literatuurleverancier 
858/859 

Filatelistische evenementen 
860/861 

Lezerspost 
862/863 

Nieu>ve postzegelboekjes 
866/867 

Nieu>ve uitgiften 
868/869/872/873/876/877 

Thematisch panorama 
881/882/883 

Kleine annonces 
886 

BIJ DE VOORPAGINA: 
Tweemaal de aanbidding van het kind|e Jezus op de 
omslag van dit decembernummer de grote foto laat 
De Aanbidding der Drie Wijzen van Pieter Brueghel 
de Oudere (ca 1525 1569) zien, terwi|l de Belgische 
zegel linksonder De Aanbidding van de herders toont, 
geschilderd door Hugo van der Goes (14401482) 

m 

Tragi 
837^42 
Eén van de het langst actieve moderne 
stadspostdiensten is die van Hoogeveen 
De heer E Hom uit Sellingen schetst m dit 
nummer van 'Philatelie' de  soms tragi
komische  belevenissen van deze dienst 

Huygens 
848 

Hoe zit het nu precies 
met de afbeelding van 

leden van de familie 
Huygens op postzegels^ 

De neer B Hylkema uit 
Beetsterzwaag schept 

duideli|kheid 

Thematisch 
panorama 

881883 
Geen mooier gezicht dan een wei met koeien, 
daar zi|n ze m NieuwZeeland ook wel achter 
Nieuwzeelandse koeien, alcohol, ontdekkings
reizigers en de charme van nieuwe postzegel
landen  ziedaar enkele van de onderwerpen 
m onze vaste rubriek 'Thematisch panorama' 
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«IWffiiAiE 
ZELDZAAMSTE POSTZEGEL VAN 
FRANKRIJK IS EEN PORTZEGEL 

'Een zegel die de mees
ten van u nog nooit ge
zien hebben'  onder die 
kop presenteert het Fran
se postzegelblad Timbro
scop/e van maart 1996 
de zeldzaamste postze
gel die in het land van 
Marianne te vinden is. 
In feite gaat het niet om 
een postzegel, maar om 
een portzegel, en dan 
zelfs nog maar om een 
'herdruk' een réimpres
sion van een nooit in om
loop gekomen portzegel 
in het typeDuval 
In 1900 werd in Parijs 
van 15 april tot en met 
12 november de wereld
tentoonstelling gehou
den. Een totop neden 
toe ongeëvenaard aantal 
bezoekers  vijftig mil
joen  nam daar Kennis 
van nieuwigheden als 
elektriciteit en film. Om 
ook een filatelistische 
trekpleister van formaat 
te hebben werden van 
de toen al bijzonder 
schaarse portzegel van 
60 centimes bruin op 

geel  er zouden slechts 
drie exemplaren aan de 
verbrandingsoven ont
snapt zijn  vijfentwintig 
exemplaren herdrukt. 
Nadat ze op de wereld
tentoonstelling te zien 
waren geweest werden 
24 van de 25 zegels ver
nietigd. De ene die het 
overleefde was in het 
maartnummer van Tim
faroscop/e te zien. 
Overigens weet men niet 
waar de drie 'echte' ze
gels van de 60 centimes 
bruin op geel zijn geble
ven. 

Enige 'overlevende' van 25 na

gsdrukte portzegels m het type 
uval van óO c bruin op geel 

DUITSLAND, GROOTBRITTANNIE EN 
NOORWEGEN VALLEN IN DE PRIJZEN 

50. JAHRESTAG DER BEFREIUNG DER GEFANGENEN 
AUS DEN KONZENTRATIONSLAGERN 

▼ A W ? C M W n 7 EURftnvAU J 

T PACHÄU J 
T D 3 R A AftHTELBAU J 

▼ FLOSBENSURC J 
T CROSS ROSEN ; 

T HERZOCENBUSCH J 
T KAUEN J 

T KS.OO^A J , 

H IWAiEJAMSK T 

S SACHSENHAUSS:N T 
J ' T J T T H O F T 
: . R A T 
J CMAU T 
J T T T UPJP ALLE Am 

De bevri|ding von de gevangenen uit de concentratiekampen werd 
vorig |aar door de Duitse post op indrukwekkende wi|ze filctelistisch 
herdacht 

De PTT van Duitsland 
heeft de As/ogoprijs 
1996 gewonnen. 
Deze Italiaanse prijs, be
stemd voor de mooiste 
postzegel van de jaar
gang 1 995, kregen de 
Duitsers voor het blokje 
met de zegel 50. Jahres
tag der Befreiung der 
gefangenen aus den 
Konzen trationslagern. 
Het bewuste blokje ver
scheen op 5 mei 1995 
Er werden in de Italiaan

se plaats Asiago ook nog 
twee andere prijzen toe
gekend. 
GrootBrittannië ontving 
de ecologieprijs voor de 
zegel van 19 p. met een 
afbeelding van een in 
een brievenbus nestelend 
roodborstje. 
Noorwegen werd ver
I !•• I I 

blijd met de toerisme
prijs, die te danken was 
aan het eerste boekje uit 
de reeks '350 jaar poste
rijen in Noorwegen'. 

DUBIEUS BELEID POSTADMINISTRATIE 
OOSTENRIJK LEVERT 7EGELMUNTEN' OP 

Zijn het zegelmunten, of 
moeten we het muntze
gels noemen? In ieder 
geval is het wel het dui
delijk dat Posf & Telekon) 
Austria het duizendjarig 
bestaan van Oostenrijk 
tot de laatste druppel wil 
uitmelken. 
Zou je het souvenirvelle
tje van 100 schilling nog 
met enig recht filatelis
tisch kunnen verdedigen, 
anders ligt het met de 
bijzondere aanbieding 
die postzegelverzame

Markenmunzen materie 
links te laten liggen 

laars wordt gedaan 
Voor 349 schilling (zo'n 
vijfenvijftig gulden) ont
vangen de liefhebbers 
niet alleen het bewuste 
blokje, maar ook een 
kaart met zegels plus 
eerstedagstempels en  o 
gruwel  een zwartdruk 
van het velletje. 
Nog erger zijn de tien 
Markenmünzen die sinds 
kort verkrijgbaar zijn. De 
op ware grootte uitge
voerde, van een getande 
rand voorziene mun
ten(?) zijn zowel in Ster
lingzilver als in munt
goud geslagen. Ze kos
ten de munten en/of 

postzegelverzamelaar in 
het eerste geval 6.600 
en in het laatste 
24.900 schilling. 
Aannemend dat het een 
hele klus zal zijn, brieven 
met deze zwaargewicht 
zegels te frankeren  laat 
staan dat het zal lukken 
er een redelijk leesbaar 
poststempel op te verkrij
gen  moeten we er maar 
vanuit gaan dat de 
'emissie' geen postale 
achtergrond heeft. Over 
frankeergeldigheid van 
de munten spreekt Post & 
Telekom Austria trou
wens in het geheel niet. 
Maar niet bestellen, dus. 

SETEMPE: NIEUW 
POSTZEGELBLAD 

In oktober jl. verscheen 
het eerste nummer van 
Setempe, een nieuw blad 
dat wordt uitgegeven 
door de filatelistische 
dienst van de Zuidofri
kaanse posterijen. Het 
blad kwam getuige de 
editievermelding 
'juli/augustus' enkele 
maanden te laat bij de 
lezers 
In Setempe  het woord 
komt uit net Sotho (Ba
soeto) en betekent 'zegel' 
 worden gegevens ver
strekt over nieuwe post
zegelemissies van de 
Zuidafrikaanse posterij
en De meeste bijdragen 
in het blad zijn in het En
gels gesteld Volgens 
noofaredacteur Louise 
van Niekerk hoeft dat 
geen bezwaar te zijn 
omdat ons aanvaar dat 
die oorgrote meerder
heid van ons Afrikaanse 
lesers Engels ewe goed 
lees en verstaan as Afri
kaans en omdat Engels 
oor die algemeen wyer 
gelees word (sic)'. 
Inlichtingen over toezen
ding van Setempe wor
den verstrekt door Filate
liedienste van die Suid
Afrikaanse Poskantoor, 
Private Bag X I 6 , Hatfield 
0028 (ZuidAfrika). 

LAATSTE DEEL VAN BOKERCOLLECTIE 
OUDDUITSLAND WORDT GEVEILD 

= Op 8 februari 1997 be
s: gint het gerenommeerde 
^ Duitse veilinghuis Hein

2 rich Köhler met de vei

Ï ling van de laatste collec
 ^ tie OudDuitsland die de 

8<C bekende Amerikaanse 
I " verzamelaar John R. Bo

ker nog in zijn bezit 
heeft. 
De V^iesbadense veiling 
verkocht in de periode 

tussen 1985 en 1992 
alle andere Bokercollec
ties van OudDuitse sta
ten. Dat gebeurde in een 
unieke serie van elf top
veilingen. 
Het deel van de Boker
verzameling dat nu on
der de hamer komt be
treft het koninkrijk Han
nover. 
Zoals gebruikelijk zullen 

ook de bij deze veiling 
behorende catalogi weer 
van uitzonderlijk hoge 
kwaliteit zijn. Wie ze 
als mogelijke koper, 
danwelter documentatie 
 in zijn of haar bezit wil 
krijgen, moet wel fors in 
de buidel tasten: voor 
honderd mark worden 
de vijf delen thuisge
stuurd. 
Inlichtingen: Heinrich 
Köhler, V/ilhelmstrasse 
48, D65183V/iesba
den (Duitsland). 

'̂  ^/a 

Een prachtig poststuk uit de komende Boker veiling van Heinrich 
Kohler aangetekende brief aan de consul van Nederland in Bremen 
met daarop een strip van vi|f zegels van Hannover nummer 1 



EMISSIEPROGRAMMA PTT POST 1997: 
VELLETJES,VELLETJES, VELLETJES 

PTT Post geeft in 1997 
meer zelfklevende post
zegels don voorheen uit. 
Het goot, zo zegt PTT 
Post - om velletjes met 
zegels voor momenten 
waarop veel kaarten of 
brieven worden ver
stuurd: bij geboorten, 
verhuizingen en einde-
jaarswensen. 
Voor zakelijke gebrui
kers zijn vanaf 2 januari 
zelfklevende postzegels 
'in bulk' te koop in de 
twee meest gebruikte 
waarden. 
Het programma voor 
1997 ziet er als volgt uit: 

2 januar i : 
Twintig voor uw verhui
zing: speciaal voor ver
huizingen een velletje 
met twintig zelfklevende 
postzegels van 80 cent. 
Het ontwerp van de ze
gel blijft ongewijzigd. 

2 januar i : 
Honderd voor uw zaken: 
twee zelfklevende post
zegels (80 en 160 cent) 
op rollen van 100 stuks 
in een doosje voor zake
lijke gebruikers. 

2 1 januar i : 
Tien om te verrassen: een 
velletje van 10 postze
gels van 80 cent. 

2 5 februar i : 
Natuur en milieu: thema 

NIEUW GEBOUW, 
SPECIAALSTEMPEL 

Ter gelegenheid van de 
opening van het nieuwe 
gebouw van het Bra
bants Conservatorium en 
de Dansacademie van 
de Fontys Hogescholen 
in Tilburg wordt een spe
ciaal stempel gebruikt. 
Het gebouw is een ont
werp van de bekende ar
chitect Jo Coenen, 
Het stempel is op zater
dag 14 december in ge
bruik. Op die dag en op 
de zondag erna is in het 
nieuwe gebouw (adres: 
Zwijsenplein 1, Tilburg) 
een speciale envelop te 
koop, die drie gulden 
kost. Dit couvert wordt 
thuisgestuurd als u een 
bedrag van f 4.50 over
maakt op Postbankreke
ning 10/0902 ten name 
van de Stichting HOZN/ 
HKL; vermeld bij uw 
overschrijving 'BC gele-
genheidsstempel'. 

'Natuurlijk landschaps
beheer'. Uitgebeeld wor
den grote grazers die 
bijdragen aan het land
schapsbeheer. Twee 
postzegels van 80 en 
100 cent en een velletje 
met een postzegel van 
160 cent. 

18 m a a r t : 
Strippostzegels: aan
dacht voor Suske en 
Wiske van de Belgische 
striptekenaar Willy Von
dersteen. Twee postze
gels van 80 cent worden 
samen in één velletje uit
gegeven. 

15 april: 
Ouderenpostzegels: een 

serie van drie toeslag
zegels (driemaal 80 -H40 
cent) en een velletje van 
zes zegels; thema: 'Ou
deren en beeldvorming'. 

6 me i : 
Felicitatie- en wenspost-
zegels: twee velletjes met 
tien zegels van 80 cent, 
speciaal voor kaarten en 
brieven met felicitaties of 
een aardige wens. 

2 7 m e i : 
Rode Kruis: één toeslag
zegel (80-H40 cent); the
ma: 'Zorg voor elkaar'. 

27 mei: 
Herdenkingen: 550 jaar 
Algemene Rekenkamer 
(80 cent). Verder twee 
zegels (80 cent) gewijd 
aan het Marshall-plan 
dat 50 jaar geleden 

werd gelanceerd ter on
dersteuning van de we
deropbouw van Europa. 

uni 171 
Holland Promotion: ze
gels voor zendingen 
naar het buitenland. On
derwerp en waarden 
worden nog vastgesteld. 

5 augustus: 
Herden kingen/thema's: 
vier zegels van 80 cent 
in het teken van Franz 
Schubert (200 jaar gele
den geboren), 150 jaar 
Koninklijk Instituut voor 
Ingenieurs, 100 jaar Ne
derlands Astmacentrum 
Dovos (Zwitserland) en 
het thema 'Tuinbouw'. 

2 september: 
Jongerenpos tzegels: 
twee postzegels van 80 

cent speciaal voor jonge
ren. 

7 oktober : 
Geboortepostzegels: vel
letje met tien zelfkleven
de postzegels van 80 
cent, speciaal voor kaar
ten en brieven bij ge
boorten. 

1 2 november : 
Kinderpostzegels: drie 

Ï)ostzegels met toeslag 
driemaal 80-^40 cent); 

thema: 'sprookjes'. Hier
van verscnijnt ook een 
velletje met zes postze
gels. 

november : 
Kortingzegels: ook in 
1997 komen zelfkleven
de kortingzegels uit; vel
letje van 20 stuks (waar
de onbekend). 

'KERSTPOSTKANTOORTJE' VAN 
CHRISTKINDL (OOSTENRIJK) WEER OPEN 

Zoals elk jaar maakt ook 
ditmaal het Oostenrijkse 
postkantoortje van 
ChristkindI overuren. 
Duizenden verzamelaars 
hebben immers belang
stelling voor de twee bij
zondere kerststempels 
die daar van eind no
vember tot begin januari 
in gebruik zijn. 
Het eerste stempel wordt 
al sinds 29 november jl. 
gehanteerd; het wordt 
gebruikt tot en met 26 
december. Daarna wordt 

het stempel gewisseld en 
volgt er een tweede stem-
pelperiode, die van 27 
december tot en met 6 
januari loopt. 
Het is wat ingewikkeld, 
maar ook verzamelaars 
buiten Oostenrijk kunnen 
de Christkindl-stempels 
verwerven. Als u over 
frankeergeldige Oosten
rijkse postzegels beschikt 
kunt u correct gefran
keerde poststukken sa
menstellen, die u dan on
der omslag zendt aan 

het Postamt ChristkindI, 
Postleitzahl 4 4 1 1 , Christ
kindI (Oostenrijk). U kunt 
echter ook ongefrankeer
de stukken opsturen en 
internationafe antwoord
coupons of een bankche-
que insluiten, uiteraard 
ter waarde van de zegels 
die u geplakt wilt zien. In 
het geval van bankche-
ques moet u 30 schilling 
bij het bedrag optellen 
(ongeacht de grootte van 
uw order); dit ter bestrij
ding van de bankkosten. 
De Oostenrijkse PTT ves
tigt er de aandacht op 
dat het stempelen moet 
gebeuren in de betriebs

schwächeren Zeitpunkte 
(stille uurtjes). Het kan 
dus gebeuren dat u ge
ruime tijd moet wachten 
op uw bestelling. 

Boven dit stempel is in Christ
kindI van 29 november toten 
met 26 december in gebruik. 
Het stempel hieronder wordt van 
27 december tot en met 6 janu
ari 1997 gehanteerd 

^ 4 4 1 1 
CHRIST 
KINDL 
27.1Z1996 

SPECIALE ENVELOP 
FILATELISTENDAG 

Op de komende Filatelie-
beurs, die ditmaal op 
24, 25 en 26 januari zal 
worden gehouden, geeft 
de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Vereni
gingen een bijzondere 
envelop uit. Het couvert, 
dat verschijnt ter gele
genheid van de 84ste Fi-
latelistendag, is alleen 
op zondag 26 januari 
verkrijgbaar. De envelop 
wordt voorzien van de 
speciale afstempeling 
'84ste Filatelistendag' en 
kost f 3.-; van dat be
drag gaat een gulden 
naar de Nederlandse 
Kankerbestrijding. 
U kunt de envelop ook 
voor f 5.- thuisgezonden 
krijgen. Dit bedrag moet 
worden overgemaakt op 
giro431610t.n.v. W. 
Keller-Meindersma, Die-
pendaalselaan 328, 
1215 KJ Hilversum. 

PTT POST VERHOOGT TARIEF VOOR 
LOSSE DRUKWERKEN EN KAARTEN 

Op 1 januari 1997 
wordt het tarief voor los
se drukwerken tot 20 
gram en kaarten ver-
rioogd van 70 naar 80 
cent, zo heeft PTT Post 
besloten. Het tarief voor 
brieven-sinds 1991 80 
cent - blijft ongewijzigd. 
De tariefwijziging houdt 
in dat op 1 januari het 
tarief voor losse druk
werken en kaarten in alle 
gewichtsklassen gelijk 
wordt gesteld aan dat 
van een brief. De laatste 
keer dat het tarief voor 
drukwerken tot 20 gram 
werd verhoogd was in 
1991. Het tarief voor 
kaarten werd in 1993 70 
cent. 
PTT Post vervoert met in
gang van 1997 pakket
ten tot dertig kilo; op dit 
moment ligt de grens 
nog bij 25 kilo. De losse 
pakketzegel wordt voor 

alle gewichtsklassen vijf
tig cent duurder. Het mi
nimumtarief gaat van 
f 7.50 naar acht gulden. 
De tarieven voor de pak-
ketzegelboekjes blijven 
gelijk 
Wat de partijenpost be
treft (grote hoeveelheden 
post die gesorteerd of 
ongesorteerd tegelijk 
worden aangeleverd): de 
tarieven daarvan gaan 
in 1997 met gemiddeld 
2.1 procent omhoog. 
De tariefverhoging bij 
het drukwerk kan voor 
een 'grote opruiming' 
onder de permanente ze
gels zorgen; voor zegels 
van 70 en 140 cent is 
straks immers weinig em
plooi meer. Verzame
laars die Nederland 
compleet willen heb
ben/houden doen er dus 
goed aan om na te gaan 
of ze de volgende fran-

keerzegels wel in hun 
collectie hebben: 

NVPH 
1117 
1117a 
1493 
1546 
1547 
1646 
1672 
1678 
? 

Type Waarde 
Crouv/el (vel) 
Crouwel (rol) 
Beatrix (vel) 
Wenszegel* 
Wenszegel* 
Sterrenoeeldzegel* 
Verhuiszegel** 
Vakantiezegel* 
Sesamstraatzegel* 

*: in velletjes van 10 
**: in velletjes van 20 

70 
70 

140 
70 
70 
70 
70 
70 
70 

Verzamelaars van post-
zegelboekjes hebben 
wellicht belangstelling 
voor de boekjes 47A en 
47B (die vijf zegels van 
70 en vijf van 10 cent 
bevatten), terwijl de post-
waardestukkenverzame-
laars hun collecties nog 
eens kunnen nalopen op 
de briefkaarten in de ty
pen Crouwel en Puzzel
motief, respectievelijk de 
adreswijzigingskaart 
(alle 70 cent). 



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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346  56 35 75  Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 UtrechtAdam) 
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EEN VERZAMELING ZONDER BOEKJES. 
is eigenlijk ondenkbaar! Of het nu een landen of een motiefverzameling betreft, de boekjes horen er gewoon bij 

Zij zijn vaak verrassend in vorm en uitvoering. Kleurrijk en 
erg waardevast 

spectaculair. En, dat mag ook gezegd worden. 

■ ■ 

Bij nogal wat landen (Verre Oosten bijvoorbeeld) stijgt de waarde haast explosief! Probeer het maar. 
Ontdek het cachet van het carnet, en bestel meteen. Om u over de streep te helpen: 

Albanië 
1986 flora 
1986 beroemde personen 
Australië 
1970 beroemde personen 
1990 thinking of you 
1992 waterwegen 
1993 Kerstmis 
1995 Kerstmis (2 stuks) 
Azoren 
1981 bloemenboekje 
België 
1989 eenden 
1990 vissen 
Botswana 
1989 16 dierenboekjes! 
1995 18 dierenboekjes! 
Canada 
1985 Kerstmis 
1986 Kerstmis 
1990 Kerstmis (2 stuks) 
1996 Winnie the Pooh 
DDR 
1960 boekiesvel MHB 9! 
1972 rozententoonstell. 
1973 jeugdspelen 
Denemarken 
1988 Deense molens 
1989 voetbal 
1991 iocomotieven 
1993 vlinders 
1996 vuurtorens 

minimaal / 50 ontvangt u geheel gratis een 

7,75 
12,50 

6 0 , 

1 5 , 

6,50 
19,00 
33,50 

9,50 

9,00 
11,25 

95,00 
125,00 

14,00 
10,00 
45,00 
14,25 

175,00 
9,00 
5,00 

17,50 
17,50 
16,00 
17,50 
18,00 

Duitsland 
1965 Mi10,Alb./Tegel 27,00 
1968 Mi 14a, Brand. Tor 10,00 
1971 I«li15,4x25 17,50 
1972 Mi 17, Olympiade 24,50 
1994 Ml 30, Europa 18,00 
1996 Mi 33, Heidelberg 15,75 
1974 proefboekje 22,50 
Faeroer 
1995 Kerstmis 25,00 
1996 vogels 25,00 
Finland 
1985 bankbiljetten 12,25 
1987 schüderkunst 11,25 
1988 tentoonstelling 32,50 
1989 trimsport 6,75 
1996 100 jaar film 13,50 
Frani(rl|k 
1985 beroemde personen 125,00 
1990 Schweppesboekje 19,00 
Gr. Brittannië 
1978 Kerstmis 9,50 
1979 Kerstmis 11,25 
1989 greetings 60,00 
1993 Kerstmis (2 stuks) 27,50 
1994 Kerstmis (2 stuks) 27,00 
1995 Kerstmis (2 stuks) 34,00 
1996 EK Voetbal 26,00 
Griekenland 
1988 Europa 13,50 
1988 Olympische Spelen 12,00 
1988 Kerstmis 11,50 

Guernsey 
1993 Thomas de !a Rue 
Guyana 
1987 tremen (4 boekjes) 
Hong Kong 
1993 jaar van de haan 
1995 jaar van het varken 
Hongarije 
1995 Olympiafila 95 
1996 Budapest 96 
Ierland 
1996 paardenraces 
IJsland 
1987 12x13 kr wapen 
1994 zwemsport 
1996 Olymp. Spelen (2 st) 
Indonesië 
1995 Kunst en kuituur 
1996 Couscousboekje 
Israël 
1991 Mozartjaar 
1994 Nieuwjaarsfeest 
Italië 
1989 100). PTTMinister 
1991 Unicef 
Japan 
1995 briefschrijfdag 
1996 visse rijfeest 
Jersey 
1989 Frans revolutie 
Korea (Zuid) 
1981 Sharonroos 
1994 UPUcongres 

bij elke bestelling van 
Zweeds testboelge. Is dat wat! 

29,00 

42,50 

11,25 
9,50 

9,50 
8,50 

20,50 

19,00 
15,50 
45,00 

17,50 
7,50 

22,50 
12,50 

27,50 
34,00 

20,00 
20,00 

40,00 

60,00 
22,50 

IMadeira 
1981 bloemen 
Maleisië 
1979 14 bloemenboekjes 
Nederland 
1969 9b (betaa! giraa!) 
1985 31H Heleconpapier 
1991 42a 75c inversie 
NieuwZeeland 
1988 Kiwi ronde zegels 
1995 dieren boerderij 
1995 Kerstmis 
1996 Kerstmis 
Nigeria 
1993 orchideeën 
Noorwegen 
1986 Kerstmis 
1987 Kerstmis 
1992 midzomernachtzon 
1994 vlinders 
1996 toerisme (3 boekjes) 
Oostenrijk 
1981 Markentäschchen 
Pakistan 
1956 boekje 1 
Paiau 
1988 bloemen (3 boekjes) 
Papua New Guinea 
1993 Paradijsvogeis (2) 
Portugal 
1986 18kaste!enboekjes! 
1989 molens 

9,00 

80,00 

195,00 
40,00 
16,00 

22,50 
7,50 
7,50 
7,25 

12,50 

20,00 
21,00 
36,00 
18,00 
50,00 

10,00 

19,00 

28,00 

29,00 

67,50 
9,00 

Roemenië 
1994 paddestoelen 
Slovenië 
1994 boekje 1/2 
Slowakije 
1996 wielrennen 
1996 fauna (3 boekjes) 
Spanje 
1986 toetreding EEG 
1991 ontdekking Amerika 
Suriname 
1996 ecotoerisme 
Taiwan 
1991 vuurtorens 
1991 Auspicious 
Tcliaad 
1996 Greenpeace 25 j . (2) 
Tlialland 
25 verschillende boekjes 
Verenigde Naties 
1995 boekje 1/3 
Verenigde Staten 
1995 vuurtorens 
1996 Kerst (2, zelfkl.) 
1996 Experim. vanaf 
Zweden 

16,75 

25,00 

8,00 
30,00 

12,50 
10,00 

5,50 

18,00 
45,00 

25,00 

80,00 

32,50 

19,00 
39,00 
20,00 

1986 StockholmiaMISDRUK 170,00 
1991 Europa MISDRUK 
Zwitserland 
1994 boekje met Azegels 
1996 Pro Sport: turnen 

250,00 

17,50 
22,50 

V r a a g o o k o n z e p r i j s k a t a l o g u s . Te ve rk r i j gen d o o r o v e r m a k i n g v a n ƒ 7 ,50 o p p o s t g i r o 1 4 2 8 6 2 5 t .n.v. B o o k l e t s In te rna t i ona l t e W a a l w i j k . 
Bestellingen onder ƒ 75,00 + ƒ 2,50 postokosten; tot ƒ 250,00 + ƒ 9,00. Boven ƒ 250,00 géén portokosten. Bij voorkeur vooruitbetaling. 
,—> r 
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D I A X M A N T O j 

Prinses Juliana en pnns Bernhard 
zijn het langst getrouwd van alle 

Oranje s 
Zowel Juliam als Bernhard hebben 

ten bewogen leven achter zich, rowe! 
op pohtiek, economisch als het men

selijk shk Dit en veel meer wordt m 
'Diamant op Soestdijk dooi auteur 

Jeffrev Grocneveld vei tcld en 
geïllustreerd met fraaie foto's, 
bijzondere postzegels, stempels 

en ander fiiateliemateriaal 

NIEUW! 
9"V8§Ö7i il Juliana en Bernhard jaar getrouwd 

Dit unieke boek voor maar 

F 2 9 , 9 0 (plus 3,20 porto) 

Bel nu en u hebt het 
morgen al in huis!! 

Uitgeverij Detail 
0505426692 of 0503146018 

Heeft u iets meer tijd, stort dan het bedrag (F 33,10) 
op onze giro 7233461 van Detail in Groningen 

Ons adres Grote Rozenstraat 18b, 9712 TH Groningen 

Voor filatehsten en Oranjeliefhebbers een 
prachtig boek met ruim 150 illustraties, 
waarvan de meeste in de vorm van post

zegels, maar ook met bijzondere foto's. 

^ii^M Auteur Jeffrey Groeneveld 
trof bij zijn naspeuringen 

voor 
DIAMANT OP SOESTDIJK 

dit nooit uitgegeven ontwerp aan, 
meer nieuws daarover in het boek ■ 

II>et::a.il iTieeft r̂ ^og ixT^eer fr^^ie boekerar 
Ï%MM 

ORAN|t 
TOPPERS 

' t 

löf»' 
!♦♦ 

;s.* 

^ÏM' 

Oranje Toppers 
Nederlandse voetballers 
op postzegels, 78 pag 

in kleur F 19,90 

Ook hier 
geldt: 

vandaag bel

len, 
morgen in 

huis 
(Als de PTT 

tenminste 
haar belofte 
nakomt..) 

0505426692 
Of 

0503146018 

Johannes Vermeer 
door Drewes Veenstra, 

2edruki F 14,90 
48 pagina s 
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KORTINGZEGELS: 
EEN TRADITIE 

De kortingzegels zijn nu 
dan toch echt een vaste 
traditie geworden: ze 
prijken nu al op het 
uitgifteprogramma van 
1997. 

P a k k e t z e g e l 
Op 26 november ver
scheen behalve een blok 
van 20 zegels van 55 
cent (totaalbedrag dus 
f 11.-) ook een pakketeti
ket van f7 .50 . Deze 
pakketzegel wordt ver
kocht ten behoeve van 
pakketten met een ge
wicht tot en met 5 kilo. Is 
f 7.50 normaal gespro
ken het tarief voor pak
ketten tot en met 1 kilo en 
f 9.- voor een pakket met 
een gewicht tot en met 5 
kilo, wie een boekje 
van tien pakketzegels 
koopt voor f 70 - be
spaart nog meeri 
De zegels zijn ontworpen 
door René van Raalte uit 
Amsterdam. 

Korl ingzegels 
Postzegelverzamelaars 
zullen echter het meest 
geïnteresseerd zijn in het 
nieuwe blokje met twintig 
kortingzegels van 55 
cent. 
Anders dan in voor
gaande jaren het geval 
was gaat het ditmaal om 
v/er verschillende zegels 
binnen het blok. 

A l g e m e n e gegevens 
De liggende rechthoeki
ge zegels bestaan in vier 
uitvoeringen: 

/. een vrij lichte, bruini
ge zegel met linksboven 
een stuk vleugel, een oor 
en een hand; 
2. een zegel met een 
vleugel rechtsonder; 
3. een zegel met een ge
zicht en een hand, rood-
paarsig; 
4. een zegel met een 
pols en twee hoofden, 
donkerblauwpaarsig. 
Zie ook de afbeeldingen 
hieronder. 
Op de blokken is de ver
deling van deze zegeluit

voeringen als volgt: 

j 1: zegels 1 
j 2: zegels 3 
j 3: zegels 1 
j 4: zegels 3 
j 5: zegels 1 

De zegels uit de korting-
blokken zi'in niet los te 
koop. De duur van de 
kortingactie is zoals 
gewoonlijk beperkt tot 
de maand december. 

Druktechnische 
b i jzonderheden 
De belangri|kste druk
technische gegevens zijn 
ondergebracht in de ta
bel op pagina 821. In 
aanvulf inidaaropkan 
noq het volqende wor-
den vermeld. 

De drukcilinders zijn ge
graveerd met de Heil He-

lio-Klischoqraph. 
De aandacnt wordt ge
trokken door de 'vijfde 
drukqang' van deze ze
gels, bestaande uit trans
parante fosforbalken die 
op de zegels zijn aange
bracht. Deze fosforbal
ken zijn in een L-vorm op 
de zegels aangebracht. 
Ter verklaring: het zegel
papier is dermate door 
de vierkleurenbedruk
king afgedekt dat een 
eventuele fosforescentie 
in de coatinq van het pa
pier geen effect zou heb
ben gesorteerd 
Op de linkervelrand van 
de drukvellen treffen we 
naast blok 1 een gespik
kelde 'groenige' (dus 
qua kleur gemengde) 
verticale balk aan met 
daaronder een dito 
zwarte. Op de rechter-
velrand staat naast blok 

3 een van boven naar 
beneden lichter worden
de verticale balk, die is 
opgebouwd uit zeven 
stukjes waarin alle kleu
ren worden gecombi
neerd en daaronder een 
dito balk in het zwart. 
Paskruizen vinden we 
links naast de blokken 1 
en 4. en rechts naast de 
blokken 3 en 6. 
Op de linkervelrand, 
naast de blokken 7 (en 
het bovenste deel van 
10) zien we acht gespik
kelde driehoeken in de 
kleuren magenta, zwart, 
magenta, cyaanblauw, 
magenta, geel, magenta 
en magenta (van boven 
naar beneden). 
Op de rechtervelrand, 
naast de blokken 9 (en 
het bovenste deel van 
12) treffen we compacte 
driehoeken in de kleuren 

magenta, magenta, geel, 
magenta, cyaanblauw, 
magenta, zwart en ma
genta aan (ook hier weer 
is de beschrijving van 
boven naar beneden). 
Net als bij de kortingze
gels van 1995 het geval 
was, gaat het ook dit 
jaar weer om 'zelfkleven
de' zegels. Bovendien 
bleven de zegels ook dit 
jaar verstoken van een 
traditionele perforatie. In 
plaats daarvan werd een 
horizontale 'perforatie' 
in het papier gestanst. 

Zegelpapier 
Het voor de kortingze
gels gebruikte papier -
vermoedelijk niet-fosfo-
rescent rasterdiepdruk-
papier van hiarrison and 
Sons, werd al in Enge
land van een gomlaag 
voorzien. De gegomde 

Links zi|n de vier typen zegels 
afgebeeld die binnen het nieu 
we kortmgzegelblokje kunnen 
worden onderscheiden Van 
links naar rechts ziet u de typen 
1 vleugel, oor en hand, 2 vleu 

gel, 3 gezicht en hand en 4 
pols en twee hoofden Voor de 
velindeling zie de tekst 



Kerst begint met een kaa r t j e 
De decemberpostzegels kunt u in december 1996 Beelden in december 

Ruimtelijkheid in de tijd gevoel en emoties 
gebruiken om iemand binnen Nederland te Fragmenten van afbeeldingen worden 

samengebracht in één schilderij 
verrassen met uw beste wensen Details krijgen hun betekenis m het geheel 

TegensteUmgen versterken elkaar 
Om het u gemakkelijk te maken zijn de Hoe langer je kijkt hoe meer je ontdekt 

ledere kijker maakt zijn eigen verhaal 
p o s t z e g e l s z e l f k l e v e n d Rene «an Raalle oniwerper van de dacamborzeflets 

Postzegels die u overhoudt kunt u natuurli jk opk 

gebruiken om andere post dan ^ ^ > 

uw kerst en nieuwjaarskaarten te versturen 

Bijfrankenng tot hel normale tarief is dan wel 

nodig 

Gebruik attijd de postcode en post uw wensen 

De decemberpostzegel kunt u gebruiken 
voor 

tosse kaarten en 
kaarten in een open envelop die 

■ m december 1996 worden verzonden 
• binnen Nederland worden verzonden 
• met zwaarder zijn dan 50 gram 
• rechthoekig maar niet vierkant zijn 

ttjdtg dan zorgen wij ervoor dat ze op ti|d worden [kaarten met een andere vorm kunt u 
verzanden in een rechthoekige open 
envflopl 

Als WIJ u kunnen helpen met de postcode of als u • met kleiner 7ijn dan 9 btj U cm 
• met groter zijn dan 16 2 bij 23 5 cm 

In alle andere gevallen moet u 
bel dan gratis PTT Post Klantenservice 06041 7 btjfrankeren iot het normale tanet 

bezorgd 

andere vragen fteeft 

8 71434111000569 

rollen werd vervolgens 
naar JAC in Duitsland 
gestuurd, waar een 
zelfklevende onderlaag 
werd aangebracht. De 
verschillende eigen
schappen van het papier 
kunnen pas goed wor
den onderzocht als de 
zegels van de drager 
worden los getrokken; 
dat was op net moment 
dat ik de zeg[els onder
zocht (vóór de verschij
ningsdatuml helaas nog 
niet mogelijk. 

Bedrukk ing v a n d e 
achterzi jde 
Anders dan vorig jaar 
zijn zowel de voorzijde 
als de achterzijde van de 
kortingzegelblokjes in 
Haarlem op de Goebel
pers bedrukt. Op de ach
terzijde is een in twee 
kleuren gedrukte instruc
tietekst aeplaatst. De ge
bruikte kleuren zijn don
kerblauwpaars (onder 
andere de streepjescode) 
en rood (onder andere 
het PTTloqo). 
Aan de litikerkant van de 
drukvellen staan naast 
blok 1 de driehoeken in 
rood, donkerblauw
paars, rood en rood. 
Aan de rechterzijde. 

naast blok 3, vinden we 
ook driehoeken: in rood, 
rood, donkerblauwpaars 
en rood. 
Naast blok 7, respectie
velijk blok 9 staan twee 
verticale kleurbalken on
der elkaar in donker
blauwpaars en rood 
en daar direct onder de 
paskruizen. 

De instructietekst aan de 
achterzijde ziet u hierbo
ven afgebeeld. Het ge
deelte dat begint met de 
zin Kerst begint met een 
kaartje is in donker
blauwpaars gedrukt en 
voor het gedeelte vanaf 
de tekst De decemberze
gels kunt u qebruiken 
voor... werd rode inkt 
gebruikt. 

Nieuv^e procedure 
De emissie 'Kortingze
gels 1996' is de eerste 
sinds 1983 die niet in 
Haarlem, bij de vroegere 
Directie Zegelwaarden 
(nu de Business Unit Fila
telie van PTT Post), kon 
worden bekeken. Ik 
moest er nu voor naar 
Den Haag, naar het Ne
dedandse PTTMuseum, 
dat het materiaal voort
aan rechtstreeks van Joh. 

Enschedé Security Prin
ting (JESP) ontvangt. 
Jarenlang heeft uw ru
briekredacteur dankbaar 
gebruik mogen maken 
van de faciliteiten in 
Haarlem. Door een re
organisatie in Haarlem 
en net vervroegde uittre
den van mevrouw Graaf
land, medewerkster van 
de Business Unit, is het 
niet langer mogelijk de 
samenwerking op deze 
manier te continueren. 
Het Nederlandse PTT
Museum zal voortaan de 
plaats zijn waar nieuwe 
Nederlandse postwaar
den aan een nader on
derzoek zullen worden 
onderworpen. 
Uiteraard is 'Philatelie' 
en meer in het bijzonder 
de samensteller van deze 
rubriek  het museum 
bijzonder erkentelijk 
voor het feit dat het mo
gelijk wordt gemaakt het 
materiaal  zodra dat in 
het museum is gearri
veerd  te mogen bestu
deren. 
Hoe de nieuwe procedu
re zal uitpakken en dan 
met name als het gaat 
om het tijdstip waarop ik 
u verslag kan doen van 
mijn bevindingen, moet 

Kortingzegels 1996 

Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte kleuren 

Punten (hor/ver) en hoek 
van de rasterpunten met 
de denkbeeldige honzon 

Velrandbijzonderheden: 
Indeling van het blokje 
Blokjes per drukvel 
Artikelnummer 
Verkoopdatum 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papierspecificatie 
Papiersoort 

Papiernchting blokje 
Papiernchting zegels 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Oplichten beeldzijde 
Nalichten beeldzijde 
Oplichten gomzijde 
Nalichten gomzijde 
Gomtypen 

Gom aangebracht door 

Perforatie: 
Formaat blokje 
Formaat zegels 
Soort perforatie 

Vert 'perforatie' klassiek 
Vert. 'perforatie' decimaal 
'Tanden' verticaal 

Accordering: 
Modelvel 
Akkoord op 
Intern PTTordernummer 

Overige gegevens: 
Oplage 
Verkrijgbaar tot 

Einde van de geldigheid 

* vermoedelijk 

©1996Philatelie/RC Bakhuizen 

26111996 

55 cent 
(vier typen) 

JESP 
rasterdiepdruk 
Goebel 
O(nder) 

1 magenta 
2 geel 
3 cyaanblauw 
4 zwart 
5. fosforbalken 

1 7(h)en10(v)/40° 
2 8(h) en 7(v)/50"' 
3 10(h) en 7(v)/60° 
4 12(h) en 15(v)/40° 
5 met van toepassing 

4 bij 5 zegels 
12(3x4) 
997997 
26 november 1996 

Harnson 
HS6 1630/7% 
nietfosforescent 
rasterdiepdrukpapier* 
7 

1, <> 
? 
? 
nee 
nee 
nee 
nee 
D2c (zegelgom) en 
JACgom (onderlaag) 
Harnson, JAC 

000 0x000.0 mm 
33 0x23 0 mm 
rechte stans (vert) 
pseudoperforatie (hor 
9 

? 
? 

7 

12 09 1996 
7 

onbekend 
31 12 1996 (loket) 
31 12 1997 (filatelie) 
onbepaald 

van den Bnnk 

worden afgewacht. De 
gunstige situatie waarin 
'Philatelie' al lang voor 
de verschijningsdatum 
van nieuwe Nededandse 
zegels kon beschikken 
over essentiële gegevens 
behoort al geruime tijd 
u hebt dat zelf kunnen 
constateren  tot het ver
leden. Dit heeft ertoe ge
leid dat u deze gegevens 
tegenwoordig pas onder 

ogen krijgt als de zegels 
ariang zijn verschenen. 
Ook de druktechnische 
informatie zal voortaan 
op een andere wijze 
moeten worden verkre
gen; daarmee zijn we 
ook dit gebied in een 
overgangsfase beland. 

SCANDINAVIË 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROERGROEN

LANDIJSiANDFINU\ND en ALAND postfris en gebruikt. 
Postbus 23 

6950 AA Dieren 
Tel. 0313421889 (geen winkel) 

Faxnr. 0313413295 

Gratis prijsli jst op aanvraag. 

PZH RON HERSCHEIT 

PHILATO" 
M " 

" ^ ^ ^ ^ Reeds meer dan 30 )aar voor al uw 
nieuwtjes. Land en motief 

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

vm«v««v««««vn*n««« 
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UIIEN EN ROOFVOGELSTE BOEKGESIEID 
Wp'en 'wede'^Im^lde vrimdm in speóak CCÈÈ^ bächt 
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Tegenwoordig weten we dat 
uilen niet slimmer of dommer 
zijn dan andere vogels, maar 
hun reputatie blijft. Iedereen 
kent Mijnheer de Uil uit de Fa
beltjeskrant, die bij proble
men altijd een oplossing wist 
te vinden. Velen bejegenen 
uilen met respect, maar voor 
vele anderen zijn het nog 
steeds schimmige, nachtelijke 
jagers, die net als de overdag 
jagende roofvogels vervolgd 
dienen te worden. In Neder
land is het doden van uilen 
strafbaar en wordt zelfs geld 
nog moeite gespaard om de 
situatie van soorten die het 
moeilijk hebben te verbete
ren. Het Kerkuilen-project, 
dat er in de afgelopen jaren 
voor heeft gezorgd dat het 
aantal kerkuilen sterk is toe
genomen, is hiervan een goed 
voorbeeld. 

SPECIALE aTALOGUS UILEN 
Dat uilen bij een groot pu
bliek zo populair zijn, is ook 
een reden geweest om een 
speciale thematische catalo
gus over dit onderwerp uit te 
geven. Het gaat om een boek
werk waarin alle postzegels 
die ook maar iets van een uil 
laten zien, zijn afgebeeld. Dus 
niet alleen zegels met uilen 
herkenbaar als soort, maar 
ook alle gestileerde afbeeldin
gen van uilen. 
Zo gaf Antigua in 1980 zegels 
uit met daarop afbeeldingen 
van de Walt Disney-tekenfilm 
Doornroosje, waarop Doorn
roosje samen met een uil te 
bewonderen is. Ook Winnie 
the Pooh is meer dan eens in 
het gezelschap van een uiltje 
te zien, zoals op enkele zegels 
van Anguilla. Dat er veel ze
gels zijn, van onder andere 
Griekenland, met daarop Pal-
las Athene in gezelschap van 
een uil, zal weinig mensen 
verbazen. 
Van de uilen-series met her
kenbare soorten kennen ve
len de uitgiften van Polen uit 
1990 en Bulgarije uit 1992 
met Europese soorten als 
ransuil, kerkuil, bosuil en 
velduil. Andere landen, zoals 
Zimbabwe in 1987 en 1990, 
gaven prachtige series uit met 
voor ons minder bekende 
soorten als de Afrikaanse oe-
hoe, de witwangdwergooruil 
en de Kaapse dwerguil. Ook 
wordt soms een zegel gewijd 
aan uitgestorven soorten. Een 
voorbeeld hiervan is een zegel 

DICK BEKKER, GRONINGEN 

Uilen fascineren de mensheid al duizenden jaren. De Griekse 

en Romeinse godinnen van de wijsheid, Pallas Athene en 

Minerva, werden met hen geassocieerd. Waarschijnlijk is de 

gewoonte van uilen om overdag onbewogen en kalm te 

blijven zitten, de reden geweest hen wijsheid toe te schrijven. 

ri Qfk LONG-EARED OWl 

II' 

uit Cuba waarop een uil staat 
afgebeeld die hier in een ver 
verleden leefde. Een ander 
voorbeeld is Tanzania dat een 
blokje wijdde aan de lachuil, 
die waarschijnlijk rond 1900 
in Nieuw-Zeeland uitstierf. 
Nieuw-Zeeland heeft nu in 
1996 de lachuil zelf ook op 
postzegel uitgegeven. 
Dat sommige landen niet al
tijd even goed weten wat voor 
soort ze op een postzegel zet
ten, bewijst een serie uilen 
van Vietnam uit 1995. Op één 
van de zegels zou volgens de 
Latijnse benaming een Lap
landuil staan. De afgebeelde 
soort ziet er echter heel an
ders uit en de representant er
van heeft bovendien net een 
vis gevangen, iets wat je een 
Lapïanduil nooit zal zien 
doen. Het blijkt hier in dit ge
val te gaan om een bruine 
bosuil, wat ook prima overeen 
komt met de verspreiding van 
deze soort. 
De afbeeldingen in deze cata
logus zijn in zwart-wit, terwijl 
de omslag in full-colour is. 
Van alle zegels is het jaar van 

uitgifte en de corresponde
rende nummers in de Michel-
en Yvert & Tellier-catalogi aan
gegeven en bij elke zegel is te
vens een beschrijving in zowel 
het Engels, Duits, Nederlands 
als het Frans opgenomen. In 
het geval van een herkenbare 
soort is uiteraard ook de La
tijnse benaming gegeven. In 
feite is dit boek het eerste 
deel van een losbladig werk, 
waarin naast postzegels alle 
postwaardestukken, stempels 
en lokale post met daarop ui
len worden afgebeeld. 

ROOFVOGELS 
Roofvogels (Engels: Birds of 
Prey) zijn vaak groot en, om
dat ze meestal overdag jagen, 
bij meer mensen bekend dan 
uilen. Vaak zijn ze het sym
bool geweest van kracht en 
macht, vandaar dat arenden 
vaak in wapenschilden te vin
den zijn. Denk maar aan de 
Duitse Reichsadler. De uitgifte 
van een thematische catalo
gus met het onderwerp roof
vogels lag dan ook voor de 
hand. 

In dit geval zijn alleen die ze
gels behandeld waarop duide
lijk een herkenbare roofvogel
soort staat afgebeeld. Van 
elke soort die op een postze
gel verschenen is is een hele 
pagina tekst opgenomen met 
informatie over verspreiding 
en karakteristieken, zoals: 
'wat eet zo'n vogel?', 'hoeveel 
eieren legt ze?' en 'gaat het 
wel goed met de soort?'. 
\ 'oorbeelden van mooie plaat
jes zijn er te over. China gaf in 
1987 een prachtige serie met 
roofvogels uit. Op één daar
van is een Stellers zeearend te 
bewonderen, die te vinden is 
aan de kusten van noordoost 
Rusland, Korea en Japan. Het 
is een soort die nauw verwant 
is aan de Amerikaanse zee
arend, een vogel die op een 
groot aantal zegels van de 
Verenigde Staten is afge
beeld. Zo kwam in 1970 een 
zegel uit met daarop een 
Amerikaanse zeearend op zijn 
nest, met daarin een jong en 
een ei. Aangezien gieren ook 
tot de roofvogels behoren, 
wordt ook de zeer fraai ge
kleurde koningsgier in dit 
boek behandeld. Een mooi 
voorbeeld van deze soort is 
een zegel van Belize uit 1978, 
waarop de fraaie, voor gieren 
zeer ongebruikelijke, kop-
kleuren goed te bewonderen 
zijn. 

Wat de status van de konings
gier is, die vooral in Midden-
Amerika aangetroffen kan 
worden, staat in de begelei
dende tekst vermeld. 
Van elke roofvogelsoort die in 
het boek is opgenomen is 
aangegeven welke landen er 
zegels van hebben uitgege
ven. En per zegel worden ui
teraard het jaar van uitgifte en 
de corresponderende num
mers in de Michel- en Yvert & 
Teffier-catalogi gegeven. Deze 
uitgave van 342 pagina's is ge
bonden, geïllustreerd met 
zwart-wit afbeeldingen en is 
voorzien van een full-colour 
omslag. 

Uilen; 224 pp. ; gei1l. (omslag kleur, bin
nenwerk z /w) ; formaat A5. Uitgegeven 
door Detail, Grote Rozenstraat 18B, 
971 2 TH Groningen. Prijs: f 54.90 (incl. 
porto), over te maken op girorekening 
/233461 van Detail in Groningen. 

Birds of Prey (Greifvögel); 344 pp., ge'ill 
(omslag kleur, binnenwerK z /w ) ; formaat 
A5. Uitgegeven door Detail, Grote Ro
zenstraat 18B, 9712 TH Groningen. 
Prijs: f 74.90 (incl. porto), over te maken 
op girorekening 7233461 van Detail In 
Groningen. 



1919 ^ i e t d i i k 1996 
UW COLLECTIE (GEDEELTELIJK) VERKOPEN? 
Tijdens onze Najaarsveiling in November zijn wederom 
records gebroken! 

* goede en recordprijzen over de gehele linie 
* recordomzet ruim ƒ 1.760.000,- (excl. opgeld) 
* aantal inzenders ruim 300 
^ aantal bezoekers kijkdagen ruim 750 
^ aantal bieders in veilingzaal ruim 400 
^ aantal schriftelijke bieders ruim 500 

ZEND NU IN VOOR DE GROTE VOORJAARSVEILING EN GA 
MET RIETDIJK ALS PARTNER OP RECORDJACHT. 

DÉ MANIER OM EEN GOEDE PRIJS VOOR UW COLLECTIE 
TE KRIJGEN. 

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

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

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

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

bankkluis. 

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

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

R I E T D IJ K 
POSTZEGELVEILINGEN , , _ ^ 

Londen RCWH 
Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) | ! i l \ 

2514 GC Den Haag, Tel. 070-3647957/3647831, Fax 070-3632893 \ | | ^ ^ 
E-Mail adres < rietdijk.stamps@tip.nl > 

77 JAAR IN DIENST DER PHILATELIE 
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HOLLANDS 

HILLEGOM 

POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

HOOGEWERFSTRAAT 18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM ^*' 
WINKEL AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP C/7i4r/5 PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 9 18UUR ZATERDAG VAN 9 17UUR DONDERDAG OOK 19 21 UUR 

TELEFOON 0252 524352 of 516510 FAX: 0252 515422 

G RAT/S 
N E D E R L 

NIEUWE PRIJSLIJSTEN 
A N D EN I N D O N E S I Ë 

JAARGANGEN 
1995** 

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

31

226
27

6

147

116
113
145

92

99
104

73

95

36

248
167
164

56

75

120

83

69

142
178

N I E U W E O O S T  E U R O P E S E R E P U B L I E K E N 

Postfns 1990 1991 1992 1993 1994 1995 TOTAAL 

ESTLAND 
LETLAND 
LITAUEN 

AZERBAJDZJAN 
ARMENIË 
GEORGIË 
KASACHSTAN 
KIRGIZIË 
MOLDAVIË 
TADZIKISTAN 
TURKMENISTAN 
UKRAINE 
WIT RUSU\ND 

JOEGOSLAVIË 
KROATIË 
MACEDONIË 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
TSJECHIË 

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

Wi TERMERKZOEKER 
MORLEYBRIGHT 
INSTATEGTOR 

van 5 9 ,  VDOP slechts 39,50 

6 

3 2 

1 3 

1 

8 7 

2 9 

3 

2 0 

19

1 0 

29

1160

1 

8 6 

1 2 

4 4 

1 4 

7 

168

3 2 

6 7 

4 6 

2 9 

122

2 6 

6 0 

4 7 

1 3 

9 

7 

6 5 

4 8 

4 2 

128

4 6 

6 7 

3 9 

3 7 

3 8 

3 0 

7 2 

3 4 

133

3 1 

1 0 

3 5 

135

2 5 1 

3 9 

4 1 

1 6 

417

105

7 5 

4 1 

4 5 

3 7 

3 2 

2 5 

3 8 

2 7 

243

68

182

169

100

238

103

3 0 

2 0 

107

95

57

30

3 3 

44

110

283

116

465

244

205

1373

243

641

202

127

68

453

595

278

232

163

107

114

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 1 1 5 , 

w e d e r o m kle ine o p l a g e 
bepe rk te v o o r r a a d , o p = o p 

OOSTEUROPA v a n a f 3 0 % 
Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en 
blokken volgens de Michelcatalogus echter geen 
zegels uit blokken en velletjes Wij leveren ook 
oudere jaargangen en losse senes en zegels 
Stuur ons Uw mankolijsten' Tevens leveren w/ij 
van de Oost europese landen alle nieuwtjes 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
6 4 
7 4 
7 8 
9 0 
8 4 
81 
6 6 
91 
8 4 
78 . 

© 
5 4 
61 
6 0 
7 3 
5 5 
6 6 
5 0 
7 3 
6 9 
6 1 , 

70/79 7 7 5  625.

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

7 5 
5 5 
71 
6 9 
5 0 
7 8 
81 
8 3 
51 
63 , 

61 
4 4 
5 4 
5 7 
4 5 
5 9 
61 
61 
4 6 
4 8 

80/89 685.  525.

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

6 7 
2 2 4 

91 
7 9 
7 9 
4 9 

51 
2 2 4 

91 
7 9 
7 9 
4 9 

K O L L E K T I E 
1 9 7 0 t /m 1 9 9 5 
post fns 2 0 2 5 , 

gestempeld 1 7 0 0 , 

TJECH.SLOW. 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
65
75

102
75
72

217
82

128
317 274 

© 
35
32
55
54
49

195
47

166, 132,

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

211 181
132 102
205 149
130 99
193 164
149 124

285  256 
107
220
39,

92
210
32

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

2 9 
2 9 
3 4 

2 3 
1 9 
2 4 

K O L L E K T I E 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 2 
postfns 2 9 5 0 , 

gestempeld 2 3 5 0 , 

POLEN 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

•* 
104
85
62

213
198
52
57
52
41 
41 

© 
52
38
33

179
164
23
23
22
18
17

890,- 549,-

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

38
54
56
73
58
47
29
28

17
25
24
30
35
18
15
12
19
79

70/79 519,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

4 3 
4 7 
7 4 
4 7 
4 9 
3 5 
8 0 
71 
6 4 
42 

14
21 
3 9 
2 4 
1 9 
1 5 
3 7 
5 0 
4 3 
4 4 

80/89 539, 298,

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

3 4 
4 4 
5 9 
7 2 
4 8 
51 

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

K O L L E K T I E 
1 9 6 0 t /m 1 9 9 5 
postfns 2 1 9 0 , 

gestempeld 1 2 8 5 , 

RUSLAND 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

• * 
177
201 
245
127
426
197
149
127
159
116

© 
89

138
236
67

462
108
79
65
77
68

60/69 1885.- 1360,-
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

83
111 
88
99
71 

149
149
129
90

46
41 
61 
46
56
36
49
84
74
51 

70/79 1025,- 525,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

141 
74
71 
81 
95
64
63
69

109

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

80/89 849, 519,

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

100
3 5 
9 7 
9 3 
4 5 

4 7 
3 5 
6 5 
5 0 
3 9 

K O L L E K T I E 
1 9 6 0 t / m 1 9 9 5 
postfns 4 1 2 5 , 

gestempeld 2 3 7 5 , 

BESTEL PER POST! 

A R U B A 
postfns 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

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

Kompleet 345,— 

FDC 

49,

3 2 

40,

3 9 

43,

40,

42,

39,

38,

4 3 

395,

. I M 
K I N D E R V E L L E T J E S 
aar nummer postfns gestempeld 

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

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

56 25 
6 — 

11 25 
18 75 
20 75 
37 50 
26 25 
16 90 
24 50 
10 25 
6 75 
5 50 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
6 75 
6 75 
6 75 
7 50 
715 
7 50 
7 50 
8 65 
1025 
9 40 
12 — 
10 90 
10 — 

42 — 
4 20 
9 50 
1750 
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 

POSTFRIS375, GESTEMPELD 309,

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

Jaar 

BRANDKASTEN e n KLUIZEN VRAAG DOCUMENTATIE 

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

Aantal prijs 

9 
7 
9 
8 
9 
10 
10 
9 
9 
10 
14 
15 
15 
14 

42
33
42,

38
42,

47
47,

42,

42
47,

73
81
84,

80

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 

148 s t u k s / 7 2 5 , 

AUTOMAATBOEKJES 
15 — 
22 50 
6

7 50 
6 — 
5 25 
15 — 
>10 — 
65 — 
65 — 
12 — 
5 25 
7 50 

6fQ 85 — 
7a 7 50 
7b 7 50 
7bF 13 25 
Ba 17 50 
8b 17 50 
Bc 67 50 
8aF 22 50 
BbF 37 50 
8cF 93 75 
9a 33 75 
9b 225 — 
9d 190 — 
9e 130 — 
9f 190 — 
9g 49 — 
9h 30 — 
9aF 21 — 
9cF 93 75 

9dF 130 — 
9eF 190 — 
9fF 195 — 
9gF 50 — 
9llF 15 — 
10a IB 75 
lOaF 24 50 
lObF 36 — 
11aF 34 — 
11bF 37 50 
12a 42 — 
13a 60 — 
14a 19 — 
14b 19 — 
15a 11 50 
16a 3 75 
16b 
17a 
17b 
1Ba 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

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

26a 5 75 
27a 5 25 
27b 
28 
29 
30 

6 — 
5 25 
9 40 
9 40 

31 13 25 
32 12 75 
33a 5 25 
33b 5 25 
34a 5 25 
35 14 50 
36 1125 
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 
43d 5 — 
44a 6 — 
44b 6 — 
45 13 25 
46 11 25 
47a 5 25 
47b 5 

48 13 25 
49 13 25 

TELBLOKJES  PRIJS OP AANVRAAG 
KOLLEKTIE BOEKJES 

95 S I . 2995,

KERSTBOEKJE en 
KERSTVELLETJE 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

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

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

KOLLEKTIE 
9 stuks 195,

AUTOMAATSTROKEN 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
11 st 
2st 
3st 

49 25 
22 25 

3 25 
7 50 

K O M P L E E T 8 2 , 

2 % K O R T I N G B I J V O O R U I T B E T A L I N G ! 
V A T I C A A N postfns ISRAEL postfns/fulltab 

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

10

4

10

5

14

9

19

11

30

22

27

54

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

7 6 
6 0 
9 9 

1 4 8 
9 8 
8 5 

1 0 0 
8 5 

7 6 
7 8 
8 9 
8 3 

KOLLEKTIE postfns 
1972/1995 1245,

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 

1 3 1 

105
105

95
8 3 
7 3 

KOLLEKTIE postfns 
1972/1995 1825,

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

landen en motieven die U verzamelt 
Vraag inlichtingen 



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

1 :'ö 
1 Cat 

1 1961 
1 1962 
1 1963 
1 1964 
1 1965 
1 1966 
1 1967 
1 1968 
1 1969 
1 1970 
1 61/70 
1 1971 
1 1972 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
1 1978 
1 1979 
1 1980 
1 71/80 
1 1981 
1 1982 
1 1983 
1 1984 
1 1985 
1 1986 
1 1987 
1 1988 
1 1989 
1 1990 
181/90 
I 1991 
1 1992 
1 1993 
1 1994 
1 1995 
1 61/95 

1 j'ö 
1 Gat 

1 1969 
1 1970 
1 69/70 
1 1971 
1 1972 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
1 1978 
1 1979 
1 1980 
1 71/80 
1 1981 
1 1982 
1 1983 
1 1984 
1 1985 
1 1986 
1 1987 
1 1988 
1 1989 
1 1990 
1 81/90 
1 1991 
1 1992 
1 1993 
1 1994 
1 1995 

1 Totaa 

O V E R Z E E 
lU z 
S m 
^ —I 
3 —' 
oc — 
U J •— 
U J ^^ 

NVPH 
• • 

3,

9,

7,

4,

5,

4,

5,

5,

7,

9,

56,

10,

10,

49

14,

16,

13,

47,

22,

41,

49,

265,

56,

99,

80,

108,

79,

64,

79,

70,

94,

80

795,

107,

99,

77,

109,

75,

1575,

i 
lU 
o 

Yvert 

2 6 9 
1 2 7 

389,

9 5 

3 2 

1 8 

1 4 

2 5 

1 6 

1 2 

1 2 

21 
3 8 

279, 

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

459, 

7 0 

8 3 

7 0 

76 , 

6 3 

1485,

U J 

C/3 

: U J 

Vi 
U J 

O 
Cl 

Zonnebloem 

14,

8,

5,

6 , 

1 1 , 

10,

7,

9,

8,

14,

89 , 

17,

13,

16,

15,

152,

82, 

50, 

4 1 , 

38,

76,

490,

99,

105,

107,

110,

183,

98,
118,
131 , 
108,
109,

1145,

122,

122,

180,

1 8 6 

1 8 2 

2450,

z 

Yvert 

* * 

8 

6 3 

9 2 

2 1 

4 5 

11 
1 0 

245,

1 0 

7 
8 

1 9 

2 5 

315,

49, 

29,

13,

8,

13,

24, 

48,

63,

23,

208,

473,

263,

160,

137,

252,

123,

204,

272,

84, 

83,

250,

1810,

2 5 1 , 

508,

202,

226,

57,

49, 

93 , 
397,

363,

1 3 1 

2255,

8 6 

116,

127,

121, 

98,

5075,

c/> 
oc 
U J 

Yvert 
+ * 

2 2 0 

8 5 

295, 

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

335,

4 3 

3 6 

6 3 

5 2 

4 9 

5 5 

4 8 

5 0 

5 3 

51 
495 

5 2 

5 4 

6 5 

7 8 

1 0 4 

1439,

E U R O P A 

cc 

oc 
u 

Yvert 
• • 

108,

90,

56,

117,

40,

42,

26,

29,

47,

68,

610,

62,

66,

74,

66,

66,

62,

80,

98,

79 

102,

739,

139,

267,

119,

135,

291,

243,

200,

181,

220,

161,

1915,

165,

181,

218,

198

195,

4125,

z 
i 
U . 
o 
U I 

Yvert 

* * 

3 9 

2 0 

1 4 

3 6 

9 

3 6 

1 4 

2 4 

185,

4 2 

3 5 

4 6 

4 6 

7 3 

5 2 

5 6 

5 5 

4 7 

6 5 

510, 

5 2 

8 9 

51 
9 7 

7 9 

1039,

U I 

<3 

U I 
ca 

Yvert 
• • 

99, 

90 , 

60 , 

60 , 

37 , 

950,

32 , 

32 , 

64 , 

90 , 

1475,

50 , 

35, 

57 , 

40 , 

59 , 

90 , 

5 1 , 

48 , 

56 , 

6 1 , 

530, 

89 , 

119,

62, 

99 , 

92 , 

117,

65, 

80 , 

77,

185,

975, 

69,
88,

82 , 
1 1 7 

1 2 4 

3375,

oc 

Yvert 
• * 

4 5 
13, 
3 2 
2 0 
1 9 
1 4 

139,

1 6 

1 8 

5 6 

5 0 

3 9 

5 4 

4 5 

4 8 

4 5 

4 5 

405, 

40 , 

5 5 

4 8 

5 0 

6 4 

785, 

O 

OC 

CQ 

U J 
X 

Yvert 
* • 

22 , 

1 1 

17,

18,

15,

12, 

1 1 , 

16, 

2 1 , 

9 , 

145,

25, 

20 , 

2 1 , 

36 , 

64 , 

23 , 

3 7 

37, 

37 , 

2 4 

319,

45, 

3 1 , 

37 , 

57 , 

56 , 

56 , 

48 , 

57 , 

32 , 

46 , 

455 , 

45, 

47 , 

46 , 

53 , 

65, 

1150,

a 

U I 
o 

U I 
Yvert 

20, 

6 , 

56 , 

40 , 

47 , 

32 , 

6 1 , 

103,

16,

43 , 

419,

73,

45, 

47 , 

38 , 

25, 

53 , 

70 , 

33 , 

4 2 

6 2 

465, 

70 , 

9 5 

95, 

112,

103,

85, 

7 1 , 

192,

162,

153,

1125,

110,

129,

165,

1 5 7 

93, 

2595,

^ 1 
a. 

U J 
1 — 
co 
o 
o 

Miche 1 
* • 

14,

20 , 

15,

15,

16,

15,

17,

17,

20 , 

19,

165,

18,

18,

2 1 , 

24 , 

30 , 

29 , 

30 , 

28,

30, 

36,

259,

35, 

37 , 

38 , 

40 , 

4 1 , 

43 , 

43 , 

46 , 

45, 

46 , 

405, 

50,

5 2 

49, 

62, 

6 9 

1100,1^ 

VERENIGDE NATIES 

» t 

Yvert 
* * 

5 

8 

13, 

8 

9 

6 

9 , 

1 0 

2 3 

1 0 

11 
1 3 

1 9 

115,

2 2 

2 4 

2 8 

59, 

4 7 

6 0 

38 , 

4 5 

3 2 

2 5 

370 , 

3 8 

3 1 

2 9 

21 
3 8 

649 , 

1 UI 

1 
1 Yvert 
1 * • 

2 7 

2 7 , 

1 5 
1 6 
1 2 
1 2 
1 7 
21 
1 5 
1 4 
1 7 
1 4 

149, 

1 11 
1 2 
1 5 
2 9 
2 0 
4 1 
3 0 
3 0 
2 3 
3 9 

245, 

4 2 

4 4 

4 7 

3 5 

4 8 

1 625,

1 
\ % 

Yvert 
* • 

5 

1 7 

22 , 

1 10
9 

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

235, 

4 3 

4 9 

4 8 

3 5 

5 0 

475, 

REUZENINSTEEKBOEKEN 
1 Bekend merk / 64 bladzijden 
1 BIJ grotere aantallen lagere prijzen' 
1 Prijs per stuk l x 5/9x 10/24x +25x 
1 Wit te hiadz 23 50 9f l  9 7  ? f i 

1 Zwart« ; bladz 39,50 38  3 7 ,  i6,

U l 

1 
U J 

Michel 
• • 

27,

26,

19,

17,

24,

12,
24,
14,
19,
2 0 

198,

23,

25,

29 

32,

35,

38,

29,

38,

47 

31 

320,

35,

42,

39,

44,

44,

41, 
42,
50,
46,
56,

430,

53,

53,

65,

65 

89,

260,

o 
■a: 
—I 
te 
U I 
co 
1 — 

IN I 

Michel 
• • 

88,

31,

72,

19

18,

18,

25,

20,

20,

19

325,

23,

23,

31, 

44,

158,

22,

50,

37,

3 2 

3 6 

445,

38,

46,

44,

52,

42,

52,

62,

49,

55,

55,

485,

48,

59,

66,

69 

9 9 

1580, 1 

JAARGANGEN, SERIES 
CIN ^ \ J i 3 i 3 ^ VVHMr iLyCIN 

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

1 D U I T S L A N D | 
1 BUNDESPOST 

1 Michel 

♦♦ © 

23, 18,

11, 13,

12, 16,

36, 44,

9  10,

57, 24,

9, 11,

20, 22,

29, 20,

45, 26,

245, 199,

86, 54,

82, 60,

67, 45,

56, 36,

75, 38,

54, 33,

74, 40,

84, 50,

66 44

60 33,

685, 422,

65, 33,

138, 71,

94, 43,

95, 54,

103, 58,

107, 55,

108, 56,

133, 69,

163, 80,

165, 100,

1145, 605,

282, 168,

261,  1 6 4 

178, 115,

177, 119,

151, 119,

3025, 1850,

BERLIJN 

Michel 

* ♦ © 

19, 28,

9, 10,

1  1 

16, 17,
1 1 ,  13,

39, 36,

10, 13,

8, 10,

23, 24,

27, 2 6 

159, 175,

86, 86,

37, 36,

35, 30,

25, 23,

66, 47,

22,  20,

62, 62,

60, 43,

59, 6 6 

42, 3 7 

480, 440,

42, 38,

104 82,

6 1 ,  5 1 , 

75, 65,

62, 6 1 , 

66, 64,

148, 188,

108, 124,

176, 205,

101,  94,

920, 949,

1520, 1525,

DDR 

Michel 

♦♦ © 

88, 87,

109, 176,

77, 92,

189, 155,

71, 45,

71, 55,

68, 51,

65, 55,

63, 49,

87, 76,

865, 840,

53, 48,

52, 49,

55, 39,

63, 54

54, 49,

61, 55,

64, 57,

76, 74,

68 62,

80, 66,

610, 539,

113, 90,

110, 95,

109, 97,

116, 70,

83, 74,

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

105, 96,

925, 790,

2340, 2115,

1 REUZENPAKKET POSTZEGELS 

10.000 
1 verschillende afgeweekte zegels 

1 V C C L lAINLJCIN CIN IVI«J 1 I C V C N 

slechts 2 4 9 j ^ 
! WIJ KOPEN 

FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

( 
INED 
IBELC 
IFRA 
IBUN 

RUIM UW REÏ 
Prijs op basis van 

=zonder toeslag), v 
ERLAND ƒ 0,72 p gulden | 
3IE ƒ 3,50 p 100 Fr 
MKRIJK ƒ 0,19 p Franc 
D fOSOo Mark 1 

DTANTEN OP 
frankeerwaarde, 
njblijvende prijzen. 

ENGEU\ND / 1 , 8 0 p £ 
VERSTATEN f 1 - D $ 
ARUBA 
ZWITSERL 

1 PRIJS ANDERE LANDEN OP AANVR/V\G TIP; l 
1 MEE NATUURLIJK OOK UW BESTELLING 

1 BES 

1 LEV 

1 VER 
1 BET 

1 voc 

1 CRE 

ƒ C 60 p gid 
ƒ 0 85 p Franc 

J KUNT HIER-
BETALEN! 

VERENIGD 1 
EUROPA 1 

ALLES LEVERBAAR V O L G E N S I 
ZONNEBLOEM-MICHEL-EUROCATJ 

Jaar 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

S6/60 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

61/70 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

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

81/90 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

61/95 

CEPT 

• • 
611-
165-
17-
18-

304-
1095,-

34-
59-
68-
60-
58-
45-
55-
58-
98-
82-

605,-
85-

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

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

2460,-
273-
501 -
291 -
276-
199-

6995,-

© 
9 6 -
8 0 -
1 2 -
1 0 -

2 1 4 -

405,-

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

459,-
6 0 -

2 6 5 -
7 3 -

1 0 8 -
1 1 5 -
9 4 -

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

1145,-
1 1 1 -
1 5 9 -
2 0 7 -
1 7 6 -
2 0 9 -
2 2 4 -
2 1 3 -
2 2 9 -
2 5 4 -
2 0 8 -

1950,-
2 3 7 -
4 7 2 -
2 6 5 -
2 5 3 -
1 9 5 -

5250,-

1 MEELOPERS | 

* • 

5 7 -

1 0 -
5 6 -
1 4 -

134,-
6 -
8 -

1 3 -
1 4 -
6 -

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

248,-

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

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

4 0 5 -

4 0 -
4 8 -

1 1 4 -
4 3 -
9 0 -

1 0 9 -
9 6 -

1 6 2 -
1 0 5 -
9 6 -

885,-

3 2 0 -
1 8 2 -

4 1 -
4 6 -

1 7 0 -

2375-

VOORLOPEF 
1/3 ITALIË 
4/6 TRIEST A 
7/10 TURKIJE 
11/12 SAARLAND 
13/17 BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWITSERLAND 
40/42 ITALIË 
43/46 TRIEST A 
46/51 GRIEKENLAND 
52/57 LUXEMBURG 
58/59 PORTUGAL 
61 FRANKRIJK 
62/64 BELGIË 
65/66 ITALIË 
67/68 TRIEST A 
69/70 VER NATIES 
71/73 GRIEKENLAND 
74/76 TURKIJE 
77/80 TURKIJE 
81 BUNDESPOST 
82/84 LUXEMBURG 
85/86 VATICAAN 

* * 
240-

3 9 -
2 5 -

450 -
165-
9 6 -

166-
1250-

149-
3 9 -

675-
350 
240-

1 8 -
165-
45 

9 -
1 3 -

245 -
4 1 -
6 5 -
1 8 -
9 5 -

9 -

© 1 
34- 1 

10- 1 
52- 1 
1 1 - 1 

105,- 1 
3- 1 
5 - 1 

13- 1 
13- 1 
6 - 1 
8 - 1 

29- 1 
13- 1 
35- 1 
75- 1 

196,- 1 
10- 1 
16- 1 
22- 1 
8 - 1 

8 1 - 1 
2 2 - 1 
40 - 1 
3 1 - 1 
46- 1 
38- 1 

308,- 1 
30- 1 
43- 1 
84- 1 
33- 1 
70- 1 
78- 1 
68- 1 

128- 1 
7 1 - 1 
82- 1 

675,- 1 
264- 1 
144- 1 
33- 1 
40- 1 

170- 1 
895,- 1 

IS 
© 1 
6 3 - 1 
3 8 - 1 
1 9 - 1 

445- 1 
129-1 
7 9 - 1 
6 0 - 1 

1260- 1 
2 2 - 1 
3 6 - 1 
1 1 - 1 

196-1 
3 3 - 1 
1 0 - 1 

110-1 
6 - 1 
8 - 1 
8 - 1 

18- 1 
35- 1 
55- 1 
3- 1 

45- 1 
9 - 1 

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

TELLEN PER POST. HOLLANDS GLORIE TELEFOON 0252 524352 1 
Hoogewerfstraat lS of 0252 516510 1 
2181 EJ H I L L E G O M ^lt.yl.n>'V>'^^'W11 \ 

ERING: NEDERLAND geen portokosten, echter bestellingen minder dan ƒ 60, - 1 
een kleine kostenbijdrage van ƒ 5 50 per zending Bestellingen 1 
Albums, catalogi insteekboeken etc porto extra 1 
BUITENLAND portokosten extra, bankkosten ƒ 6,50 per zending 1 

ZEKERING: perzendingslechts ƒ 0,75 U loopt hierdoor geen enkel risico 1 
ALING: met acceptgiro binnen 8 dagen, of, indien gewenst, automatische 1 

incasso, s v p bij bestelling bank- of gironummer opgeven 1 
»RUITBETALING: Bij vooruitbetaling altijd 2 % korting, bij de bestelling girobetaalkaart of 1 

Eurocheque insluiten of het bedrag overmaken op bankrekening 1 
68 31 12 619 of Postbank 42 08 936 1 

DITCARDS: bij bestelling s v p vermelden uw kaartnummer, de vervaldatum en uw 1 
handtekening | 

1 VRIJBLIJVENDE AANBIEDING | 
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WALTER DE ROOM, WAALWIJK 

Het zijn niet alleen verzamelaars 

die door de postzegelbomen soms 

het bos niet meer zien. Ook in de 

aflevering van oktober van onze 

rubriek Wff lazen voor u waren 

we het spoor even bijster, toen 

we de Zweedse Stan^mds op 
een lijn stelden met de nieuwe 

Duitse PortoCards. Onze 

medewerker Walter de Rooij 

praat ons (en u) bij. 

StampCard en PortoCard: het 
zijn verschillende filatelisti-
sche Produkten. Dat er op dit 
punt verwarring kan ontstaan 
is echter niet zo vreemd: de 
rare anglofiele benamingen 
zijn er waarschijnlijk debet 
aan, net zoals het feit dat er in 
beide gevallen sprake is van 
het credit cara(-formaat. 

STAMPCARDS 
De StampCard beschreef ik al 
in het maartnummer van 'Phi
latelie': het gaat om een kaart
je met daarop een aantal zelf
klevende postzegels. Produ
cent en octrooihouder van de 
StampCard is de Zweedse firma 
PostLine, die de kaartjes op dit 
moment voor zes postadmini-
straties vervaardigt. 
De StampCard is in feite een 
handige 'verpakking' voor een 
klein aantal postzegels, net zo
als het postzegelboekje dat is. 
De kaartjes worden recht
streeks door desbetreffende 
postdiensten verkocht. 

Aarzelingen 
Eerlijkheidshalve moet ik hier 
opmerken dat de kaartjes nog 
geen gemeengoed zijn, in te
genstelling tot wat de kop van 
het artikel van maart sugge
reerde. Het zijn trouwens niet 
de 'degelijkste' landen en ge
bieden die deze kaartjes in 
hun assortiment hebben op
genomen. Dat verklaart waar
schijnlijk waarom ook de ver
zamelaar er nog heel aarze
lend tegenover staat. Boven
dien is het nogal merkwaardig 
dat de producent, PostLine, er 
zelf mee adverteert (ook op 
Internet bijvoorbeeld) en ze 
zelfs rechtstreeks aan zijn 
agenten levert. 

PORTOCARDS 
De in 'Wij lazen voor u ' ge
melde PortoCard is een heel 
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Voorbeelden van de StampCards van het Zweedse bedri|f PostLine, in dit geval met 
Noordkoreaanse 'zegels' 

ander produkt dan de Stamp
Card. Een dochteronderne
ming van de Duitse post
dienst, Deutsche Post Consult, 
kwam ermee op de proppen. 
Het is een mapje ter grootte 
van een credit card. De kaft is 
kleurrijk bedrukt en binnenin 
zitten één of meer postfrisse 
postzegels in een strookje. 
Deze PortoCards zijn niet te 
koop; ze worden door onder
nemingen als een kleine at
tentie aan hun klanten ge
schonken. 
In het tijdperk van de fax, E-
mail en de frankeermachine 
kan menigeen op deze ma
nier de aloude postzegel weer 
eens opnieuw ontdekken - en 
dan zal de op het kaftje aange
brachte reclame zeker zijn 
werk doen. 

Visitekaartje 
De PortoCards worden exclu
sief vervaardigd door de eer
dergenoemde, in 1993 geves
tigde dochter van Die Post. Er 
blijken al aardig wat bedrijven 
te zijn die er iets in zien. Uitge
verijen, verzekeringsmaat
schappijen en zelfs stichtingen 
zien de PortoCard als een visite
kaartje, mailingversterker, ca
deautje of gewoon als een weg
gevertje op beurzen, perscon
ferenties en andere bijeen
komsten. Ze worden zelfs al 
gebruikt als informatiedrager 
bij nieuwe produkten of als bij
lage bij een uitnodiging. 

Binnen- en buitenlandse zegels 
De firma's hebben drie zijden 
voor bedrukking tot hun be
schikking: de beide buitenzij
den en de linker binnenkant. 

Er kunnen tot tien postzegels 
achter de folie worden ge
plaatst. De afnemer bepaalt 
dat aantal zelf, net zoals hij zelf 
het soort zegels uitkiest. Er 
kan uit alle permanente waar
den worden gekozen, maar 
ook uit circa zestig gangbare 
gelegenheidszegels. Er kun
nen zelfs buitenlandse zegels 
in de PortoCards worden ge
stopt, een idee dat door een 
Duitse touroperator meteen in 
praktijk werd gebracht: de rei
zigers kregen een kaartje ze
gels van het land van bestem
ming mee. Erg handig voor de 
eerste vakantiegroeten. 

Speciale codering 
Firma's die belangstelling 
hebben voor de PortoCard 
moeten op z'n minst vijfhon
derd kaartjes af nemen. De 
prijs van het kaartje ligt tussen 
de 70 pfennig en 1.80 mark, 
plus natuurlijk de kosten van 
de postzegel (s). 
In het testjaar 1995 werden er 

meer dan 240.000 geleverd. 
Naar verluidt is daarna de be
langstelling alleen maar toege
nomen. Ook de verzamelaar 
heeft ze inmiddels ontdekt. 
Deutsche Post Consult speelt 
daar handig op in: sinds okto
ber kan de verzamelaar er een 
abonnement op nemen. Een 
codering die aan de binnenzij
de van de kaartjes wordt ge
plaatst zorgt voor informatie. 
Zo betekent B-1996-10.000-1 
het volgende: een kaartje met 
weldadigheidszegels (de B 
staat voor Benefiz) uit 1996 met 
een oplage van 10.000 stuks en 
de eerste van deze serie. 

Al eerder gebruikte de Duitse 
postdienst kaartjes met postze
gels zélf als reclame-artikel. 
Het eerste kaartje werd tijdens 
CeBit 94, een automatiserings-
beurs in Hannover, uitge
deeld. In de rubriek Nieuwe 
postzegelboekjes heeft u er des
tijds over kunnen lezen. 

Verzamelobject of niet? 
Of de PortoCard een verzamel
object is of niet mag u zelf uit
maken. Een wezenlijk verschil 
tussen de StampCard en de Por
toCard is dat de eerste een offi
ciële uitgifte van de postdienst 
is en de tweede niet. Dat de 
producent van de familie van 
Die Post is, doet er niet toe. Een 
gevolg van dit onderscheid is 
dat ik nieuwe StampCards wél 
in mijn rubriek zal melden en 
nieuwe PortoCards niet. 
Er moet nog opgemerkt wor
den dat de Duitsers ook nog 
PostCards kennen: gratis kaar
ten als reclame-artikel. Ook 
deze kaarten worden door 
Deutsche Post ConsuU geprodu
ceerd. 

Vi|f voorbeelden van de nieuwe Duitse PortoCards 



Wereldnieuws 

SBFE p^R^tronlc 
i De optisch-elektronische 
^ tandingmeter 

Meet zonder de zegel te beroeren - seconden-
snel - tot op één duizendste mm nauwkeurig! 

l£hti^-

"*Hoa 

Ontdek de verborgen schat
ten in uw verzameling. 
Twee identieke postzegels, 
NVPH nr. 45C of 45 B **: Alleen 
ze kunnen verschillende tanding 
hebben. 
Tanding 11 of 11'/?? 
ƒ 7000- of ƒ 200,-? 
Bezit u deze kostbare rariteit? 
De PERFOTROW/C laat het u 
zien. 

U l(unt het mis hebben, elelc-
tronica (van de Pertotronic) 
niet! 
Kent u deze situatie? 
Men werkt vaak met tandings-
meters, vervaardigd uit karton, 
folie of metaal. Deze hulpmidde
len zijn echter al vaak geko
pieerd en kunnen zodoende on
nauwkeurig blijken. Ook het op
tisch vermogen en het gemis 
aan een vaste hand kan een 
juiste beoordeling in de weg 
staan. Zelfs indien u zeer goede 
ogen heeft en de postzegel niet 
beweegt, bestaat de kans dat u 
nog steeds onzeker bent om
trent de gevonden waarde. Het 
thema 'postzegeltanding' is zo 
voor velen een ergernis, zelfs 
voor professionals en handela
ren. In tegenstelling tot de SAFE 
PERFO TflO/V/C waar u met 
plezier mee zal werken. 

De start in een nieuw tijdperk! 
Met de PERFOTRONIC beho
ren moeilijkheden en onzeker
heden met betrekking tot het 
tandingmeten tot het verleden. 
Zegel in de PERFOTHOA//C leg
gen, op het knopje drukken, de 

sensor tast optisch de tanden af 
en de speciaal vervaardigde 
microprocessor rekent de me
ting secondensnel tot op de 1/ 
1000 mm nauwkeurig uit. Uw 
postzegel ondervindt door het 
optisch met lichtsensoren aftas
ten van de tanding absoluut 
geen nadelige gevolgen en is 
zodoende zonder ieder gevaar. 

Deze waarde wordt tot op het 
kwart, half of geheel getal 
afgerond en kunt u dan lezen 
van de duidelijke display. Mak
kelijk en snel, minimaal be
nodigd aantal gave tanden is 6 
stuks. 

Spelenderwijs de waarde ont
dekken! 
Makkelijker en eenvoudiger kunt 
u de verborgen waarde niet aan 
het licht brengen. Met de PER-
FOTRONIC bestaat er geen 
kans meer dat uw dure zegel bij 
verkoop of ruilbeurs ongemerkt 
van eigenaar Verwisseld. De 
PERFO TRO/V/C zal zich zeker 
snel terug verdienen en u daar
bij veel plezier geven. Een 
nieuwe dimensie op het gebied 
van postzegelverzamelen kan 
een aanvang nemen. Met SAFE 
en met de PBRFOTRONIC. 

Bestel nr. 9850 Perfofron/c 

(incl. adapter) ƒ 4 4 5 , — 

Verkrijgbaar bij de betere vak-
handel 
Foldermateriaal op aanvraag 
beschikbaar. 

SAFE Nederland/Fa. M. v. Mastrigt 
Botersloot 20,3011 HG ROTTERDAM, 
tel. 010-4143077 fax 010-4149499 

Voor handel portvrij boven ƒ 300, - excl. BTW, indien er geen post-
zegelhandel in de nabijheid is, toezending aan particulieren, portvrij 
boven de ƒ 100,-. 

1 SURINAME 
3Ax 
4Ax 
13Ax 
3Bx 
4Bx 
13Bx 
15Bx 
4Cx 
5Cx 
8Cx 
2Ex 
7Ex 
14Fx 
16x 
17x 
18x 
19x 
20x 
20Ax 
22x 
22+22A 
paarx 
22vx 

15,— 
35 — 
8 5 -

4,75 
3 5 , -
52,50 

125,— 
32,50 
30,— 
40,— 

2,75 
3 0 , -
9 0 , -
3,— 
4,25 
3.50 
9,— 

40,— 
45.— 

1,50 

42,50 
2,50 

22v+22ava 
1 paarx 

23x 
24x 
25x 
26x 
27x 
28x 
29x 
30x 
31x 
32x 
33x 
29fx 
31fo 
32fx 
32fo 
33fo 

4^ ,DU 
65,— 
72,50 

6.50 
6,75 

16,50 
8,— 

45.— 
115,— 

8,50 
20,— 

8.50 
85.— 
32.50 
4 0 . -
3 5 . -
3 5 . -

37x 
38x 
39x 
41/7X 
43x 
45x 
46x 
47x 
48/55X 
48x 
50x 
52x 
54x 
55x 
56x 
57x 
58ax 
59ax 
60/4X 
64x 
65/8X 
69/86X 
73xx 
74xx 
75xx 
76xx 
78xx 
80xx 
81XX 
83xx 
85xx 
87xx 
88xx 
89xx 
90xx 
92xx 
93xx 
95xx 
96x 
97xx 
98xx 

4,50 
4,50 

5 5 , -
8 0 , -
1 9 , -
15,— 
15,— 
30,— 

310,— 
22,50 
5 5 , -
42,50 
80,— 
60,— 
90,— 
90,— 

275,— 
165.— 
3 0 0 , -
2 0 0 , -

27,50 
57,50 
4,— 
3,50 

12,50 
35,— 

8.25 
1 1 , — 

9 , -
6 , -

20,— 
6,— 
7 — 
8,— 
2 ,— 

13,50 
10,— 
1 1 , — 
6 , -

2 0 , -
6 0 , -

99xx 
103AO 
lOOCx 
102CXX 
102CX 
104/IOx 
107BX 
108AX 
IIOCx 
111/4XX 
111/4X 
115XX 
115x 
116x 
117x 
117ax 
117afbx 
127/9X 
130/6X 
132fo 
137/40X 
137/400 
141/4X 
146/9X 
157/66X 
171XX 
172XX 
176x 
179/820 
183/6X 
187/90 
190/3XX 
190/3X 
194x 
195/6XX 
195/60 
197/9XX 
200/1XX 
203ax 
206/9XX 
210/3XX 

2 0 , -
4 0 , -

7,50 
125,— 
45 ,— 

300,— 
2 9 , -
4 0 , -

150,— 
14,— 

7,50 
60,— 
3 5 , -

4 , -
35,— 
35 ,— 
45 ,— 

5.50 
30 ,— 
70.— 
2 1 , — 
20,— 
3 0 , -
2 0 , -

7,— 
10,50 

7,50 
8,50 

12,50 
9,— 
4,— 

15,— 
1 1 , — 
2 5 , -
32,50 

8,— 
52,50 

3,75 
70,— 

7,25 
5,50 

214/9X 
229/38XX 
229/38X 
239/43XX 
239/43X 
242x 
243x 
257/73XX 
276/7XX 
278/9XX 
280/3XX 
280/3X 
285/94XX 
285/94X 
295/6XX 
295/6X 
297/07XX 
297/07X 
308XX 
308x 
309/11XX 
309/1 l x 
312/5XX 
312/5X 
317/20XX 
317/20X 
321/2XX 
321/2X 

_34q/4_xx_ _ 

354/653XX 
Compl 
(Cat. 280,-

20,— 
105,— 

67,50 
2 0 0 , -
145,— 
47,50 
90,— 
40,— 

8,50 
1 4 , -
8 0 , -
57,50 
52,50 
3 5 , -

7,50 
5,— 

14,— 
10,— 
50,— 
35,— 
40,— 
27,50 
25,— 
17,50 
1 0 , -
6 , -
6 , -
4,— 

J1,5_0_ 

-) 
voor 70,— 

Idem, losse 
bei le i 
voor 35% Cat. 

Luchtpost 
1/7XX 
1/7x 
8/14xxC 
8/14x 
8/140 
op brief 
15xx 
16xx 
17xx 
18x 
19xx 
20/2XX 
20/2X 
24/6XX 
24/6X 
27/8XX 
29/30XX 
31XX 
32xx 
33a/4axx 

3 0 , -
13,75 

1 0 0 0 , -
3 5 0 , -

4 0 0 , ^ 
3,— 

16,— 
2 0 , -

4 0 0 , -
4 5 , -
60,— 
40,— 
55,— 
37,50 
3,— 
7,50 
8,— 
2 -
3 , -

Idem, vellen35,— 
35/46XX 
47/59XX 

Port 
6llx 
7llx 
15III0 
16lx 
16IIX 
33/5XX 
36/46X 
47/57XX 

3,50 

5,— J 
1 2 0 , -
4 5 0 , -
1 2 0 , -
175,— 
165,— 

16,50 
165,— 
12,—J 

FDC's 40% Cat J 

Rep. Sur zegels 
tot nr 500 en 
FDC's, 35% Cat, 
mits voorr 

1 OOSTENRIJK 
1 OOSTENRIJK 

7o 
12o 
117x 
134x 
161XX 
161axx 
161bxx 
290/6X 
304/12x 
326/30X 
331/50X 
368/73X 
374/7X 
378/89X 
387x 
389x 

1o 
2o 
7o 
16(x) 
16ax 
17x 
180 
19o 
210 
240 
29x 
290 
54x 
58xx 
58x 
68x 
76x 
77x 
78x 
81x 
84x 
85x 
134XX 
182/6X 
187/91X 
192/6X 
209/13xx 
209/13x 
214/8XX 
214/8X 
226/30X 
234/8X 
239/43X 
244/8X 
276/81X 
282/7X 

250,— 
200,— 
250,— 
125,— 

75,— 
250,— 

20,— 
3 5 , -
4 5 . -
3 5 . -
60,— 
10,— 
25.— 

150,— 
45 .— 
18,— 

393/8X 
399/04X 
405/18x 
420/5X 
437/40X 
458ao 
460A/5X 
471/6x 
483x 
543/52xC 
722/31XX 
732/8XX 

7 0 , -
110,— 
200,— 
160,— 
45,— 
60,— 
80,— 
80,— 
4 0 , -

1 7 5 , -
9 , -

45,— 
738A/54AXX 

„ „ . . . . 225,— 
/OOrt /JHr tX 3U, 
755/62XX 
773/6XX 

50.— 
90.— 

150,— 
2 5 , -
9 0 , -

1 0 0 , -
4,50 
3,— 

75,— 
65,— 

175,— 
15,— 

190,— 
70,— 
3 0 , -
4 0 , -

2,25 
5,50 

75,— 
7,50 

65 ,— 
12,— 
35,— 

1,50 
12,— 

1,50 
9 , -
6,— 

16,50 
1 1 , — 
25,— 
45,— 
47,50 
6 0 , -
57,50 
10,— 

288/93X 
294/9X 
300/5XX 
300/5X 
300/5O 
306/11XX 
306/1 l x 
312/21X 
322XX 
324/9XX 
324/9X 
330/2X 
333XX 
334/55X 
356/9XX 
388/91XX 
392/7X 
398/01X 
402/5X 
406/9XX 
410/3XX 
410/3X 
413A/24X 
425/8XX 
425/8X 
429/32X 
433/8X 
439/42X 
443/8XX 
449/52X 
453/4XX 
453/4X 
455/60X 
461/4x 
465/70X 
471/2x 

20,— 
35,— 

779/81X 
785x 
788/90XX 
788/90X 
794/7XX 
794/7X 
801/7Ax 
809x 
812x 
829XX 
831XX 
832/7XX 
838XX 
839XX 
843XX 
845/9XX 
855XX 

15,— 
12,— 

135,— 
80 ,— 
7 0 , -
5 0 , -
30 ,— 
16,50 
17,50 
13,50 
17,50 
20 ,— 

7,— 
14,— 

8 , -
6 5 , -
2 0 , -

858XX 
859XX 
882/OOAx) 
993/OOxx 

17,— 
14,— 
45,— 

6,50 
1001-E inde 
ca 15 et 
YvFr 

Luchtpost 
1/3x 
12/31X 
32/46X 
54/60XX 
63/5XX 

Port 
151x 

LUXEMBURG 
c 

15,— 
1 0 , -
5 5 , -
32,50 
18,50 
22,50 
14,— 

6,50 
1,25 

37,50 
22,50 
22,50 
3,— 

1 0 , -

2!25 
28,50 
10,50 
1 1 , — 
24,— 
20 ,— 
14,— 
25,— 
27,50 
2 0 , -
18,50 
75,— 
22,50 

225,— 
24,— 
80,— 
65,— 
3 5 , -
3 0 , -
15,— 

7,50 

xx=postfris zpl.; x=c 
Alle zegels prima k 
Zolang de v oorraa 

Betaling postgiro 4417973 

1 
ontvangsi van n 

Geopend van woens 

N T 
Laan van M 

E 
eerde 

(Tussen Metropc 
Telefoon: ( 

i 10-15 et 

473/4XX 
475x 
476/81X 
483x 
484/9X 
490/3X 
496/9X 
500/5XX 
500/5X 
508/9X 
511/3X 
514/6X 
514/60 
520/5X 
528/30XX 
531/3X 
534/9X 
544A/7XX 
553/8XX 
553/8X 
570/5XX 

per YvFr 

9,— 
7,— 

20,— 
10,— 
25,— 

7,— 
8,50 

2 0 , -
1 5 , -
7,— 

57,50 
115,— 

62,50 
12,50 
8,— 

40 ,— 
10,— 
12,— 
14,— 
9 , -

1 0 . -
580A/6AXX 2 1 , — 
589/94XX 
603/8XX 
614/9XX 
625/31XX 
638/43XX 
654/9XX 
691/6xx 
710/5XX 
716/21XX 
729/34XX 
735/7XX 
748/53XX 
764/9XX 
803/7XX 

16,50 
9,— 
7,50 
3,50 
4,— 
4,— 
2,50 
2,75 
2,— 
2,75 
4,25 
2,75 
2,50 
6,— 

808/11XX 
826XX 
828/31XX 
832/3XX 
843/7XX 
861/3xx 
864/8XX 
874/7XX 
886/90XX 
891/4XX 
903/4XX 
907/11XX 
926/30XX 
931/4XX 
943XX 
948/52XX 
953/6XX 
968/71XX 
975/8XX 
987/9XX 
991/5x 
1013/7XX 
1036/40XX 
1050/3XX 
1057/60XX 
1062/6XX 
1067/70XX 
1083/6XX 
1088/92XX 
1113/7XX 
1135/9XX 
1140/3XX 
1160/3XX 

Der 

25,— 
185,— 
100,— 
425,— 

2,75 

5,— 

152x 
153x 
154x 

Blokken 
7xx 
9xx 
lOxx 
l l x x 
12xx 
13xx 
14xx 
15xx 
16xx 

3,— 
2,25 
2,25 
2,75 
6 , -
3 ,— 
7,— 
2.25 
6,— 
2 — 
1,50 
7,— 
5,50 
4,25 
4,— 
4,25 
4,— 
3,75 
3.— 
3.75 
6,— 
6,— 
6,25 
9,50 
4,— 

13,— 
3 , -

1 1 . — 
15,— 
12.— 
12.50 

7 — 
7,50 

Overige nummers 
10-15 et A'v.Fr 

jng. mpl.; o=gebr.; c.= 
waliteit Volle garantie 

Luchtpos 
1/6x 
7/15x 
16/20X 
21XX 

Blokken 
20 
3x 
5xx 
8xx 
9xx 
lOxx 
l l x x 
12xx 
13xx 
15xx 
16xx 

Dienst 
15ao 
39x 
610 
650 
73x 
74x 
760 
810 
148XX 

Port 
5x 
17/22X 

:Certificaat. 
echtheid. 

d strekt. Porto extra tot ƒ 250,-. 
. Onbekende klanten 

35,— 
120,— 
55,—J 

7,50 
6,50 
6 ,— 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
2,25 
1,50 

4,50 
7,50 

7 0 , -
3,25 J 

8.25 
45 ,— 
22,50 

1.— 
5 . -
5 . -
2 . -
4,75 
3,25 
6,50 
7,50 

125,— 
7 5 , -
1 5 , -
12,50 
12,50 
12,50 
30,— 
17,50 
25,— J 

25,— 
7,50 

vooruitbetaling na 
ota. Teruggaverecht 7 dagen. 
dag t/m zaterdag 10.00-18.00 uur. 

R P H 1 L 
rvoort 39, 2517 AD Den Haag 
)le en Anna Paulownastraat) 
)70-3635080/3203155 

A 
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Landeli ke secretariaten: 
WPl^ J.H. Avis, Hoefblad 105, 
1689 SVZwoag, ©0229230192. 
Federatie 1. V. Philatelica: Zwaard
vegersgaardel30,2542THDen 
Haag, ©0703663465. 
De Globe: J. van de Velde, Com
mandeursv^eg 40,6721TZ Benne

kom. 

Aalsmeer: 
/I^PA/fe/e/ifo; G.H. Hoving, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297322034. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, Plan

tageweg 39,2951 GN Alblasser
dam, ©0786930004. 
Alkmaar: 
«l'Pl'iCTh. Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ©072

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

864695. 
Almere: 
W/i/l/mefeiM.CornellszDavids, 
Hoydnplontsoen 62,1323 EG Al

mere, ©0365360219. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Zonnev^eg 
14,2402 BE Alphen aan den Rijn, 
©0172421332. 
Altena: 
WW; M.Mertens, Brugstraat 41, 
4283 GE Giessen, ©0183
442102. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, C.H. v.d. Berp, De 
Vl/ingerd 36,3823 a Amersfoort, 
©0334564470. 
^Pf'De/fe;';R.A.Tolbuizen,Cla

verenbladstraat 57,3833 JB leus
den, ©0334948412. 
Amstelveen: 
/|//'/i//ote//co;J. Michels, Logger 
141,1186 RP Amstelveen, 
©0206434104. 
Amsterdam: 
«W;M.M.Kleii,Voordewind9, 
1034 KS Amsterdam, ©020
6336333. 
Holiandia; T. Bezuyen, Voorburg

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

bus 6726,1005 ES Amsterdam, 
©0206120432. 
yl/'DePA/tetefc/'iL. Reiz, Postbus 
37468,1030 AL Amsterdam, 
©0206335033. 
;lSI/S/ie//fi/o/e//e;J.J.M.Snel, 
Grevelingenmeerl01,1447AN 
Purmerend, ©0206303913. 
PVWAfilatelie; F.R. Brugman, Dis

sel 39,1141 ZM Monnickendam, 
©0299654163. 
/?'Sto/üü/80';P.J.vanRossum, 
Voordewind 17,1034 KS Amster

dam, ©0206331789. 
1 AmsterdamNoord: 
' PV AmsterdamNoord, P. van 

Veen, Loenermark 530,1025 TV 
Amsterdam, ©0206366823. 
AmsterdamBuitenveldert: 
fi/'f'l'erzome/ze7Sra;;Henk 

Postma, ©0206623744. 
Apeldoorn: 
NVPV, H. Breimer, Valkenberglaan 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055
3558256. 
/Y'De6/oie';mw.B.R.Postma

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

dam, ©0596629693. 
Arcen: 
IV Philatelien; CP. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©0774732628. 
Arnhem: 
W U . L H u i s k e s , Winschoten

straat 41,6835 AS Arnhem, 
©0263231678. 
/T'De6/o/)e';G.A.Macrander, 
Sleedoornin 6,6841 AB Arnhem. 
Assen: 
WPV Assen; H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592313698. 

Baarn: 
Pi/ßoom;G.W.Leive,Prof.F. 
Andreaelaon 93,3741 EK Baarn, 
©0355415645. 
Badhoevedorp: 
IV Philatelica; mw. T. Ackema, 
Pr.P.Christiaanhof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©0206594481. 
Barneveld: 
frDe(;/oie';mw.M.M.A.Mein
dersSchimmel, Da Costastraat 16, 
3771 ZB Barneveld. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onder ing Contact'; wnd. mw. 
J.E.M. BeijerVermeulen, School

straat 17,4611 MD Bergen op 
Zoom. 
fV'De/toOos/';C. Schot, Gen. 
Spoorstraat 35,4624 HA Bergen 
op Zoom. 
Beuningen/Ewijk: 
/T'De6/oèe';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 1562,6605 AM Wij
chen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk;]\i. Erkomps, Be

neluxlaon 334,1966 WX Heems
kerk, ©0251237108. 
De Bilt/Bllthoven: 
Pr//efPostaef<;';mw.M.A.v.d. 
Mark,KDrhoenln8,3721ECBilt
hoven, ©0302290466. 

WIJZIGINGEN RUBRIEK \ 

Als de gegevens van uw verenigir 
dit formulier of een kopie ervan c 
bus 5905,3273 ZG Westmaas (te 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Blitterswijck: 
/l'/'/i;/ote//co;A.J.M. Gooren, Op 
de Smelen 38,5863 BN Blitters
wijck, ©0478531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica, Drs W. van der Gies

sen, Dopheidestraat 82,2165 VS 
Lisserbroek, ©0252416247. 
Bodegraven: 
A/W; J.H. Verhagen, Ekster 11, 
2411 MT Bodegraven, ©0172

612372. 
Borne: 
« W ; H.J. Veitkamp, Goudenre
genstraat 10,7621 WD Borne, 
©0742662880. 
Boskoop: 
A/l'Pl';J.H.Lensink,Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172

213580. 
Boxmeer: 
PHi^8oxmeefe.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, v. Grotenhuisstr. 7,5831 
GL Boxmeer, ©0485571842. 
Boxtel: 
mi^J.A.C.Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411673775. 
Breda 
Pl'ßrerfo; P.M. van Spellen, Mada

me Curieplein 78,4834X5 Breda, 
©0765650278. 
Brielle: 
/l'/'/)//ote//cfl;H.G.T.M.Overbeek, 
Sluysstraatl4,3237ATVierpol
ders, ©0181415640. 
Bruinisse: 
PVBruinisse; A.A. van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©0555421952. 
Brummen/Eerbeek: 
/T'De6/oie';C.W.Stolk,Ruygen
bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313650802. 
Bussum: 
«/Y'Del'efzome/oor';O.Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bussum, 
©0356933132. 

Castricum: 
PI'Cos/r/cum; D.C. v.d. Woerd, Tu
reluur 12,1902 KM Castricum, 
©0251658235. 
Coevorden: 
PVCoevorden e.o.; G. Korenhof, 
Anemoonstr. 20,7741 SB Coevor

den. 

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

rERENIGINGSADRESSEN 

g niet (meer) kloppen, zend dan 
an mevr. E. Braokensiek, Post

lefoon: 0186571776). 

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

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

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

smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596626213. 
Deventer: 
WW; H.B. Boumans, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570
642130. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgans36,1111 WG Diemen, 
©0206907434. 
Dieren: 
/y 'De 6/oie';A.Stegeman, Fa
zantlaan 6,6951JP Dieren, 
©0313414656. 
Dinxperio: 
FV 'De Globe'; mw. H. Rauwer

dink, Keminksweide 30,7090 DM 
Dinxperio, ©0315652786. 
Doesburg: 
/y'0e6/o6e';J.Wetsteiin,'t Ach

terom 6,6986 CN Angerlo. 
Doetinchem: 
/y 'De 6/o6e'; H.A. Weerdesteijn, 
Holterweg 95,7001EJ Doetin
chem. 
Dordrecht: 
W/Dofrfrec/i/; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor

drecht, ©0786170884. 
DPrDePoj//oflef';J.J.Ouwer

kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor

drecht, ©0786133975. 
Drachten: 
P/DrocA/eaJ. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512

514695. 
Dronten: 
PV Dronten e.o.; W. Vermeulen, 
De Regenboog 475,8254 AM 
Dronten, ©0321317027. 
Drunen: 
PrP/)//flfron';A.C.G.vanNoort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416373144. 
Druten: 
f rDe6ye';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631ATHor5sen. 
Duiven/Westervoort: 
/T'De6/o4e';A.C.Dijke,DeGan
zenpoel 50,6932 LG Westervoort, 
©0263115271. 

Echt: 
PMl/ef.fc/i/;W.J.J.Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475483630. 
PhVGelreGulick/Echt, P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KX Echt, 
©0475486144. 
Edam/Volendam: 
PI/fropos(;L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr.34,1135EDEdam, 
©0299372017. 
Ede: 
fl/'De(;/oAe';G.Radstaat,Paul 

Gabrielstraat53,6717RAEde. 
Eibergen/Neede: 
NVPV; B.H. Klanderman, Beatrix

straatl5,7161DJNeede, 
©0545291949. 
Eindhoven: 
Pf^ C.Loch, Jan van Eyckgracht 
191,5645 TH Eindhoven, ©040
2119654. 
P/i///psPl';M.H.Schenkelflars,de 
Koppele 78,5632 LB Eindhoven, 
©0402416358. 
Eist: 
n''De6/o6e';B.J.M.Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481
373783. 
Emmeloord: 
/i'P/i//o/e/;fo;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514

561903. 
Emmen: 
IV Philatelica, J. Buist, Doddegras 
29,7887 CK Erica, ©0591
301807. 
Enkhuizen: 
/l'P/i//ote//co;mw.A.W.D. Zijlstra, 
Venedie 20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228314801. 
Enschede: 
f.Pl'.; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053
4281221. 
Epe: 
«KPlfmw.M.LRemptRaebel, 
Burg.Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578627090. 

Geleen: 
WPV'De Philatelist';'fl.m. mn 
Soest,Berloherhofl5,6132SN 
Sittard, ©0464518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgoarddreef 5, 
3243 AC Stad o/h Haringvliet, tel 
0187611542. 
Goes: 
prOe ßeve/ancfen'; J.A. Grim

minck, Vogelzangsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113227945. 
Gooi & Eemland: 
« W ; H.M. van der Spoel, Hön

dellaan6,1272EEHuizen,©035
5262702. 
Goor: 
/VW;J.A.vanAchthoven,Zwa

luwstrat 17,7471 HH Goor, 
©0547272876. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.von den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183
633163. 
Gouda: 
Wl'Gouc/cïmw.E.J. Dekkervan 
Vliet, Han Hollanderweg 130, 
2807AH Gouda, ©0182

518549. 
'sGravenhage: 
HPHV, L.H.J. Oosterloo, Keizer Ka
relplein 16,1185 HL Amstelveen, 
©0206435937. 
Philatelica Den Haaa, A.F. van Ra

vesteijn, Heliotrooplaan 370, 
2555 ML Oen Haag, ©070

3230472. 
PC'De/Tf/ng'; LH. Arkesteijn, 



Meppelweg 548,2544 BN Den 
Haag, ©070-3675180. 
Shell Te Wem, afd. Filatelie; A. 
van Haarlem, Van Slingelandt-
plantsoen 12,2253 WT Voorscho
ten. 
Pn/rerfes/e/n'; P.R. Steyn, Oude 
Haagweg 138,2552 GS Den 
Haag. 
PV 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
geest,Zwedenburg254,2591BM 
Den Haag, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philatelica; D. Roosjen, Mezen-
laan 13,9753 HX Haren (GR), 
©050-5344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, post
bus 61,9300 AA Roden, ©050-
5018234. 

Haarlem: 
NVPV; F. van Schoik, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
IV Philatelicar, H.J. Hooning, Hal-
bertsmastroat48,2035CHHaor-
lem, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van legels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Hoarlemmermeer: 
IV Philatelica; mw. I.E. van Rhe
nen, Kinlozen 39,2151 XB Nieuw-
Vennep, ©0252-675215. 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZI 'S.M; J.C. van der Bijl, Hout-
rijkstraat 9,1165 LL Halfweg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
/l^P/i/W/co; W.C. Vl/illemse, Bos
boom Toussainstr. 5,3842 ZZ 
Harderwijk, ©0341-413653. 
Hardinxveld: 
PrOe P/i//o/e//s/'; D. Kanning, 
GerordDoustraat7,3272XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Frankrijklaon59,I966VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenveen; M. Blaauw, Tjep-
kemostraat 32.8441 CE Heeren
veen, ©0513-626579. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e.o.; L. van 
Dijk, Lek 54,1703 KJ Heerhugo
waard, ©072-5711935. 
Heerlen: 
PfHeer/ene.o.imw.CH.Wol-
sing-Grens, postbus 237,6400 AE 
Heerlen, ©045-5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
f y Den He/(/ef;L.Ch. Werst, Linie
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223-612544. 
Hellevoetslufs: 
IV Philatelica, G.A. van Dongen, 
Gerard van der Dussenstr. 13, 
3223 RGHellevoetsluis, ©0181-
312768. 
Helmond: 
P.V. 'De Helm, Helmonden Om
streken'; T.A.J. Leijten, Makreel
straat 7,5706 BE Helmond, 
©0492-541216. 
l'l'/'l'//e/mon(<J.Neggers,Van't 
Hoffstroat 4,5707 ES Helmond, 
©0492-553721. 

Hendrik Ido Ambacht: 
Amhachtse FV, J.S.P. van de Ruit, 
Lod. van Nassaustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (G): 
/Y'De 6/oÄe'; H.Borgers, Baker-
marksedijk 12,7223 KJ Baak. 
Hengelo (0 ) : 
/ l/W;B.E. Sauerwald, Scherphof-
landen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV, P.G. Rens, 
Vaandel 7,5346 WD Oss, 
©0412-650073. 
Heusden: 
P I ' ' f f W Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hillegom: 
«W;F.E.M. Wittenberg, Fred. 
Hendrikin 50,2181 TH Hillegom, 
©252-519299. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Javalaan 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Hollond: 
/l'P/i//flte//ffl;Postbusll5,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
IV Philatelica; E. Deen-Oosterwijk, 
Lange Hille 42,3261 TL Oud-
Beijerland, ©0186-615266. 
Holten: 
JVI'Pl'; T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveeiï, H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHVHoogezand-Sappemeer, J.H. 
Bos, postbus 420,9600 AK 
Hoogezand, ©0598-398044. 
Hoorn: 
Philatelica Hoorn e.o.; O.J. Hey-
ma. Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

IJssel- en Lekstreek: 
/l'P/i//o/e//:fl;H.J.Polhuys,Vinc. 
vanGoghstraatl9,2941GWLek-
kerkerk, ©0180-661550. 

Kampen: 
/l'P/i;7o/e/;fo;J.G.Fidder,Gallé-
straot 35,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PV Katwijk/Rijnsbmff, J.F. de Gier, 
Saliënbos 8,2222 TL Katwijk, 
©071-4030194. 
Kerkrade: 
EKPV, B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26,6466 JH Kerk
rade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
P/il"';follt/euf/te';H.J.Raes, 
Sthalenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

land van Codzand: 
/l'P/(;/ote//fo;P.J.J.deVoldere, 
Nieuwstraat 9,4511 CR Breskens, 
©0117-383366. 
Langedijk: 
IV Philatelica; S. Ligthart, Anna 
vanSaksenstr. 19,1723KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764. 

Leerdam: 
JV/Pp.Steygerwal^VanStAl-
degondestroot 3,4142 CA Leer
dam, ©345-619473. 
Leiden: 
IV Philatelica; R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoenl3,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
LVVPV, P.H.J. Frankhuizen, G. 
Kasteinstraat 46,232IRX Leiden, 
©071-5317850. 
Lekkerkerk: 
f./l/.Pl'.;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
WW; S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602LREnkhuizen,©228-
312871. 
Leusden: 
Wl' 'De[oupe' ;mw.J. Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
Pi/'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-
nousestraat 335,7585 PB Glane, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
VVPV Maassluis, G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De Zeumereer Maastricht; P. de 
Melker, Sprinkstraat 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
Fax 043-4582727. 
PV Zuid-Limburg; A. Thewissen, 
Koningsplein 101 C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
P/i/tote/ZraP/.; F. Hottinga, Jon 
Steenstraat 114,7944 TP Meppel, 
©0522-263491. 
Monnickendam: 
PV 'Waterland'; mw. M.J. Bruijns-
Nicolay, Pieter Appelplein 53, 
1141 XP Monnickendam, ©0299-
651803. 
Monster: 
Afî Pl̂  mw. D.P. Kloosterman-lu-
cas. Van Tijn 8,268 U T Monster, 
©174-246970. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. van 
der Neut-Blaauw, St. van Rume-
laerstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

Noordoost Veluwe: 
PI' 'De 6/oie'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 a Epe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
V.P.N.; B. Wijling, Spoorlaan 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV'Onder de loupe'; i.Ni.m. 
Ooms,Brittenhuis66,2211VZ 
Noordwijkerhout, ©0252-
373632. 
Noordwijkerhout: 
;i'P/i;/o/e/;fci;J.M.G.vanMulle-
kom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 

©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV; P.J. van Boven, postbus 
363,8070 AJ Nunspeet, ©0341-
254615. 
Nijmegen: 
WPl^L IA . Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 ZTWijchen, ©24-
6417443. 
FV 'Noviopost'; J.G.M. Radema
ker, Beethovenin 337,6865 DV 
Doorwerth, ©026-3340331. 

Oldenzoal: 
OPWp.J.Teunis, postbus 252, 
7570 AG Oldenzaal, ©0541-
514243. 
Oosterbeek: 
FV'De Globe'; A. Bootsma, Nieuw-
land 78,6862 GE Oosterbeek. 
Oosterhout: 
O W ; P.v.d. Wulp, Vicarislaan 3, 
4901 TB Oosterhout, ©0162-
431633. 
Ootmorsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, Bea-
trixstr. 26,7591 GD Denekamp, 
©0541-351936. 

Purmerend: 
IV Philatelien; H. Zwertbroek, van 
IJsendijkstraat 195,1442 CK Pur-
merend, ©0299-426576. 
Putten: 
PV 'Telstar'; H.D. Buitenwerf, Wit-
tenburg 163,3862 EENijkerk, 
©033-2452484. 

Raolte: 
Pl̂ ffoo/Ze; E. Bakker, Postbus 239, 
8100 AE Raolte. 
Renkum/Heelsum: 
PK'De 6/ofce';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
Pl''P//vefo';H.M.P.Cuijpers, Park
laan la , 5953 BP Reuver, ©077-
4742152. 
Rheden/De Steeg: 
Pf'De 6/oóe';A.F. Muller, Dalweg 
2,6994 CP De Steeg. 
Rhenen: 
PK'De6/o6e';N.Baartwijk, Se
ringplantsoen 7,3911 ZR Rhenen. 
Roden-Leek: 
ƒ l'P/i;7ofe/;fo;W.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
PI')foermonctH.J.P.Custers,Van 
Loonstraat 38,6081BP Haelen, 
©0475-591608. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstraat 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
IV Philatelica; mw. M. Schols-
Vloardlngerbroek, Morelgoard 19, 
3206 AP Spijkenisse, ©0181-
643066. 
RPHV, mw. N. Boeckholtz-Kooi-
mon. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597. 
ROVShell-Filatelie; J. Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
P fMer r fom; J.Vellekoop, Pres. 
Steynstraat 21,2312 ZP Leiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philatelica; E. Tooak, Juliana 

van 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, Hoornbruglaon 36, 9 
2281 AW Rijswijk, ©070-
3995105. 

Santpoort: 
Pl'Son^poorfPW; e.G. Harten
dorp, Frans Netscherlaan 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023-
5374740. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim; B.G. Doorne-
komp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sassenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
FV 'Westfriesland'; W.M. van Kes-
teren,Mussenhofl4,1742JR 
Schagen, ©0224-216739. 
Scherpenzeel: 
Wl'5f/ierDenzee/e.o.;W.Chr. 
Kessler, Valeriaanlaan 37,3925 
RM Scherpenzeel, ©033-
2972351. 
Schijndel: 
SVPV, H.R. Steenbergen, Verhoe-
venlaan 22,5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittord: 
PKSrf/orcfe.o.iO.P.D.Bolech, 
Burg.SchrijenstraatlO,6137RR 
Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PK'P/i//e/;co';J. van Schalk, Ado-
ma van Scheltemastraat 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
P.V. Eemland, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
/K P/i//o/e//fo;E.v.d. Graaf, Dalle-
loon 14,3208 CG Spijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica; E. Sijpkes, Gronin-
gerloan 16,9501 SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
StfifinwiiK* 
«KPl^ G.A. Talen, Pr. Bernhard-
straat 74,8331 EK Steenwijk, 
©0521-514627. 
Stichts Overkwartier: 
IV Philatelica; R. Hojer, Rosarium
laan 27,3972 GE Driebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
/KP/>;/o/e//co;A.H. de Ridder, Lin- -
gestroot 5,4535 EP Terneuzen, ^ 
©0115-697125. 
PV Zeeumch-Vlaanderen, G.v.d. ^ 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC = 
Terneuzen, ©0115-694001. ^ 
Tiel: ^ 
;i'P/i//ote//cfl;J.E. Schelling, Ge- ^ 
restein 23,4003 GD Tiel, ©0344- = 
614274. 2 
Tilburg: z 
VPl Tilburg-, W.F.M. Tukker, post- - ° ^ -
bus 10020,5000 JA Tilburg, QQQ 
©013-5714417. O « 
Twente: 
NVPV, E.J. Timmerman, Bode Erf-
weg 2,7582 RH Losser, ©053-
5382594. 



Uithoorn: 
/l'P/(//flte/;co; J.S.P. Drost, Coupe
ruslaan 6,1422 BD Uitlioorn, 
©0297563646. 
Utrecht: 
A/W;G.M.E.Mélot1e,TenVelde
straat71,3454EJDeMeern, 
©0306662432. 
ÜPWU.vanderMeulen.Elbe
dreefl25,3562BNUtreclit, 
©0302613733. 
/^P/i/WcoiG. Kruijt,Maurits
laan55,3454XRDeMee^n, 
©0306662998. 

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karoilngenstraat9,6369BVSim
pelveld. 
Varsseveld: 
FV 'De Globe'; H.J. Bos, Leeuwe
rhu 34,7051 XG Varsseveld. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; J. Logeman, 
Postbus 345,9641LB Veendam, 
©0598615534. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Taxus
laan 4,3904 KX Veenendaal, 
©0318515026. 
/Tfr/mör/te/'; H. Altena, Oude
veen 116,3905 Wl/Veenendaal, 
©0318526991. 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhoven; J. van Hot
tum, De Sitterlaan 52,5505 AD 
Veldhoven, ©0402534002. 
Velp/Rozendaal: 
fV'De6/oÄe';mw.HW.Wolthuls
Oosterwijk, Wulpenstr. 6, 

6883ETVelp. 
Venio: 
P.l'.'P/i//ol'en/o';M.J.M.Gielen, 
Fromboosstraat9,5925HJVenlo, 
©0773820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Timmer, 
Herman de Monstraat 6,4132X5 
Vianen. 
Vlaardingen: 
W/'i^W.G.L.Poels,L.deColig
nyln 96,3136 CS Vlaardingen, 
©104746725. 
Vlisslngen: 
fe/ngse/y; Postbus 391,4380 
AJ Vlissingen. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. von Polier, 
Badweg 28,5253 AV Nieuwkuijk, 
©0735113019. 
VolkelUden: 
IV Philatelica; E.K. Roelfsemo, Pot

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

5619107. 

Waalwijk: 
WPV'DeLanastraat';i.kM.yan 
Best, Mgr.Vöikerstraot 40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 
Julionostr. 40,6707 DG Wogenin

gen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, L I . Kommingo, 
Spinozoloanl Dl,2273XAVoor

burg, ©0703871987. 
Wouboch: 
P n V o u W ; E.P. Volent, Europa
weg Zuid 195,6374 KK Land
graaf, ©0455314376. 
Weert: 
R/fl/e//co lieert e.o.; J.C.A.M. Wil
lems, Irenelcon 29,6006 HB 
Weert, ©0495534357. 
Weesp: 
PVWeesp e.o.; J.P.J. van Looke
ren,G.H.Breitnerstr.20,1382AV 
Weesp, ©0294412458. 
Westfriesland: 
«l'Pl^J.LM.LeBlansch.Koorder 
25,1625 TJ Hoorn, ©0229
231458. 
Westbrabant: 
;i'P/i//ote//co;A.F.J.M. Withagen, 
Klimopberg 23,4708 KL Roosen
daal. 
Wieringen: 
;i/P/i//o/e//co;J.M. Smit, Kooger
weg 19,1777 AV Hippolytusnoef, 
©0227592138. 
Winschoten: 
/^P/i;/o/e//c£i;J. van der Vliet, 
Tulpstraat 49,9675 GK Winscho
ten, ©0597425112. 
Winsum:. 
PI' Winsum e.o.; 0. Hof, Rottumer
oog9,9989CPWarffum, 
©0595424685. 
Winterswijk: 
/T'De6Ue';mw.H.teSelle
Leemkuil, Morgenzonweg 101, 
7101BJ Winterswijk. 
FV 'De Klomp'; G.J.Ä. Epping
broek,Koekoeksr. 16,7102AZ 
Winterswijk, ©0543515408. 

Woerden: 
PI'Woert/en/H.K. van Opstal, Van 
Helvoortloon 13,3443 AN Woer
den, ©0348413503. 
Woudenberg: 
IVPrOnrfer/e/oep'; J.C. Ver
steeg, J. van Stolbergloan 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
lY'De 6/oi!)e';J.H.G. Gosselink, 
Margrietstroatl 1,6602 CN Wij
chen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bii Duurstede; mw. B. 
Hoff,Aardbeienaoard2,3962HE 
Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
PVIJmuiden; G.C. BakkerBakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255522310. 
iJsselhom: 
/T'Usse//)om';mw. Th. HofPlat, 
Houlerweg 51,8471 AJ Wolvega, 
©0561615153. 

Zaanstad: 
lO'ZPl''De Pos/Aoom'; H.Smit, Ro
zeboom5,1541RH.Kooga/d 
Zoon. 
Zaanstreek: 
IV Philatelica; D. Fraoij, Rem
brondtstraat 10,1506 LT Zaan
dam, ©0756171267. 
Zeewolde: 
Pi'Zeeivotóe;P.J. Bom,Redel2, 
3891 AR Zeewolde, ©036
5225080. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers '74; J.W.K. 

Fros,Nijenheim 6314,3704 BM 
Zeist, ©0306954174. 
Zetten: 
f l ' 'De Globe'; mw. H.W. van In
genHulstein, Vuurdoornstroat 
129,4043 NROpheusden. 
Zevenaor: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur
doornstraot 23,6903 ü Zeve
naor, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiveland, J.C. Sleu
tel, Lange Blokweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111416175. 
Zoetermeer: 
/l^PA/Wco; W.M. Buit, Meloen
geel 2,2718 CG Zoetermeer, 
©0793610524. 
Zuidlaren: 
;i'P/i;/ote//ffl;H.Nijland, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, ©050
4093722. 
Zutphen: 
PI' 'De Globe'; mw. M.J. Renssen, 
Emmerikseweg252/15,7206DE 
Zutphen, ©0575527294. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; H. Beer
tema,KrabbescheerlO,8064HL 
Zwartsluis. 
Zwijndrecht: 
Wl'ZH'/fn(/rec/i/e.o.;T.G.Baon, 
ReewegOost 100,3312 a Dor
drecht, ©0786147931. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.G.J. van Ulsen, Johan 
van Oldenborneveltstr. 12,8022 
AX Zwolle, ©0384541353. 

Verzamelaars! Opgelet! 
Hier volgt een greep uit onze actuele aanbiedingen. 

Cat prijs Onze prijs 
I Kerken in Nood 

1950 nr 556/560 Postfris f210,00 f 90,00 
I Legioen velletjes 

402B/403B Postfris de Luxe f 550,00 f 250,00 
I Amphilex velletjes 

1967 (3) Postfris 
I Kerstvelletjes/boekje 

1987 / 1995 (9) Postfris 

f225,00 f 95,00 

f 130,00 

■O Ü' 

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

Munten & Postzegels 
Q) M OP POSTORDER 

b v s i n d s 1 9 3 9 

Direct bestel len is mede l i j k 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. 

Bel 0243770965 
Fax 0243785119 

IBRA bv 
Postbus 6589 

6503 GB Nijmegen 

GRATIS PRIJSLIJSTEN VAN: 
LIECHTENSTEIN 
BELGIË 
LUXEMBURG 
DUITSLAND en GEB. 
ENGELAND en KOL. 
FRANKRIJK 
OOSTENRIJK 
ZWITSERLAND 
SCANDINAVIÉ 
VERZAMELINGEN EN 

HONGARIJE 
SAN MARINO 
VATICAAN 
ITALIË 
JOEGOSLAVIË 
GRIEKENLAND 
TURKIJE 
MONACO 
BULGARIJE 

PARTIJTJES 

POLEN 
ROEMENIË 
RUSLAND 
KROATIË 
PORTUGAL 
SPANJE 
BULGARIJE 
SCANDINAVIË 
JAPAN/CHINA 
EGYPTE etc. 

UITVERKOOPLIJSTEN VAN NEDERL. en O.R. en TSJECHO

SLOWAKIJE, SPEC. LIJST VAN ONZE OUDE VOORRAAD 

zeer uitgebr., red. pnjs , na opgave van land gratis toezending, 
gebr., ongebr., postfns, vele landen gespecialiseerd. 

G.L. VAN TOOR  POSTBUS 16  4240 CA ARKEL 
TEL./FAX 0183561978 

ZOJUIST VERSCHENEN 
MICHEL EDITIES: 

MICHEL JUNIOR 1997, inkleur ƒ21,-
Noord- en Oost Afrika 1997* ƒ 91,-
U.S.A. Speciaal 1997 ƒ 79,-
Afrlka 1993 (2 delen) 

opruimingsprijs ƒ 39,-
Michel 'Archiv' CD-ROM 

Bund en Berlijn ƒ 59,-
Rundschau jaarabonnement 1997, 

12 nrs. ƒ 66,-
■ de Overzee delen West-Afrika 1998 en Zuid-Afrika 1998 staan voor 
december 1997 gepland. 

MICHEL 
Nord- und Ostafrika 1997 

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 030-6924800 
fax 030 6933011 postbank nr 1700 



ai I. c « li c I a en 
De N.V.P.H, junior catalogus 1997 1 

geeft een nieuwe dimensie aan uw liobbj 

Al le p o s t z e g e l s van N e d e r l a n d d i r e c t op uw b e e l d s c h e r m 

Fl 29,95 

JIJIMOK CATALOGUS 1 0 0 7 
VAIM DE POSTZEGELS V A N NRBKRtJ^IMGI 

Milt mi OllKiINKLE 
N.V.lMl. NUMMERING KN VUUßEfi 

Postzegels hekijken op 
beeldscherm formaat. 

U kunt uw eigen 
verzameling(tn) invoeren. 

Snel zoeken; welke zegels 
ontbreken er in uw collectie? 

O.a. verkrijg})aar bij de 
vakhandel filatelie. 

met: CatïView® Z.Z woor 
Windows 3.1 x en Windouus S5 j 

Alle N^(ktiAn(ls€ Hstz^ds ô  : 



SAMENSTELLING: A. BOSMAN, POSTBUS 6 9 9 4 , 6503 GL NIJMEGEN 
EN DRS J. SPIJKERMAN, POSTBUS 1065 , 6801 BB ARNHEM 

832 

B r i e f k a a r t , Ca r te p o s t a l e 

Afzendw Exped teuf 

Min. 

? - ~ - ~ o n t u s a 

Naam en «dr« «an uw 
nederland 

Opmerkeli|k door Douwe Egberts particulier bedrukt Nederlands 
postwaordestuk 

Geach te g r o s s i e r / k o f f i e l e v e r a n c i e r 

W r i t u pe r e e r s t v o l g e n d e o r d e r d e z e v e r b e t e r d e 
D o u w e Egber t s Fresh B r e w k o f f i e l e v e r e n 

Het b e t r e f t h e t / d e v o l g e n d e b e s t e l n u m m e r ( s ) 

Bestelnr Omschr i jv ing ^^^^^S, 

4347 

1 4348 

4349 

4350 

DE Fresh Brew Gold 

DE Fresh Brew Select 

DE Fresh Brew Tradrt ional 

DE Fresh Brew Decaf fe inated 

REACTIE (1) 
Patliculier bedrukte post-
waardestukken zijn door 
de moderne communica
tiemiddelen wot naar de 
achtergrond geschoven. 
Niettemin zijn ze er nog 
wel. De heer A.J.Pelle te 
Heerde was zo vriende
lijk ons een kaart toe te 
zenden, die door Douwe 
Egberts wordt gebruikt. 
De adreszijde is - onder 
de afzendertekst van de 
PTT - aangevuld met 
naam, adres, postco
de/woonplaats, klant
nummer en de nodige 
adreslijnen. Op de keer
zijde stoot een voorge
drukt antwoord, waarbij 
alleen het plaatsen van 
een kruisje nog nodig is. 

REACTIE (2) 
Een trouwe lezer van 
onze rubriek, de heer G. 
Bordewijk te Belde, 
schrijft ons het volgende, 
door de redactie inge
korte verhaal, dat voor 
de lezers wellicht van be
lang kan zijn. 
'Eind 1990 was er in Let
land een enorme voor
raad enveloppen van 5 
(twee verschillende), 7 en 
50 kopeken. Toen in 
1991 het porto voor een 
binnenlandse brief ver
hoogd werd tot 50 kope
ken, werd besloten de 
bestaande voorraad en
veloppen van 5 en 7 ko

peken op te waarderen 
tot 50 kopeken. Men 
deed dit door naast de 
waarde-indruk een stem
pelafdruk te plaatsen van 
respectievelijk 45 of 43 
kopeken. 
De bestaande envelop 
met 50 kopeken werd 
opgewaardeerd tot een 
buitenlandse brief met 
150 kopeken door een 
octogonole (achtkantige) 
stempelafdruk van 100 
kopeken naast de waar
de-indruk te plaatsen. 
Om fraude te voorkomen 
werden strenge eisen 
aan het gebruik van de 
stempels gesteld. Er 
mocht bijvoorbeeld maar 
één stempelafdruk op de 
envelop voorkomen. Een 
envelop van 5 kopeken 
mocht dus niet tot 150 
kopeken worden opge

waardeerd door twee 
stempels op de brief te 
plaatsen. 

In maart 1992 was de 
voorood enveloppen nog 
niet verdwenen, toen een 
nieuwe portverhoging 
werd aangekondigd: 
voor het binnenland 
werd het tarief 100, voor 
de Europese en Russi
sche gebieden 300 en 
voor de luchtpost naar 
overige bestemmingen 
500 kopeken Opnieuw 
werden stempels aange
maakt, nu met de waar
den 93, 95, 293, 295 en 
450 kopeken. Het stem
pel 450 naast een stem
pel uit de vorige periode 
was uitdrukkelijk verbo
den. Men moest dan 
frankeerzegels gebrui
ken. De controle schijnt 
goed verlopen te zijn. 
Beter dan in de Oekraï
ne, waar eveneens een 
dergelijke operatie uitge
voerd is, maar de con
trole veel te wensen over
liet. Wel zijn er in het 
Oosten van Letland, te
gen de Russische grens 
oon, stempels met ande
re en hogere waarden 
aangemaakt. Er zijn 
zelfs aangetekende brie
ven gesignaleerd, moor 
dit alles moet gerekend 
worden tot filatelistisch 
maakwerk c.q. falsifica
ties'. Ook voor deze re
actie is de redactie bij
zonder erkentelijk. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Australië 
Het luchtpostblad 'Kerst
mis 1996' heeft als ze
gelbeeld de Madonna 
met Kind van de kerstze
gel van 40 c , waarbij de 
woorde-oanduiding is 
vervangen door de tekst 
'Port Betaald'. Op de lin
kerzijde zien we twee 
van de Drie Koningen, 

Een voorbeeld van een Sov|etrussisch postwaardestuk van 7 kope
ken, voorzien van een gestempelde 'opwaardering' van 43 kopeken 

gezeten op kamelen, on
der een heldere sterren
hemel. De restvan het 
blad is bedrukt met een 
sterrenhemel in lichtere 
tinten. Vijf adresregels, 
waarvan de laatste be
stemd is voor de land-
aanduiding. De prijs van 
dit aerogram is 70 c. en 
het kwam uit op 1 no
vember 1996. 

Canada 
Vijf briefkaarten met de 
'port betaald' medede
ling zijn uitgegeven ten 
bate van het Rode Kruis. 
Op de keerzijde van 
deze kaarten staan af
beeldingen die afkomstig 
zijn uit fiet boek 'Simon 
en de sneeuwvlokken', 
zoals op de voorzijde in 
het Frans en het Engels 
staat aanjgegeven. 
De afbeeldingen zijn Si
mon met een meisje, Si
mon op een sneeuw-
hoop, Simon bij het 
sneeuwschuiven, Simon 
met kerstbomen en Si
mon met een sneeuw
pop. 
De kaarten worden in 
een omslag door het 
Rode Kruis verkocht voor 
$ 7.68. Ook zijn ze ver
krijgbaar op de postkan
toren van de provincie 
Quebec. De uitgifteda
tum is december 1995. 
Begin januari 1996 volg
de een uitgifte van twee 
voorgefrankeerde enve
loppen (45 c.) en een 
luchtpostblad (90 c.) met 

De twee nieuwe voorgefrankeer 
de enveloppen van Canada to 
nen een specht en een kolibri 

afbeeldingen van respec
tievelijk een specht en 
een kolibri op de enve
loppen en een duikervo-
gel op het luchtpostblad. 

Finland 
Vier vouwbrieven, ont
worpen door stripteke
naar Tarmo Koivisto. 
Verschillende scènes uit 
het leven in Mämmilä, 
een denkbeeldig dorpje 
in het binnenland. Alle 
afbeeldingen hebben te 
maken met het versturen 
van een brief. Een set 
van deze vouwbrieven 
kost 20 m.; bij de prijs is 
in begrepen het tarief 
voor verzendingen naar 
alle bestemmingen ter 
wereld. Uitgiftedatum 9 
oktober 1996 

Groot-Brittannië 
Ter gelegenheid van 
kerstmis 1996 is in 
Groot-Brittannië een 
luchtpostblad verschenen 
met op de voorzijde een 
kleurrijke kerstvoorstel
ling met engelen (blank 
en bruin), kinderen, vre
desduiven en andere 
dieren, zoals de os, de 
ezel en het schaap. 

Groot-Brittannie gaf ter gelegenheid van Kerstmis 1996 een stemmig 
en toch kleurig luchtpostblacTuit 



Voorts een rechthoek met 
' 1' (eersteklas post) en 
de woorden Greof Bri
tain Postage Paid en 
twee fosforstrepen. De 
keerzijde van de brief is 
geheel blanco. 

Oostenrijk 
Zestien verschillende 
briefkaarten met kleuren
foto's verschenen in juli 
jl. met een zegelindruk 
van 5.50 s., waarop een 
kievit is afgebeeld. On
der de kleurenfoto's staat 
steeds de jubileumtekst 
'75 jaar Burgenlond'. 
Uitgiftedatum juli 1996. 

Een envelop (6 s.) ter ge
legenheid van de ope
ning van het Niederöster-
reicnisches Landhaus in 
St. Polten. In hetzegel-
beeld ziet men een Toto 
van het gebouw; links op 
de envelop is de toren af
gebeeld die erbij hoort. 
Daaronder staat de tekst 
Der Klangturm als Wahr
zeichen - St. Polten be
wegt Welten. Deze enve
lop Kwam uit in Septem
ber 1996. 

Een nieuwe reeks geïllus
treerde binnenland-brief
kaarten van 5.50 s. met 
in het zegelbeeld de kie
vit (zie de afbeelding in 
het nummer van septem
ber). De acht briefkaar
ten, die elk een oplage 
hebben van tienduizend 
exemplaren, ziin gewijd 
aan de volgenden be-

= liiPl1BI IK os i i - y^ i 

*̂w 
Het Niederoslerreichisches Landhaus m St Polten siert een voorge
frankeerde envelop die Oostenri|k in september |l uitgaf 

tie en sport / Internatio
nale dag van de telecom
municatie / 
17.05.1996'. Dezegel-
indruk heeft een waarde 
van 40 gr., de verkoop
prijs is 50 gr. 

zienswaardige steden en 
dorpen: Bruckneudorf 
(Nieder-Osterreich), Fin
kenberg, Zillertal (Tirol), 
Gumpoldskirchen (Nie
der-Osterreich). Heiden-
reichstein (Nieder-Oster
reich), Neustift im Stu-
baital (Tirol), Stockerau, 
Lenaustadt (Nieder-
Osterreich), Ternitz (Nie
der-Osterreich) en Win-
dischgarsten (Ober-
Osterreich). De kaarten 
kunnen bij de Oostenrijk
se filatelistische dienst 
worden besteld, maar 
aan het buitenland wor
den uitsluitend complete 
reeksen geleverd, geen 
losse kaarten. De uifgif-
tedatum is 7 oktober 
1996. 

Polen 
Een bijzondere brief
kaart met op de linker
voorzijde een afbeelding 
van lopers en daaronder 
de tekst 'Telecommunica-

Roemenie 
Twintig geïllustreerde 
briefkaarten met afbeel
dingen van vogels, vlin
ders, paddestoelen en 
luchtschepen. De afbeel
dingen zijn vergrotingen 
van het motief van de ze
gelindruk. De verklaren
de tekst onder de afbeel
dingen ontbreekt niet. 
Op de keerzijde staan 
de naam van de grafi
cus, het fabricagenum-
mer (Cod 7<$0/95 tot en 
met Coc/ T 79/95) en de 
uitgever van de kaarten 
vermeld. 

Slowakije 
Twee enveloppen voor 
post naar het buitenland 

met zegelindrukken van 
8 k. met het wapen van 
de Slowaakse Republiek. 
De verkoopprijs be
draagt 9 k. per stuk. 
Op de ene envelop vin
den we een gestileerde 
en gekleurde afbeelding 
met het onderschrift 'Me
morandum/ van het Slo
waakse volk/ 6-7.6 
1861 ' . Op de andere 
een gekleurde afbeel
ding met het portret van 
V. Pauling-Tóth en Jón 
Francisi met het staats
wapen met twijgen. On
der deze afbeelding 
staat 'Slowaakse Volks
part i j / 125ste verjaar
dag van de oprichting'. 
Het formaat van de enve
loppen is 161x115 mm. 

Een briefkaart met een 
zegelindruk van 2 k. Op 
de voorzijde bevindt zich 
in de tweede adreslijn de 
doorlopende microtekst 
slovenska posta. Links 
het embleem van zang
koor van de Slowaakse 
leraren en de medede
ling van de reden van de 
uitgifte: het 75-jarig be
staan van het koor. 

Tsjechië 
De kaart van juli 1996 
ter gelegenheid van Post-
fila in Praag vestigt in het 
Engels de aandacht op 
de tentoonstelling 
Olymphilex 96 in Atlan
ta van 19 juli tot en met 
3 augustus 1996. De 
tekst op de kaart heeft 

twee kleurvarianten: 
blauw en donkerblauw. 

Zweden 
Het postmuseum heeft 
een bijzondere brief
kaart laten vervaardigen 
ter gelegenheid van 100 
jaar Olympische Spelen. 
De spelen in 1912 in 
Stockholm dienden daar
bij als uitgangspunt. De 
zegelindruk is een af
beelding van de affiche 
van de spelen in 1912. 
Op de kaart staat op de 
voorzijde de tekst: 'Wel
kom b i j / 100 jaar Olym
pische Spelen/ Een ver
zameling samengesteld 
door/ Motiefverzame-
laarsvereniging Stock
holm/ Hoofdpostkan
toor/ Mäster Samuelsga-
tan 70' . 
Verder nog twee regels 
tekst over de openingsce
remonie op 1 juni 1996 
en afbeeldingen van de 
bijzondere stempels voor 
die gelegenheid. Links
onder de afbeelding van 
het embleem van het 
postmuseum en op de 
keerzijde de afbeelding 
van de affiche voor de 
'Olympische Spelen/ 
Stockholm 1 9 1 2 / 2 9 
juni-22 juli '. De vermelde 
tekst zijn uiteraard in het 
Zweeds. De kaart kost 
10 k. 

miEUlAIS SAMENSTELLING W DEKKER, 
POSTBUS 7 4 3 5 , 2701 AK ZOETERMEER 

BOEKAREST-AMSTERDAM 
Met de eerste vlucht van 
de per 8 april 1996 op
nieuw ingestelde dienst 
van Amsterdam op Boe
karest is geen post mee
gegeven. Dat fag ook 
voor de hand: van eer-
stevluchtpost is immers 
alleen sprake bij nieuwe 
verbindingen. 
In Roemenië is men bij
zonder actief als het gaat 
om het verstrekken van 
bijzondere stempels ter 
gelegenheid van vluchten 
die van Boekarest vertrek
ken. Met de retourvlucht 
(vluchtnummer KL318) 
werd post meegegeven, 
die voorzien werd van 
een mooi gelegenheids-
stempel. Er werd gevlo
gen met een B73/-400. 

AMSTERDAM-BAKU 
In de vorige aflevering 
van deze rubriek werd 
de naam van de B767-
300 die van Amsterdam 

naar Baku vloog onjuist 
vermeld. Er werd gevlo
gen met de Ponte Rialfo, 
een van de 'bruggenna-
men' die aan de B767's 

zijn toegekend. Op de te-
rugvlucfit, die met hetzelf
de toestel werd gevlogen, 
was de gezagvoerder 
copto/n Th.J.A. Swart. 

. *P^«« 
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OVERIG KLM-NIEUWS 
Op 4 oktober werd met 
Japan een overeenkomst 
gesloten die de uitbrei
ding van het aantal KLM-
vlucnten op dat land re
gelt. Met ingang van 1 
mei 1997 mag de KLM 
nu ook met een B747 op 
Sapporo en Nagoya 
vliegen. Rusland moet 
nog wel toestemming ge
ven om over Siberië te 
vliegen. 

CHINA 
De luchtvaartmaatschap
pij China Southern (CZ) 
heeft met ingang van 26 
november een dienst ge
opend van Guangzhou 
in Zuid-China naar 
Schiphol. Of er met deze 
nieuwe vlucht post werd 
vervoerd is nog niet be
kend. Van Nederland 
kon geen post worden 
meegegeven. 



SAMEN OPTREKKEN MET EEN BOODSCHAP OVER 

EEN GEWEIDIGE HOBBY' 
Ook dit jaar was oktober postzegelmaand. In zes 

Nederlandse plaatsen werd de Dag van de Postzegel gevierd: 

in Alkmaar, Amsterdam, Ede, Meerssen, Rotterdam en 

Middelharnis. De organisatoren van deze evenementen 

reageerden op ons verzoek, in het kort verslag van de 

gebeurtenissen te doen. 

ALKMAAR 
Twee jubilea leidden in Alk
maar tot de tentoonstelling 
Pozeta 96: de afdeling Alkmaar 
van de NVPV bestond zestig 
jaar en de jeugdafdeling 'De 
kleine Postiljon' bereikte de 
leeftijd van twintig jaar. De 
Alkmaarse wethouder van 
Sport en Culturele zaken, de 
heer J. Douma, woonde de 
opening op 11 oktober bij. 
Plaats van handeling was de 
grote hal van sportcentrum 
'De Hoornse Vaart'. Hij was 
daar uiteraard niet alleen: een 
groot aantal genodigden gaf 
er acte de presence. Allen kon
den zien hoe de wethouder 
een basketbal naar een jeugd
lid gooide die deze handig 
doorspeelde naar een speler 
van de rolstoelbasketbalver-
eniging. Na een demonstratie 
van deze sportclub ging de 
tentoonstellingsruimte open. 
Wethouder Douma liet het 
niet bij het gooien van de bal 
alleen: hij reikte de zilveren 
penning van verdienste van de 
gemeente Alkmaar uit aan se
cretaris C.Th. Klaver, die zich 
al tientallen jaren lang inzet 
voor de vereniging en zich 
daarnaast ook verdienstelijk 

^ maakt als penningmeester van 
o- de stichting 'De Postzegel-
^ vriend'. 

^ De tentoonstelling, waaraan 
J werd deelgenomen door tach-
^ tig inzenders, omvatte drie-
= honderd kaders. Eenentwintig 
S daarvan werden door jeugdle-
^ den gevuld. De Ereklasse liet 
2 vier verzamelingen van leden 
ï van de eigen vereniging zien; 

ze hadden al eerder een zo 
004 hoge bekroning gekregen dat 
" v t ze niet meer aan deze ten

toonstelling (categorie 3) 
konden deelnemen. Het ging 
om de verzamelingen 'Postale 
historie van Alkmaar en omge

ving tot 1870' (drs. H.M.P. 
Muller), 'Groot Brittannië: ko
ningin Victoria 1840-1901' (L. 
van Dijk), 'Handgeschreven, 
handverlucht' (J.P. Boots) en 
'Mineralen en gesteenten' 
(D.J. Tipker). 
Zeventig verzamelingen wer
den door een jury beoor
deeld. De bekroningen laten 
zien dat de tentoonstelling 

De informatieve catalogus van Pozeta 96 
maakte veel indruk 

van een hoog niveau was. 
Zaterdag 12 oktober was de 
dag van de jeugd: iedere jon
gere werd met raad en daad 
geholpen. De zondag daarop 
werd een ruilbeurs gehouden. 
Het was jammer dat de bezoe
kers het ondanks alle gedane 
inspanningen lieten afweten. 
Niet alleen spijtig voor de en
thousiaste en actieve organisa
toren, maar vooral voor de 
wegblijvers: een gemiste kans! 
In de tentoonstellingscatalo
gus waren lezenswaardige arti
kelen te vinden, zoals over de 
varende postkantoren op de 
binnenwateren en de produk-
tie van de eerste postzegels bij 
's Rijks Munt in Utrecht. De 
catalogus is overigens nog ver

krijgbaar: wie f7.80 (inclusief 
verzending) overmaakt op 
P o s t b a n k r e k e n i n g n u m m e r 
3153546 (t.n.v. Penningmees
ter Pozeta 96 Alkmaar, onder 
vermelding van 'catalogus') 
krijgt het boekje thuisge
stuurd. 
R. Pijning 

Bekroningen Pozeta 96 
Groot verguld zilver F. Claessen* ('Dene
marken: briefkaarten, uitgifte en ge
bruik'!; J.P.H. Hoogenboom ('Postale ge
schiedenis Irian Borat'); J.G Prinsen (TJe 
boekdrukemissies van Deense golfiijnty-
pe') en J.L. van Strien-Veurtjes ('De Illus
tere Wand , glasschilderkunst door de 
eeuwen ]. 
Verquld zilver. R. Bakker ('Griekenland 
en de grote f-|ermeskoppen'), L. Balt ('Ier
land 1922-1940'); J. van den Berg ('Post-
waordestukken van bezet Polen 1939-
1945'); P. Blokker* ('Deens West-lndië'); 
H.J.M. Caarls (tweemaal: a. 'Emissie Ne
derland 1852 op gelopen stukken' en b. 
'Emissie Nederland 1852 nader beke
ken'); J. Dehe ('Post uit en naar het W a 
terland'); H.J. Koenen* ('De Nederlandse 
geschiedenis'); W.H. Koopman ('Eerste 
en speciale postvluchten van de KLM en 
KNILM'); J.H. Koopmons ('Griekenland 
1861 -1886, grote Hermeskoppen'); R.H. 
Pegel* ('PagaTwallahs'); P.T.M.E. Poetsen 
('De post in net land van Weert'); H. de 
Ruiter* ('Postzegelboekjes Zweden 1904-
1949'1; A L.H.M. Simons ('Porlvrijdom tij
dens de Eerste Wereldoorlog'); P. Struik 
('Moeder Aarde .. een en al dynamiek"); 
M. Vermeer ('De postzegels van het 
Groothertogdom Baden 1851-1868') en 
J.F.K. Vollmer ('Curacao, emissiebeleid 
1927-1949'). 
Zilver: A. Bosma* ('Vogels van A. Buzin'}; 
S. de Jong ('Alle zeilen bij '); C.J.M. Kra
mer ('De geboorte van de moderne schil
derkunst'); W . Lunter ('Dominicanenorde, 
spiritualiteit en geschiedenis'); C.H. Me
iier ('Aqua, H^O, water'); M. Mijwoart 
( De f/zoß-opdruk op Hindenburgze-
gels') en W H.G Ros ('Lundy Atlantic Co
ast Air Services'). 
Verzilverd brons- J. A Dekker ('Calvijn, 
de Frons-Zwitserse Reformatie'); J.A. 
Dekker ('Maarten Luther 1483-1546'); 
D.P. Jimmink ('Van "Gymnastiek" tot 
"Turnkunst"'); C de Jonge ('Ontwikkeling 

postvervoer van 1844-1979 bij de Ne
derlandse Spoorwegen'); R.C. Kries ('De 
inflatie in het Duitse Rijk 1919-1923'); J. 
Meijer ('Wereld der pfanten'); J.M. van 
de Ros ('Postmerken van Hoorn tot 
1871' ) -W.J. Veraart ('Canada, Particu
lier Perrins'); W.J. Veraart ('Verapostbrie-
ven Canadese leger Tweede Wereldoor
log') en Th. W i p ('De Vikingen') 
ßrons' A J. Bakker ('De Nederlandse 
aantekenstrook vanaf 1907'] ; M Mi j -
waart ('Schaken'); G. Pars ('Beknopt 
overzicht van de muziekgeschiedenis'); J 
Pezie ('Textiel'); Th. Verheijen ('Kerst') en 
G. Zoon ('Het verhaal van de Verenigde 
Noties'). 
*: ereprijs 

AMSTERDAM 
De Dag van de Postzegel werd 
in Amsterdam gehouden op 
12 en 13 oktober en wel in ge
bouw Euretco aan de Delf
landlaan/hoek Schipluiden-
laan. De officiële opening ge
schiedde op vrijdag 11 okto
ber om acht uur 's avonds. Er 
werd het woord gevoerd door 
de vice-voorzitter van de orga
nisatie (de voorzitter was we
gens ziekte afwezig). Hij heet
te iedereen welkom, bedankte 
de sponsors en de medewer
kers en feliciteerde de postze
gelvereniging Griekenland 
met haar dertigjarig bestaan. 
VeiTolgens was het de beurt 
aan de heer Paul Braun, 
bondsafgevaardigde. Hij 
sprak onder meer over de 
plannen die de Bond voor de 
toekomst heeft. Daarna nam 
de heer Charles Boissevain, 
conservator van het Neder
landse PTT Museum in Den 
Haag het woord. Hij zorgde 
voor een vrolijke noot met 
zijn verhaal over een oud-
jeugdlid. Na enkele beharti
genswaardige opmerkingen 
die de filatelie betroffen werd 
de tentoonstelling geopend. 

Van PTT Post was - dit in ruil 
voor de advertentie in de cata-

Museumconservator Charles Boissevain (rechts) opende de tentoonstelling in Amster
dam 



logus - een aantal postzegels 
ontvangen. Deze postzegels -
ondergebracht in het beken
de carnetje - werden bij de 
opening aan de bezoekers uit
gedeeld. De aanwezigen 
moesten de zegels zelf los-
scheuren, in een insteekkaart-
je doen en ze voorzien van 
een bijpassend kaartje. Op het 
bewuste kaartje werd nog eens 
de nadruk gevestigd op de sa
menstelling van de organisa
tie: zes verenigingen hebben 
daarvoor elk een afgevaardig
de geleverd. De samenwer
king tussen deze afgevaardig
den was bijzonder goed en 
plezierig. 
In Amsterdam werd een geju
reerde tentoonstelling (cate
gorie 2) gehouden, bestaande 
uit 254 kaders waarvan er vijf
tig waren gevuld door leden 
van de postzegelvereniging 
Griekenland (die zoals gezegd 
haar dertigjarig bestaan vier
de). De jeugd van Katwijk was 
aanwezig met 21 inzendingen. 
Verder waren enkele bijzon
dere collecties buiten mede
dinging aanwezig, onder an
dere van het Nederlandse 
PTT Museum, dat een deel 
van de Waller-collectie expo
seerde. Volgens het juryrap
port was het gehalte van de 
tentoonstelling bijzonder 
hoog. Dit gold ook voor de 
collecties die buiten mededin
ging waren ingebracht. 
Het aantal bezoekers liep te
gen de duizend en er waren 
tien tevreden NVPH-handela-
ren aanwezig. 
Amsterdam heeft nog steeds 
een goede naam als leveran
cier van 'opbouwers en afbre-
kers', maar het aantal loopt 
door vergrijzing wel sterk te
rug. 
De medewerking van de kant 
van de verhuurder van de zaal
ruimte, Euretco, was bijzon
der groot. Kleine problemen 
werden snel opgelost, grote 
waren er niet. 
Er is bij de leden van de Am
sterdamse organisatie van de 
Dag van de Postzegel teveel ta
lent aanwezig om te veronder
stellen dat er in de toekomst 
niets meer ondernomen zal 
worden. Hoe en waar dat zijn 
beslag zal krijgen zal in de na
bije toekomst blijken. 
A.C.Hoogerhuijs-van Schellen 

Bekroningen Pozeto 96 
Groot verquid zilver J Bootsma ('Kroatië 
1941 -1945, wereldunicaten, onbekende 
proefdrukken'), H Buitenkamp ('De pos
tale structuur op Servisch grondgebied 
1900-1921 ' ) ,A van der Flier (TJe Zen
traler Kurierdienst van de DDR', A C 
Hoogerhuis-von Schellen ('Personen uit 
de Europese vorstenhuizen van heden en 
verleden'), F Jacobs ('Het bewaarstempel 
op rembours'), F Jacobs ('Rembourszen-
dingen m Duitsland in 1948'), J H Koop-
mans ('De Nederlondse militaire missie in 
Albanië 1913-1914'), J H Koopmans 
('Engels- en Russisch-Kreto 1899'1, J F 
Mascini ('Griekenland - De overdrukken 
van 1900'), J Mostert ('De autonome 
stoot Kre ta l 898 1913') en C B van 
Nugteren ('Revenues of Great Britain') 

Verguld zilver W Bachman ('De ge
schiedenis van Polen 1860-1946'f, G 
Blik ('Postzegelboek|es no 1945 en post
stukken'!, H Bot ('Cyprus klassiek') en 
E H H de Lange ('Het rijk van de molen') 
Groot zilver Z van Dui|n ('Eén Europa m 
wording'), C Th Fernée ('Aids en de ge
volgen voor de mensheid'), A F T van 
Groesen ('Drukkeri|problemen bi| Griek
se zegels'), A Dickers ('Space Shuttle 
programma') en J W H van Weizen 
('Griekenland uitgiften 1901 -1917') 
Zilver J H op den Buijsch ('De pin-
gums'), J H Ellenbroek ('Het Romeinse 
Rijk en zijn erfenis'), R J Gerritsen ('De 
Driehoekspostzegel') en A C Hooger-
huis-von Schellen ('Amsterdam, die 
mooie stad') 
Verzilverd brons W Bello ('Koningin 
Victoria'), W H H in den Bosch ('Step by 
Step to the Moon'), F Tinga ('Van rotste
kening tot laserzetten') en P Weststrate 
('De ontwikkeling van het luchtpostver-
voer m, en naar Zuid-Ameriko ) 

EDE 
Met de aankondiging van een 
muzikale verrassing opende 
burgemeester mr W. Blanken 
donderdagavond 10 oktober 
de postzegelmanifestatie Ftla 
Ede 96 in het Nimac-zalencen-
trum aan de Galvanistraat. 
Helaas liet de verrassing even 
op zich wachten, maar het op
treden van het Akzo-mannen-
koor daarna vergoedde dit 
wachten ruimschoots. 
De tentoonstelling werd ge
houden ter gelegenheid van 
het vijftigjarig bestaan van de 
Afdeling Ede van de filatelis
tenvereniging De Globe en 
het 25-jarig bestaan van haar 
jeugdafdeling. 
De voorzitter van de tentoon
stellingscommissie, de heer 
J.C. Mak heette iedereen har
telijk welkom en legde in zijn 
openingswoord de nadruk op 
de unieke combinatie van 
postzegels en natuur. Namens 
de Bond werd het woord ge
voerd door de heer H.W.M. 
Hopman. Hij bood de jubile
rende vereniging en de feest
vierendejeugdafdeling een at
tentie aan. 
De heer A. Oskam sprak als al
gemeen voorzitter van De Glo
be vervolgens de jubilerende 
afdeling Ede toe. Hij noemde 
Fila Ede 96 een overtuigend 
bewijs voor de stelling, dat De 
Globe nog springlevend is. De 
heer Mak besloot zijn toe
spraak met een prachtig ge
dicht, dat eindigde met 

Tot slot dat mag best worden gezegd 
mijn hulde aan de meesterknecht 
Heer Mak, u bent een kei m het organi
seren 
daar kunnen de jeugdigen echt nog wat 
van leren 

De tweede voorzitter, de heer 
J. Costing, kwam hierna aan 
het woord. Hij sprak namens 
de afdeling Ede. 
Als laatste spreker kwam bur
gemeester Blanken voor het 
voetlicht. Hij feliciteerde de 
jubilerende verenigingen na
mens het gemeentebestuur, 
sprak over het natuurschoon 
van de gemeente Ede en met 
name over 'De Hoge Veluwe'. 
Na het nuttigen van een Hoe-

ïffïïï ' 
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De bezoekers van Limphilex XXVIt konden op de tentoonstelling deze speciale envelop 
(met het interessante 'dubbelstempel' Limphilex/Unesco) kopen 

kelumse kwarkbol, gemaakt 
van trapakkermeel en kwark 
van kaasboerderij Hoekelum, 
kon een bezoek aan de ten
toonstelling worden gebracht. 
De opzet was anders dan nor
maal. Er was een thema voor 
de manifestatie gekozen, na
melijk 'Flora en fauna van de 
Veluwe'. Dit vond zijn weer
slag in de aanwezigheid van 
diverse natuurorganisaties, zo
als de 'Vereniging Natuurmo
numenten' , de stichting 'Het 
Geldersch Landschap', het 
nationaal park 'De Hoge Velu
we', de stichting Jac. Gazen-
beek en de Bennekomse Bij
enhouders Vereniging 'Velu-
wezoom'. Ook de gemeente 
Ede en de V W Ede maakten 
reclame voor het groene hart 
van de Veluwe. 
Er waren 318 kaders opge
steld, waarvan 52 voor propa
gandadoeleinden. Aanwezig 
waren de Vereniging voor 
USA- en Canada-Filatelie, de 
Studiegroep Zwitserland, de 
filatelistenvereniging Zuide
lijk Afrika, de filatelistenver
eniging Gabriel, de Neder
landse Vereniging voor The
matische Filatelie, de Vereni
ging voor Tsjechoslowakije-Fi-
latelie en de vereniging Po & 
Po. In een aparte zaal waren 
de handelaren onderge
bracht. 
Ter gelegenheid van het jubi
leum was een speciaal boekje, 
1946-1996 - 50 jaar filatelisten-
vereniging De Globe, afdeling Ede, 
samengesteld dat op de offi
ciële jubileumreceptie aan de 
genodigden werd uitgereikt. 
De afdelingsvoorzitter, de 
heer Oskam, overhandigde tij
dens dezelfde receptie ook 
een Abraham aan de heer 
Mak, dit als dank voor het feit 
dat de tentoonstellingscom
missie steeds bij hem thuis 
had mogen vergaderen. 
Zaterdag 12 oktober werd de 
eigenlijke Dag van de Postze
gel gevierd. Ter gelegenheid 
hiervan was een prachtig geïl
lustreerde envelop te koop. 
De Dag van de Postzegel stond 
ook in het teken van de jeugd. 
Ruim negentig jeugdige verza
melaars bezochten de ten
toonstelling. Zij kwamen uit 
Ede en naaste omgeving. 

maar ook van andere jeugdaf
delingen van De Globe. Enke
le van hen kwamen uit Biltho-
ven, Utrecht, Zeist en Wijk bij 
Duurstede. 
De Stichtingjeugdfilatelie Ne
derland (JFN) was aanwezig 
met poststukken die tegen 
schappelijke prijzen te koop 
waren. Er waren enkele 'post-
zegelbergen' die gratis door
zocht mochten worden. Ook 
was er een grabbelton en een 
tombola met 'altijd prijs'. Aan 
tafels konden de kinderen on
derling ruilen. 
Juryvoorzitter W.E.J. van den 
Bold maakte in de loop van de 
middag de bekroningen be
kend. U vindt ze hieronder. 
H. Gijsbertsen 

Bekroningen Fila Ede 1996 
Verguld zilver J P van den Akker ('Ko
ning George V surface printed Australia 
1 9 f 4 - l 938'), A C de Brum ('Veldpost 
Tweede Wereldoorlog en Estland"), F T 
Dop ('Vierkontstempèls van de buitenge
westen in Nederlonds-lndie'), T Dotinga 
('Oranievrouwen meer dan 100 jaar op 
de Nederlandse troon'*), J C van Duin 
('Van zee en zand tot land'), H ten Have 
'Over koetjes en kalfies"), J H Helmink 

('Zwitserland"), H W M Hopman ('USA 
Franklin/Washmgton-serie 1908-1922') , 
R D Keiier ('20 |aar Zwitserse post 1862-
1882'), C Koppenol ('Ruimtevaart Kos-
mos-Mens-Techniek'*), N van der Lee 
'Ri|kswapen 1869-1871'), J G Prinsen 
'Emissies koning Frederik VIII Denemar

ken") , I J Steyn ('Poststempels m de Sov
jetunie, 1924-1938") , J Stolk ('De oan-
tekenenveloppen van Zuid-Afrika ge
bruikt m Zuicf-West A f r i ka" ) en R W van 
Wijnen ('Letlond 1918-1920") 
Groot zilver J Doorenbos ('Zwitserland 
1908-1933'), G J Fortuyn ('Spoorwegen 
in Europa'), J J Goostra-Leemons ('Kera
miek, van klei tot porselein'}, Th W Iding 
('Natuurlijk Neder land") , H Meimo 
('100 jaar Olympische Spelen'), H Mei-
ma ('Scouting wereldwijde jeugdbewe
ging'), H P Soetens ('Postgeschiedenis 
van het prinsdom Servië, stempels en po-
stroutes ) en A Spijkmon ('Fouten op Ne
derlandse postzegels') 
Zilver E BridgesI'Basutolond'), H Gijs
bertsen ('Scouting wereldwijd'), A J Jan
sen ('Hotelpostkantoren in Egypte'), N 
van der Lee ('Hoe breed is Nederland^'), 
A Leeflang ('Boerenoorlog 1899-1902') , 
A Oickers ('Landing op de maan'), H J 
Ruwhoff ('Vogels op de Veluwe'), C 
Schouwenburg ('De postzegels van Zwit 
sedand'], H Vruggink ('God roept Zi|n 
volk tot sjoloom') en P Weststrate ('Lucht-
postverkeer naar, van en m het Caribisch 
gebied') 
Verzilverd brons R R Bierdrager (̂ 'Het 
bos in Europa'), J C van den Boscn ('Blue 
Bond'), J Brouwer ('Kip ik heb jel'), J 
van Heest ('De bij hoort erbij '), J L 
Spaargaren ('Van producent tot consu
ment de dierenteelt'j, J A Uitenboogaort 
('De postwaardestukken van Zuid Afrika') 
en A C Zeven ('Plantenveredeling - meer 
en beter') 
ërons P Beishuizen ('Israel in de jaren 
zeventig'), P Beishuizen ('Jubileumzegels 
1923'), J W J Bouwman ('Duitse taal en 
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literatuur op postzegels'); J.W. Diesveld 
('De briefkaarten van The British South 
Africa Co., de beide Rhodesia's en Nyas
saland'), H.W.M. Hopman ('USA  Bu
reau Precancels 19231978' l ; L. de Jong 
('Geef ons heden ons dagelijks brood']; 
B.J. Lux ('Kinderzegels hfederland']; R.H. 
Pegel ('Be Indian, Buy Indian: de bazaar 
en de filatelie'], P.J. van Schuppen ('Het 
Rode Kruis op postzegels']; J.D. Tiele
mans ('Mozart 17561791' ] ; J D. Tiele
mans ('Vogels van Nederland'); J.J W . 
Verzontvoort ('Zuidelijk Afrika, een filate
listisch eldorado'), O . t . G . van Vliet ('Fis
caalzegels van ZuidAfrika 1910heden') 
en A.C Zeven ('Wageningen Heral
diek']. 

*: ereprijs 

MEERSSEN 
Het weer speelde de Dag van 
de Postzegel in Meerssen nog
al parten: het was eigenlijk 
veel te mooi om een postze
gelexpositie te bezoeken. De 
postzegelvereniging 't Fak
teurke Mergelland organiseer
de maar liefst twee tentoon
stellingen: Limphilex XXVII en 
50 jaar Unesco. De twee ten
toonstellingen werden tegelij
kertijd geopend en dat maak
te de openingsspeeches voor 
een breed publiek interessant. 
Het dringende beroep van de 
voorzitter van de Unesco 
Werkgroep Limburg om de 
doelstellingen van de Unesco 
niet uit het oog te verliezen, 
was niet tegen dovemansoren 
gezegd. 
Oudstaatssecretaris Economi
sche Zaken en oudburge
meester van Heerlen, de heer 
P.H. van Zeil, opende de ten
toonstelling, na een bijzonder 
bevlogen speech die duidelijk 
maakte dat hij zelf ook filate
list is. Hij maakte een eerste 
afdruk van het speciale stem
pel, bijgestaan door een echte 
facteur in een oorspronkelijk 
uniform uit 1839. 
Twee mensen werden be
noemd tot erefacteur: de 
heer Wijshoff van postzegel
vereniging ZuidLimburg in 
Maastricht en de heer Haan 
van de Eerste Kerkraadsche 
Postzegelvereniging uit Kerk
rade. 
De jury had het zo druk dat 
men besloot voor de advies
en jurygesprekken maar liefst 
drieëneenhalf uur meer uit te 
trekken. 

°~ Hoogtepunt op de zaterdag
^ avond was het betoog van pro
c^ fessor Flinterman van de Rjjks
^ universiteit Maastricht over 
= Unesco. Zijn visie op de men
^ senrechten en de moeite die 
Q vooral scholen zich moeten 
Ï; getroosten om deze na te vol
^ gen, spraken vele bezoekers 
2 aan. Het sleutelwoord was 
X 'mensenrechteneducatie'. 

Flinterman verwees onder an
MC dere naar de verzameling van 
ÖWÜ de heer Van Deutekom over 

de Volkerenbond en de verza
meling van de Unesco Parijs. 
Zijn betoog leidde tot een dis
cussie waaraan iedereen  van 

schooljeugd en conciërge tot 
aan de grijze, oude filatelist 
deelnam. De lezing op zon
dagochtend over ondergrond
se mijnbouw van de heer De 
Groot was al net zo'n schot in 
de roos. 
In de catalogus is onder ande
re een overzicht van de uitgif
ten van [/M«fozegels te vin
den, alsook een verhaal over 
de evoluüe van de mens. De 
catalogus is  net als de specia
le envelop met het speciale 
Limphilex XXVII/Unesco Meers
senstempel nog steeds ver
krijgbaar. U kunt daartoe 
f7.50 (catalogus) en/of f5.
(envelop) overmaken op Post
bankrekening 2651021 van 
Postzegelvereniging't Fakteur
ke. Postbus 31, 6343 ZG Klim
men, uiteraard onder vermel
ding van de gewenste artike
len en het verzendadres. 
Drs. J.H.L. van den Bosch 

MIDDELHARNIS 
Tegen de vierhonderd men
sen vonden de weg naar de 
propagandatentoonstelling in 
De Staver in Sommelsdijk (ge
meente Middelharnis), die 
werd georganiseerd door de 
filatelistenvereniging Goeree
Overflakkee. Burgemeester 
J.C. SleurinkRabbinge postte 
een aan haarzelf gerichte en
velop in een brievenbus en 
opende daarmee de tentoon
stelling. De goede wensen van 
de burgemeester, alsook die 
van mevrouw H.W. Feikema
Groosjohan van de Neder
landse Bond van Filatelisten
Verenigingen, bleken geen 
loze kreten: de opkomst en de 
reacties van de bezoekers lie
ten er geen twijfel aan bestaan 
dat de tentoonstelling werd 
gewaardeerd. 

Niet alleen de handel, de dub
beltjeshoek, de verenigings
stand met de speciale envelop 
en de computerdemonstratie 
trokken veel publiek, ook de 
tentoonstelling werd opval
lend intensief bekeken. Het 
bestuur was er dan ook in ge
slaagd de honderd kaders te 
vullen met uiteenlopende col
lecties, die ook de aandacht 
van minder filatelistisch geïn
teresseerden trokken. Leuk 
was dat alle kaders van verza
melaars uit ZuidwestNeder
landwaren! 
De tentoonstellingszaal was 
zowel wat betreft de sfeer als 
de omvang geknipt voor een 
evenement van deze omvang. 
De bezoekers werden uitgeno
digd zelf te jureren en daarbij 
hun eigen maatstaven aan te 
leggen; dat zorgde ervoor dat 
menigeen nog een extra ron
de langs de kaders maakte. 
Blikvangers waren er genoeg, 
maar het hoogst scoorde de 
verzameling Sneeuw en ijs van 
de heer S. Bangma, een verza
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Mevrouw Marijke van Moll , directeur Filatelie van PTT Post. 'Een imago veranderen is 
geen kleinigheid' 

meling die ook door officiële 
jury's hoog werd gewaar
deerd. 
GoereeOverflakkee hield aan 
de tentoonstelling vijf nieuwe 
leden over (toch een leden
winst van vijf procent!) en dat 
zorgde eveneens voor een leu
ke herinnering. 
S. Bangma 

ROTTERDAM 
Als het gaat om bezoekersaan
tallen tijdens de Dag van de 
Postzegel 1996 spant Rotter
dam de kroon. Met de ope
ning meegerekend trok de ex
positie maar liefst 2.620 be
zoekers! Alle bezoekers kre
gen een gratis tentoonstel
lingscatalogus uitgereikt, ter
wijl de genodigden  er wer
den 8.000(!) uitnodigingen 
verzonden  een postzegel
mapje ontvingen dat door 
PTT Post ter beschikking was 
gesteld. 
Voor de zesentwintigste maal 
was men te gast op het Delftse
plein bij PTT Post. Hoewel 
het dit jaar om een propagan
datentoonstelling zonder ju
rering ging, was de kwaliteit 
van de inzendingen bijzonder 
hoog. Dat bleek onder meer 
uit de belangstelling van de 
bezoekers en de genodigden. 
Onder hen mevrouw Weeber
Kortekaas van de Nederlandse 
Bond van FilatelistenVereni
gingen, die de plannen van de 
Bond onthulde om jaarlijks 
één nationale Dag van de 
Postzegel te organiseren. Ze 
was bijzonder verheugd dat 
het Rotterdamse comité be
reid is gebleken om de eerste 
tentoonstelling op die manier 
te organiseren. 
De tentoonstelling werd geo
pend door mevrouw drs. Ma
rijke van Moll, directeur van 
de business unit Filatelie van 
PTT Post. Haar bedrijf wil de 
slogan Filatelie — de koning der 
hobby 's waar maken en doet er 
alles aan om het imago van 
het postzegelverzamelen te 
verbeteren. 'Maar,' zoals me
vrouw Van MoU benadrukte: 

'Een imago veranderen is 
geen kleinigheid; dat kan 
slechts met vereende krachten 
en gezamenlijke inspanning 
tot stand komen.' 
De Filateliedirecteur vertelde 
ook dat onderzoeken hebben 
uitgewezen dat postzegels nog 
steeds op de eerste plaats van 
de top tien van te verzamelen 
objecten staat. In de komende 
jaren zal veel energie worden 
gestoken in de presentatie, 
communicatie en verkoop van 
postzegels. Niet alleen op de 
postkantoren, maar ook met 
behulp van een postordersys
teem zullen verzamelaars wor
den gestimuleerd en gehol
pen. De jeugd wordt daarbij 
zeker niet uit het oog verlo
ren: uitgifte van zegels zoals 
die van Ollie B. Bommel en 
Bert en Ernie moeten ook 
deze leeftijdsgroep aanspre
ken. De belangstelling van de 
jeugd voor het verzamelen 
van postzegels neemt toe. 

Een andere groeiende groep 
is die van de thematische ver
zamelaars. Mevrouw van Moll 
ziet in deze ontwikkeling veel 
mogelijkheden: 'Thema's 
kunnen veel omvatten  ook 
andere hobby's dan postze
gels verzamelen. En omge
keerd: waar het verzamelen 
van poppen, trommeltjes, 
boeken en noem maar op al 
niet toe kan leiden. Ook hier
in zijn er veel kansen voor de 
filatelie, kansen die kunnen 
worden uitgebuit door een ge
zamelijk optrekken met een 
positieve boodschap over een 
geweldige hobby.' 
HJ. Polhuijs 



Na enkele algemene stadspostartikelen in 'Philatelie' te hebben gepubliceerd en na zijn bijdrage, 

gewijd aan het honderdjarig bestaan van de Algemeene Bestel-Dienst, neemt de heer E. Horn uit 

Sellingen nu één van de langst werkende moderne stadspostdiensten onder de loep: Stadspost 

Hoogeveen. Zijn relaas - dat hier en daar (tragi)komis(he elementen bevat - maakt duidelijk dat 

filatelistische motieven bij stadspostdiensten een ondergeschikte rol spelen. 

E HORN SR., SELLINGEN 

STADSPOST 
HOOGEVEEN: 
EEN (UNDER)COVER-STORY 
Tro^ihomsch relaas toont omrÉumfme Muwm aan 

Het nu volgende verhaal - het 
gaat over een van de vele mo
derne stadspostdiensten die 
ons land rijk is - kan op de ar
geloze buitenstaander als een 
slapstick story overkomen. Ele
menten als jaloezie, de rech
ter, kinnesinne en het soms 
wat 'bot' overkomende optre
den van ondergetekende spe
len er een rol in. 
Het verloop van de gebeurte
nissen is misschien wel exem
plarisch voor de tak van filate
lie die 'stadspost' heet: de ge
beurtenissen maken duidelijk 
dat er sprake is van een gebied 
dat veel minder strak afgeba
kend is dan dat van de 'officie-
Ie' posterijen. 
Het gevolg daarvan kan zijn -
en in het onderhavige geval is 
dat ook zo - dat de belangen 
van de verzamelaar in de ver
drukking raken. Het kan daar
om geen kwaad nog eens te 
herhalen wat in dit blad al 
eens eerder is gezegd: de 
emissies van particuliere post
diensten kunnen normaal, 
net als 'gewone' postzegels 
worden verzameld, maar de 
verzamelaar ervan moet zich 
wel realiseren dat de uitgeven
de instanties /ich niet gebon
den achten aan de regels die 
gelden voor PTT Post of aan 
de voorwaarden die de Bond 
aan materiaal in tentoonstel
lingscollecties stelt. Wie stads
post verzamelt behoeft met 
zulke spelregels dan ook geen 
rekening te houden. 
Ook het instituut dat de 
hoofdrol speelt in dit artikel, 
Stadspost Hoogeveen, heeft zich 
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1 
1 / 2 Links gereconstrueerd brugvel van tweemaal 25 exemplaren van de zegel van 
40 cent (serie 1, nummer 1 van de Stadspost Hoogeveen) Rechtsboven een van de 
vi|fentwintig verschillende teksten die op de zegels zi|n aangebracht De teksten - ge
plaatst zoaTs in het schema rechtonder wordt aangegeven - luiden (inclusief de zo nu 
en dan gemaakte spelfouten) / het haag|e 117, 2 vraag tarievenlijst, 3 afgehaald 
min 25 stuks, 4 foutief bezorgt bel 74488, 5 div agentschappen, 6 7902 tD Hooge 
veen, 7 19% b t w inbegrepen, 8 met of zonder postcode, 9 met m ptt bus werpen, 
10 eerste dag enveloppen, / ; tel 05280 74488 /76548 , ; 2 b t w factuur op aan 

vraag, 13 in open of gesloten envelop, 14 24 uurs koeriers dienst, 15 belstukken kos
ten 15 et meer, 16 vermelding m de gouden gids, 17 K v K te Meppel nr 31400, 18 
postbussen tegen ptt tarief, 19 porticufier postbezorger, 20 oudste stadspost in 
Hoogeveen, 21 tel nr bekend bi| 008, 22 bezorgt op adres en naam, 23 aongete 
kende stukken, 24 bezorging van clubbladen en 25 dageli|kse bezorging 

in het verleden maar weinig 
aan die spelregels gelegen la
ten liggen. In de periode tus
sen 1984 en 1994 werden - als 
alle varianten worden meege
teld - ruim vierduizend(!) 
verschillende zegels uitgege
ven èn gebruikt. Voor verza
melaars is dat iets om grijze 
haren van te krijgen. Ook ca
talogussamenstellers zien er 

geen gat in; zo vermeldt de 
catalogus van de Studiegroep 
Particuliere Postgeschiedenis 
de zegels niet, waardoor ze in 
feite dus doen alsof ze niet be
staan. 

STADSPOST HOOGEVEEN: 
HET BEGIN 
Vrij kort na de PTT-staking 
van 1983 - een gebeurtenis 

die ervoor zorgde dat de mo
derne stadspostdiensten op
nieuw tot bloei kwamen - be
gon de heer A. Winters met 
zijn Stadspost Hoogeveen. Vrij
wel tegelijkertijd startte de 
heer Jonker van de Bruna-win-
kel met de Hoogeueense Stads
post. Die omstandigheid leid
de tot een juridisch gevecht 
waaruit de heer Winters als 
overwinnaar tevoorschijn 
kwam. Laatstgenoemde nam 
in 1986 de Hoogeveense Stads
post over, inclusief de zegel
voorraad. 
Maar zover was het in het 
mei 1985 nog niet. In die 
maand gaf Stadspost Hooge
veen zijn eerste eigen zegel 
uit, een zegel van 40 cent 
(nummer 1) in blokken van 
25 verschillende zegels en ge
drukt in zogenoemde brug-
vellen (afbeelding 1). Elke 
zegel was voorzien van een 
andere tekst (afbeelding 2), 
teksten die op de proeven 
van de zegels wel leesbaar wa
ren, maar die op de uiteinde
lijke zegels zó klein uitvielen 
dat ze vaak nauwelijks te ont
cijferen zijn. Die uitvoering 
met diverse teksten was geënt 
op een idee van de heer Pe
sic (eigenaar van Stadspost 
Den Helder), die ernaar streef
de om van elke zegel een 
soort 'reclame-object' te ma
ken. 
De Hoogeveense Stadspost had 
inmiddels ook 'eigen' zegels 
(afbeelding 3) laten drukken 
in vellen met boven één en 
onder twee rijen onbedrukte 
tabs (afbeelding 4). 
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3. Serie nummer 1 (nummers 1 tot en met 5) van de Hoogeveense Stadspost (niet te 
verwarren met de Stadspost Hoogeveen 
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7. Twee blokken, gesneden uit vellen van serie nummer 1 van Stadposf Hoogeveen 

4. De velindeling van serie nummer 1 van de Hoogeveense Stadspost; dit schema 
maakt onder meer duidelijk dat het stripje van afbeelding 3. afkomstig is het veldeel 
rechtsboven 

BIJZONDERE VELINDELING 
Voordat de zegels van de 
Hoogeveense Stadspost als gevolg 
van de gevoerde juridische 
procedure bij Stadspost Hooge
veen terecht kwamen, had deze 
laatste dienst op 8 augustus 
1985  analoog aan de opmaak 

5. De nummers 2 tot en met 6 uit de eer van zegel n u m m e r 1  vellen 
ste serie van Stadspost Hoogeveen met de waarden 45, 55, 60, 100 

en 110 cent uitgegeven. Het 
ging om vijf waarden die elk 
ook weer met vijfentwintig ver
schillende teksten werden uit
gegeven, ofwel nog eens 125 
verschillende zegels (afbeel
ding 5). Overigens werd tussen 
de bedrijven door op dezelfde 
datum ook een eerstedagenve
lop van de gehele serie (dus in
clusief nummer 1) uitgegeven; 
dat zou je een filatelistische 
aanpassing van de werkelijk
heid kunnen noemen. 
Met te stellen dat er op 8 au
gustus 1985 dus 125 verschil
lende zegels bijkwamen zijn 
we er echter niet. De vijf aan
vullende waarden van serie 1 
werden werden namelijk met 
een velindeling gedrukt die af
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ó. De indeling van de teksten op de vellen 
van de nummers 2 tot en met 6 uit serie 1 
van Stadspost Hoogeveen 
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8. Het bijeenbrengen van alle verschillende teksten 'op stuk' is bij serie 1 van Stadspost Hoogeveen nog mogelijk 



9. Zegels met afstempellngen van de Hoogeveense Stadspost 

w 

10. Dezelfde zegels als bij afbeelding 9 , 
maar nu mef stempels van Stadspost 
Hoogeveen 

week van zegel nummer 1 (af
beelding 6): zodanig dat bin
nen één drukvel twee blokken 
van 25, drie van 10 en één van 
4 zegels konden worden afge
scheiden (lees: gesneden). Zo 
ontstonden er blokken van 25, 
10 en 4 zegels met gesneden 
in plaats van geperforeerde 
randen (afbeelding 7). De ze
gels zelf konden dus twee-, 
drie- of vierzijdig geperfo
reerd (tanding 11'/a) zijn. La
ter werd een deel van de druk-
vellen in zijn geheel geperfo
reerd (lijntanding 11'/2) en 
in 1986 heb ik in opdracht van 
de heer Winters een grote 
hoeveelheid drukvellen van 
lijntanding 10 voorzien. 
Het gevolg van een en ander 
is dat er van een vrij ononver-
zichtelijke situatie sprake is. 

1 1 . Opdrukken van Stadspost Hooge
veen, vervaardigd met de computer (serie 
3, nummers 17-22) 

die als volgt kan worden sa
mengevat. 
a. er bestaan 150 verschillende, 
vierzijdig getande zegels met 
de perforatiemaat 11 '/a, te we
ten vijfentwintig verschillende 
van nummer 1, plus de vijf vol
ledig getande aanvullingswaar
den met perforatiemaat 11'/a, 
ook weer met vijfentwintig ver
schillende teksten); 
b. er bestaan 150 verschillende 
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vierzijdig getande zegels met 
de perforatiemaat 10 (idem 
als a., maar nu door mij geper
foreerd) ; 
c. er bestaan 75 verschillende 
tweezijdig getande zegels met 
perforatiemaat 11'/a (de tek
sten 1, 2, 3, 4, 5, 10,11,12,16, 
17, 21, 22, 23, 24 en 25 op alle 
vijf aanvullingswaarden); 
d. er bestaan 135 verschillen
de driezijdig getande zegels 
met perforatiemaat 11'/a (de 
teksten 1,2, 3, 4, 6, 6, 7 ,7 ,8 ,8 , 
9 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21,22, 23 en 24 
op alle vijf aanvullingswaar
den) ; waar teksten dubbel ver
meld worden is sprake van 
een andere wijze van driezijdi-
ge tanding; 
e. bovendien bestaan er van de 
zegels ook nog volledig onge
tande exemplaren. 

De vierzijdig getande zegels 
uit de gedeeltelijk getande 
drukvellen (die later versne
den werden tot velletjes van 
25, 10 en 4 zegels) zijn niet te 
onderscheiden van de vierzij
dig getande zegels uit volledig 
getande vellen, aangezien de 
perforatiemaat in beide geval
len 11'/a is. 
Van zegel nummer 1 kunnen 
bovendien nog zogenoemde 
gutter pain (brugparen) voor
komen. 
Ondergetekende heeft van de 
eerste zegel alle vijfentwintig 
verschillende (tekst) exempla
ren op stuk weten bijeen te 
brengen (afbeelding 8); van 
de andere waarden is dit vrij
wel onmogelijk. De gedeelte
lijk geperforeerde zegels met 
lijntanding 11'/a, afkomstig 
van de eerste vijftig drukvel

len, zijn 'op stuk' bijzonder 
schaars, net als nummer la 
(40 cent groen in plaats van 
grijs). 

DE ZEGELS VAN DE 
HOOGEVEENSE STADSPOST 
Op 6 januari 1986 hield de 
Hoogeveense Stadspost op te be
staan. De complete zegelvoor
raad kwam in handen van 
Stadspost Hoogeveen. De waar
den 40 en 45 cent van deze 
voorraad werden door deze in 
een jaar tijd opgebruikt. Bij 
deze waarden is het verschil in 
gebruik dus uitsluitend aan de 
afstempeling te zien. Afbeel
ding 9 toont gebruik door de 
Hoogeveense Stadspost (de heer 
Jonker), afbeelding 10 laat het 
gebruik door Stadspost Hooge
veen (de heer Winters) zien. 
Al heel snel werd het de heer 
Winters duidelijk dat hij de ze
gels van 55, 90 en 130 cent 
niet kon gebruiken, omdat ze 
niet in zijn tariefstelling pas
ten; en ook de eigen zegels 
(afbeelding 5) waren niet als 
40, respectievelijk 45 cent te 
gebruiken. Een en ander 
vroeg om aanpassing; de op
lossing bestond uit overdruk
ken - en dat betekende dat er 
in het voorjaar van 1986 een 
begin werd gemaakt met een 
filatelistisch doolhof. 
Aanvankelijk verrichtte de 
heer Winter het 'overdruk
ken' van zegels met behulp 
van een computer, na eerst 
van de desbetreffende zegels 
(in blokken van 20; zie afbeel-

14. Serie 5 (nummers 31-34) van Stads-
post Hoogeveen 

12 Met de typemachine vervaardigde opdrukken in zwart en rood (serie 4 , nummers 
23-26) 

13. Typemachine-'opdrukken' in zwart en rood, ditmaal zonder de aanduiding 'c' ach
ter de waarde (serie 4a , nummer 27-30) 



ii 
W i W 

15 Compleet drukvel van de zegel van 55 cent uit sene 5, een opmerl<eli|k nieuwt|e 
was de 'm ' het vel aangebrachte reclame voor Vierkant Drukkeri| te Bergen op Zoom 

ding 4) met Tippex (witte cor-
rectielak) de oorspronkelijke 
waarden te hebben verwijderd 
(afbeelding 11). Deze opdruk
ken werden linksboven, rechts 
of onder op de zegels aange
bracht; het bedrukken van de 
bovenste rij lukte niet met de 
computer, daarom werden de 
waarden daarvan later met de 
hand gewijzigd. De oplage van 
deze 'opdrukken' bedroeg 
ongeveer vierduizend zegels. 
De werkzaamheden vielen te
gen, en daarom werd hetzelf
de gedaan met behulp van 
een schrijfmachine. Afbeel
ding 12 toont serie 4: ook ver
anderd op de schrijfmachine, 
maar met een waarde-aandui
ding in zwart en /of rood (op
lage ca. 7.000 stuks). 
De zegels komen ook voor 
zonder de C in de waarde-aan
duiding (serie 4a); de oplage 
hiervan ligt rond de vierhon
derd stuks (afbeelding 13). 

DRUKKERIJRECLAME IN HET VEL 
Midden 1986 kwam serie 5 uit: 
type-kerktoren (gedrukt bij 
Vierkant Drukkerij, Bergen 
op Zoom). De zegels versche
nen in de waarden 40, 45, 55 

en 110 cent (afbeelding 14); 
een noviteit was de drukkerij
reclame 'in' het vel (afbeel
ding 15). Inmiddels wijs ge
worden werden de volgende 
hoeveelheden besteld: 
40 cent - 14.700 zegels 
45 cent - 23.450 zegels 
55 cent - 4.875 zegels 
110 cen t -3 .000 zegels. 
Gezien de oplage van de 
hoogste waarde (veertig vel
len) kunnen er in totaal 
slechts veertig complete sets 
zegels met aanhangende re-
clametabs (hebben) bestaan 
(afbeelding 16). Zeker drie
kwart van de tabs is echter 'ge
woon' verwijderd, dus een 
schatting van tien sets ligt veel 
meer voor de hand. 
Gelukkig kwam ik 'toevallig' 
bij de heer Winters langs toen 
deze de zegels verwerkte, zo
dat de gegevens konden wor
den vastgelegd en materiaal 
aangeschaft. 

WERK OVERGENOMEN 
Tijdens mijn bezoek aan de 
heer Winters kwam het ge
sprek op het wijzigen van de 
zegels en het feit dat dit werk 

28-30 
qen op Zoom 

16 Voorbeelden van zegels uit serie 5 m samenhang met vignetten met de reclame die 
onder afbeelding 15 wordt beschreven 
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17 Zegels uit serie 7 (nummers 35 37) 
van Stadspost Hoogeveen de oorspron
kelijke waarden werden met viltstift afge
dekt, waarna de nieuwe met de typema
chine werden aangebracht 

veel tijd vergde. Ik stelde de 
heer Winters toen voor om 
het werk (gedeeltelijk) van 
hem over te nemen en een 
compilatie van de mogelijkhe
den voor hem te maken, die 
hij later als voorbeeld zou 
kunnen gebruiken. Hij heeft 
die mogelijkheden ook alle
maal - op één na - uitge
voerd. Ik kreeg ongeveer vijf
duizend zegels van hem mee 
en hij gaf me de vrije hand bij 
de verdere verwerking. Ach
teraf gezien lijkt het misschien 
wat naief dat ik me hiermee 
als - toen nog - bestuurslid 
van de Studiegroep Particulie
re Postbezorging bezig hield, 
maar aangezien iedereen 
stadspostzegels mag maken èn 
omdat het een nieuwe uitda
ging was heb ik dit gedaan. 
Sindsdien ben ik betrokken 
geweest bij de produktie van 
miljoenen zegels voor diverse 

18 Zegel uit serie 8 (nummers 34-36), 
geheel met typemachine 'overdrukt' (45 
op 90 cent) 

19 Viltstift- en pen overdrukken, serie 9 
(nummers 41 -49) 
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20 Strippen van vi|f zegels met stempel, respectievelijk viltstift'opdrukken' (serie 1 1 , 
nummers 5561) 
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22 Zegels van Stadspost Hoogeveen, op soortgelijke v/i|ze als 21 geproduceerd, dit
maal met de waarde 40 (serie 1 3, nummers 7\7o] 

21 Stadspost ffoogeveen, zegels uit serie 1 2 (nummers 6270) het gaat hier om onbe
drukte tabs die werden gestempeld en vervolgens met behulp van stempels, de schri|f
machine of een balpen van de waarde 45 werden voorzien 
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2ó Zegels van Stadspost Vlaardingen/Schiedam, met behulp van een stempeltje ver
anderd in zegels van Stadspost Hoogeveen (serie 17, nummers 8993) 
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23 Zegels van Stadspost Hoogeveen, op 
soortegelijke wi|ze als bi| afbeelding 21 
vervaardigd, maar nu op onderdruRvel
len van Stadspost Groningen (serie 14, 
nummers 7781 

24 Opdrukken met stempel en viltstift op 
de zegel van 110 cent uit serie 5 (serie 
15, nummers 8284) 

25 Opdrukken op een grondvel van 
Vierkant Drukkerii (serie 16, nummers 
8588) 

stadspostdienslen: ik heb ze 
ontworpen, laten maken, zelf 
gemaakt, geperforeerd, enzo
voort. Ik zie het als een leuk, 
interessant en bijzonder on
derdeel van mijn/onze hob
by. 

SERIES AAN DE LOPENDE BAND 
Ik schafte voor de heer Win
ters ook stempels aan (de no
ta's daarvan bevinden zich 
nog steeds in zijn boekhou
ding) en ging daarmee aan de 
slag. Ook zelf ging hij door 
met dit monnikenwerk, en 
door onze gezamenlijke activi
teiten ontstonden onder meer 
de volgende zegels en varian
ten: 

sene 7 (3537, afbeelding 17): 
typemachine en viltstiftwijzi
ging 
serie 8 (3840, afbeelding 18): 
typemachine 
serie 9 (4249, afbeelding 19): 
pen/viltstiftwijziging 
sene 10. 
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27 Blok van 25 zegels van 100 cent, met de hand en de typemachine veranderd i 
blok met zegels van 40 en 45 cent 

Stempel op viltstiftwijziging/ 
Tippex 
sene 11 (5561, afbeelding 20): 
viltstiftwijziging 
serie 12 (6270, afbeelding 21): 
45 cent opdruk computer/ge
schreven, gestempelde wijzi
ging van de blanco tabzegels 
sene 13 (7176, afbeelding 22): 
idem, 40 cent opdrukken 
sene 14 (7781, afbeelding 23): 
opdrukken op onderdrukvel
len stadspost Groningen 
sene 15 (8284, afbeelding 24): 
opdrukken op 110 cent serie 5 
serie 16 (8588, afbeelding 25): 

opdrukken op ondergrond 
drukvel Vierkant Drukkerij 
Bergen op Zoom 
serie 17 (8993, afbeelding 26): 
naamswijziging van zegels 
Vlaardingen en Schiedam 
sene 18 (9497, afbeelding 27): 
waardewijziging van serie 1 in 
blokken van 25 van de waar
den 80, 100 en 110 cent. 

AFGELEVERD, GEBRUIKT, 
OPGEKOCHT 
De door mij ontvangen en ver
volgens gewijzigde zegels wer
den vervolgens  samen met 
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28 Collage van stempels, gebruikt op de series 7 tot en met 18 van Stadspost Hoogeveen, daze compilatie kwam tot stand met be
hulp von poststukken die van het 'echtheidswaarmerk' von de eigenaar van de bewuste stadspost, de heer A Winters, zi|n voorzien 

een aantal zelf gemaakte ze
gels en de gebruikte stempels 
- bij Stadspost Hoogeveen afgele
verd. Ze zijn voor een belang
rijk deel (ca. drieduizend 
stuks) in de periode 1987-
1988 gebruikt (afbeelding 
28). 
In juni 1988 kocht ik het gehe
le restant (zonder één uitzon
dering) op voor zeshonderd 

gulden: ik betaalde honderd 
gulden contant en vijfhon
derd gulden per bank. En dat 
was de reden dat er later pro
blemen ontstonden. Nadat ik 
iets van mijn voorraad aan de 
latere voorzitter van de SPP 
had verkocht, probeerde de 
heer De Lange van de nieuw-
tjesdienst van de SPP (hij is 
overigens inmiddels overle-

veen waren geweest. Met an
dere woorden: men verdacht 
mij ervan dat ik ze buiten me
deweten van de heer Winters 
zelf had gemaakt! Nee, niet 
leuk. 
Het feit dat de zegels echt ge
bruikt voorkomen (een letter
lijke cover story dus) bewijst ge
lukkig het tegendeel. Deson
danks werd er geen geloof ge
hecht aan mijn verklaring dat 
de zegels in overleg en samenwer
king met, respectievelijk m op
dracht van de heer Winters tot 
stand waren gekomen. Natuur
lijk gaf ik de sceptici in overwe
ging om de zaak gezamenlijk 
bij de heer Winters te controle
ren. Daarop werd niet gere
ageerd. Er werden geen be
schuldigingen op schrift ge
steld, zodat er ook geen verde
diging te voeren viel. Wel 
moest ik de voorzitter van de 
SPP beloven 'zoiets nooit meer 
te doen', een belofte die ik niet 
kón doen omdat ik 'zoiets' he
lemaal met gedaan had. Het 
resultaat was dat ik geroyeerd 
werd als lid van de SPP. Daar
mee werd een zaak die legaal 
gezien volkomen in orde was 
opgeblazen tot een affaire. Ge
lukkig - ik zeg het nogmaals -
zijn er de vele gebruikte post
stukken, die duidelijk maken 
dat er niets is waarvoor ik me 
zou moeten schamen... 
(slot volgt) 
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MOTIEVEN 
Prijslijsten gratis op aanvraag: 

1. Dieren 2. Planten 
3< Spoorwegen 4* Padvinderij 
5* Schepen 6. Lucht-/Ruinitevaart 
7. Scfiilderijen/Kunst 8. Sport/OIyntpladen 

OVERZEE - BLOKKEN 
(meer dan 5000 verschillende velletjes) 

Lijsten van verschillende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
(velletjes van West en Oost) 

DUITSLAND 
A. Bondsrepubliek 
C.DDR 

B. Berlijn 
D. Duitse Rijk 

GERO GONSER 
An der Clemenskirche 12 

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

den) de zegels bij de heer 
Winters te bestellen. Die kon 
ze uiteraard niet meer leveren 
- ik had immers het volledige 
restant gekocht. 

VERDACHT 
Het vervelende was dat men 
nu de (voorbarige en te sim
pele) conclusie trok dat de be
wuste zegels nooit in Hooge-

KILOWAAR MET 1 9 9 4 / 1 9 9 5 UITGAVEN 
150,00 
240,00 
120,00 
170,00 
99,00 

80,00 
110,00 

65,00 
150,00 

60,00 

GROOTFORMAATZEGELS 100 gr 250 gr 
Zwitserland met toeslag en HW's 18,00 42,00 
Oostenrijk grote sortenng 28,00 66,00 
W Europa grote sortering met HW's 14,00 34,00 
Skandinavie grote sortering met HW's 20,00 50,00 
Duitsland grote vanatie met toeslag 11,00 26,00 
Frankrijk grote vanatie met HW's 55,00 130,00 
Engeland veel nieuw met HW's 10,00 22,00 
Finland grote sortenng 14,00 30,00 
MISSIEWAAR: 
Australië veel nieuw met hogere waarden 20,00 
N Zeeland veel nieuw met hogere waarden 16,00 40,00 
Engeland met buitenland en hogere waarden 8,00 16,00 

Prijswijzigingen voorbehouden / levenng zolang de voorraad strekt 
Prijzen inclusief BTW Orders boven ƒ 50,- portovrij 

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

Levering onder rembours + ƒ 8,00 Filatelistische frankering 

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

P O S T Z E G E L - P A R T I J E N H A M D E L 

_ _ ¥ Ä N VLBET 
W i | 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-parti|-
en etc bieden wi | onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop 
aan Met ons aanbod van meer dan 500 partijen zi|n wi| de grootste op 
dit gebied in Nederland Mede door een hoge omzetsnelheid en lage 
kosten zi|n wi | in staat maandeli|ks honderden nieuwe parti|en aan te 
bieden tegen zeer scherpe pri|zen Uiteraard koopt u bi| ons zonder 
enig risico Heeft u interesse in ons aanbod, vraag don vri|bli|vend onze 
maandelijkse voorraadli|st aan, of breng een bezoek aan 

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

Geopend do/vr 14 00 -1700 
zat 10 00-16 00 u 



OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 te Enschede 
Tel. 053-4335500 (privé 0534321317) Fax 053-4341094 

VEILING 141 
staat gepland op VRIJDAG/ZATERDAG 17/18 JANUARI in congres
centrum/schouwburg ORPHEUS te Apeldoorn. 

Na het succes van onze november-veiling mochten wij ook voor deze 
veiling weer ruim 250 grote en kleine inzendingen ontvangen met 
totaal ca. 4500 kavels. 

* NEDERLAND: betere zegels en series gestempeld, ongestempeld en 
postfris. Honderden kavels met inzetprijzen vanaf ƒ 30,-. 
POSTSTUKKEN, een belangrijk aanbod met tarieven, 
zeldzame frankeringen en schaarse bestemmingen. 

* INTERNERINGSPOST: ca. 80 kavels uit de diverse kampen en kampjes 
uit de Ie Wereldoorlog incl. enkele stukken van 
DUITSE geïnterneerden. 

* O.G.: betere zegels en series. Tevens veel poststukken w.o. Ned.Indië de 

25 gulden Konijnenburg (NVPH 289) op BRIEF!! 

* NED-NIEUW GUINEA: honderden kavels postgeschiedenis. 

* EUROPA en OVERZEE: ca. 500 kavels betere zegels, series en 
poststukken (w.o. EO diverse landen). 

* COLLECTIES en PARTIJEN: ca. 1500 kavels in alle prijsklassen vanaf 
enkele tientjes. Aanbod voor vrijwel 
iedereen! 

INTERESSE? 
Op aanvraag (telefoontje, fax of brief/kaart is voldoende) ontvangt U de catalogus 
van deze en de komende veiling in maart. 

DE O.P.V., AL MEER DAN 26 JAAR EEN BEGRIP IN NEDERLAND!!! 
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Zeelantlaan 11,3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 Fax 030-2800128 

Erevoorzitter 
J.G. Baikestein, St. Wiiiibforduslaan 1 
5S91BG Meeze, telefoon 040-2263032 

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

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

Vice-voorzitter, Algemene- en 
Ragiozoken 
Mevr. H.M. Feikema-Groosjohan 
Saksen Weimorloon 65,4818 LB Breda 
Telefoon 076-5142787 

Secretaris/Redactie Bondspogina 
H.W.M. Hopman, Sweelintkplein 1/4 
2402 VLAfphenoan den Rijn 
Telefoon 0172-444826 

Penningmeester 
Mevr. CE. Weeber-Kortekaos 
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Telefoon 015-2131623 
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Evenementen en Jeuqdzoken 
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Directeur Verzekeringen 
J. Spijker, Verdistroot 133 
2324 KC Leiden 
Telefoon 071-5761720 

TENTOONSTELLING ISTANBUL ' 9 6 
TELEURSTELLEND VERLOPEN 
De kop boven edit bericht 
slaat niet op de resulta
ten van de tentoonstel
ling Istanbul 96, maar 
op de organisatie. De 
kaders werden niet tijdig 
opgebouwd, de inzen
dingen van een aantal 
landen bleken tijdens de 
opening nog niet te zijn 
vrijgegeven door de 
douane (die van Neder
land pas op 30 septem
ber, drie dagen na de 
opening, ofschoon aan 
alle voorschriften was 
voldaan), de verlichting 

was onvoldoende en de 
informatie gebrekkig -
om maar een greep te 
doen en over de rest 
verder maar te zwijgen. 
De resultaten waren voor 
het merendeel van de 
Nederlandse inzenders 
echter gelukkig goed te 
noemen. 
Groot goud was er voor 
de heer M.C. Plantinga 
voor zijn inzendingen 
'Anatofië' en 'Dulosz 
1865'. Gou(J(metere
prijs) ging naar de heer 
J.L. Klein voor diens col

lectie 'Postal History of 
the Kingdom of Bohe
mia'. Eveneens Goud 
voor de heer W.E.J. van 
den Bold: 'My Name is 
Automobile' en idem 
voor de heer J.D.H, van 
As: 'The Airmail History 
of Palestine'. VerqulcJzil
ver g\ng naarde neren 
V. Prange ('The Airposts 
of Greece, until 1941') 
en D. van de Wateren 
('Nepal 75 Year Postal 
Stationary'). De heren F. 
Jacobs ('Die Währungs
reform in Deutschland im 

Jahre 1948') en L.M.A. 
Grandel ('Postal Statio
nary of Transvaal') ont
vingen Groot zilver. 
De inzendingen van de 
heren G. van der Koore 
('Columbus, his Life and 
Obsession') en J.G. Pe
tersen (Literatuur, 'Naar 
een definitieve oplos
sing') werden om proce
durele redenen niet be
oordeeld. 
De winnaars onze harte
lijke gelukwensen! 

THEMATISCH BEKERTOERNOOI IN EDE 
VERLIEP SUCCESVOL 

Op de tentoonstelling 
Fiia-Ede, die van 10 tot 
en met 1 2 oktober in Ede 
werd gehouden (één van 
de plaatsen waar de 
Dag van de Postzegel 
werd gevierd) vond ook 
het Thematisch Beker
toernooi plaats. 
Vier sprekers vergastten 
hun - helaas kleine - ge
hoor met bijzonder inte
ressante onderwerpen. 
De omlijsting met goede 
dia's verhoogde uiter
aard de kwaliteit van de 
lezingen. 
De heer J. de Groot uit 
Amersfoort bleek veel te 
weten over de Onder
grondse mijnbouw en 
behaalde - mede dank 
zij zijn kleurige dia's -
426 punten, waardoor 
hij winnaar werd en de 
'Van-Veenendaalbeker' 
gedurende een jaar zijn 
bezit mag noemen. 
De rivier de Zambezi 
van bron tot monding 
boeit de heer J.P. Tous-
saint uit Ubbergen zeer 
en dat wist hij op de toe
hoorders over te bren
gen. Met 405 punten 
werd hij fraai tweede. 
De winnaar van 1995, 
de heer F.S.J.G. Hermse 

' uit Sittard bracht Alfred 
Nobel, tussen oorlog en 
vrede voor het voetlicht. 
Hij verwierf de derde 
plaats met 350 punten. 
De rij werd gesloten 
door de heer P. van der 
Grijp uit Nijmegen, die 

met zijn wetenswaardig
heden over de Polynesi-
sche Driehoek 33] pun
ten wist te vergaren. 
De jury, bestaande uit de 
heren A. Oskam (Ede) 
en J, Doorenbos, D.R. 
Visser en H. Vruggink 
(allen Bennekom) onder 
leiding van de heer J. 
Spijker uit Leiden, stond 
voor de taak dit kwalita
tieve aanbod te beoor
delen; ze slaagde daar 
goed in. 
Onze dank gaat ten eer
ste naar de inleiders, die 
wij gelukwensen met het 
behaalde resultaat en 
voorts naar de jury. 
Wi j hopen dat het The
matisch Bekertoernooi 
een lang leven bescho
ren zal ziin en vooral dat 
er meer filatelisten be
langstelling gaan tonen! 

NOGMAALS: DE AANMELDING VAN 
NIEUWE LEDEN VAN DE BOND 

Het blijkt dat de kwestie 
van de aanmelding van 
nieuwe leden én het op
geven van adreswijzigin
gen voor 'Philatelie' nog 
steeds vragen oproept. 
Daarom: verenigingen 
wordt dringend ge
vraagd om nieuwe leden 
die tot de vereniging wil
len toetreden op te geven 
aan het Bondsinformatie
bureau, zodat deze kun
nen worden geballo
teerd. Dan kan worden 
vastgesteld of betrokke
nen op grond van het 
niet-betalen van contri
butie of malversaties 
reeds bekend zijn. 
Daarnaast is het zaak, 
dat verenigingen leden 
die worden geroyeerd 
(bijvoorbeeld door con
tributieschuld) óók opge
ven. Op die manier kun

nen wij verenigingen tij
dig waarschuwen. 
Deze informatie is uitslui
tend bestemd voor het 
Bondsinformatiebureau 
en gaat dus niet naar het 
maandblad 'Philatelie'. 
Verenigingen, die voor 
hun leden een collectief 
abonnement op 'Philate
lie' hebben gesloten, 
moeten adreswijzigingen 
van hun leden door mid
del van speciale formu
lieren naar de admini
stratie van 'Philatelie' in 
Baarn sturen. Deze infor
matie is alleen bestemd 
voor de administratie 
van 'Philatelie, gaat dus 
niet naar het Bondsbu
reau en moef ook niet 
naar het Bondsbureau. 
We hopen dat alle on
duidelijkheid hiermee nu 
is weggenomen. 

KERSTMIS EN 
JAARWISSELING 

Het Bondsbestuur en de 
medewerksters van het 
Bondsbureau wensen u 
in alle opzichten goede 
kerstdagen en een voor
spoedig 1997. 
Zoals bekend zal het 
Bondsbureau gedurende 
deze periode gesloten 
zijn, namelijk van 24 de
cember 1996 tot en met 
I januari 1997. Daarna 
staan wij wederom voor 
u klaar. 

TOCH EEN BIJZONDERE ENVELOP TIJDENS 
DE84EFILATELISTENDAG 

Omdat het de eerste keer 
is dat de Filatelistendag 
n/ef wordt gehouden tij
dens een Nationale Ten
toonstelling of tijdens de 
Bondsdagen, maar tij
dens De Filateliebeurs 
(zie Bondsbrief nummer 
31) bestond het plan om 
ter gelegenheid van die 
Filatelistendag (datum: 
26 januari 1997) een 
speciale briefkaart uit te 
geven. Dit blijkt echter 

niet mogelijk in verband 
met de aangekondigde 
tariefverhoging voor 
drukwerk van 70 naar 
80 cent (zie elders in dit 
nummer). 
Er zal nu - net als in an
dere jaren het geval was 
- een speciale envelop 
met een bijzonder post
stempel verschijnen. 
Informatie hierover vindt 
u in de rubriek 'Uit de 
wereld van de filatelie'. 



GEEN FILATEÜE-
AGENDAIN1997 

Door de geringe animo 
van de kant van de ver
enigingen voor de Filate-
lieagenda 1997, heb
ben Bondsbestuur en uit
gever van de agenda be
sloten, deze agenda in 
1997 niet uit te geven. 

DOE MEE MET 
JUB-POSTAA197! 

De postzegelvereniging 
Aalsmeer nodigt leden 
van bij de Bond aange
sloten verenigingen uit 
deel te nemen aan de ju
bileumtentoonstelling 
(cat. 3) van 28 t /m 30 
maart 1997 in de Bloe

menveiling te Aalsmeer. 
De tentoonstelling, die 
v/ordt gehouden omdat 
de vereniging op 28 
maart 50 jaar bestaat, 
heet Jub-Postaal 97 en 
omvat 300 kaders. 
Een primeur is dat het de 
eerste officiële gelegen
heid is waar 1 -kaderver
zamelingen zullen wor
den gejureerd. 

In november werd in 
'Philatelie' het reglement 
van 1 -kaderexpositie ge
geven. Ook jeugdinzen-
dingen zijn van norte 
welkom. 
Aanvraagformulieren 
zijn te verkrijgen bij de 
heer G.H. Hoving, 
Secretaris Jub-Postaal, 
Postbus 249, 1430AE 
Aalsmeer. 

TERMIJN VADUZ 97 
IS VERLENGD 

De aanmeldingstermijn 
voor de tentoonstelling 
Vaduz 97 (zie juni, blad
zijde 453) is verlengd tot 
16 januari 1997. Aan
meldingsformulieren zijn 
verkrijgbaar bij het 
Bondsbureau. 

VERENIGINGEN: KIJK UW 
VERZEKERINGSPOLISSEN EENS NA! 

Het is nu de tijd dat ver
zekeringspolissen ver
nieuwd of verlengd moe
ten worden: hèt moment 
om te zien of de oude 
voorwaarden nog wel 
voldoen. 
Niet bij alle maatschap
pijen is in de verzekering 
van het rondzendverkeer 
en veilingen het vervoer 
van ronozend- en vei
lingmateriaal begrepen. 
Het is bekend, dat daar
in een groot risico zit. Er
varing wijst uit dat ver
enigingen bij claims voor 
schade en diefstal tijdens 
het transport, van hun 
maatschappij nul op het 
rekest kregen. 

Reden temeer om het ri
sico via de Bond te ver
zekeren, waar genoem
de zaken wél zijn inbe
grepen. Want alle risi
co's van brand, diefstal 
en transportschade voor 
rondzendingen, veiling
materiaal en uitleencata-
logi zijn dan wèl verze
kerd. Voor de premie 
hoeft u het niet te laten. 
De Directeur Verzekerin
gen, de heer J. Spijker, 
Verdistraat 133, 2324 
KC te Leiden, geeft alle 
gewenste informatie. 
De enige voorwaarde is, 
dat u zich schriftelijk met 
de heer Spijker in ver
binding stelt. 

VOORZinERS-
VERGADERING'97 

De voorzittersvergade
ring van de Bondwordt 
geriouden op 1 8 januari 
1997 in 't Veerhuis te 
Nieuwegein. De agenda 
ziet er als volgt uit: 

1 . Opening door de 
voorzitter, welkom 
aan speciale gasten 

2 . Mededelingen en 
ingekomen stukken 
o. mededelen be
sluit voorzitter inza
ke herverkiezing 

3 . Verslag voorzitters
vergadering van 20 
januari 1996 
a. mededelingen 
naar aanleiding 
van dit verslag 

4 . Behandeling inge
komen vragen van 
verenigingen 

5 . Instelling 'overbrug
gingsklasse' voor 
potentiële interna
tionale inzenders 

6 . Opening van zaken 
met betrekking tot 
voorgenomen eve-
nemenenten en ten-
toonstellingsbeleid 

7. Herziening bepa
lingen inzake aftre
den als BB-lid, zo
als genoemd in 
HHR, artikel 9.1 (4e 
periode) en de leef
tijdsgrens van 67 
jaar voor kandi
daatsstelling 

8 . Voortgang cursus 
'Begeleiding bij Fi
latelie' 

9 . a. Voorlopige resul

taten V/erkplan van 
1-7-1996 tot 1-7-
1997 
b. Concept werk
plan van 1-7-1997 
tot 1-7-1998 

1 0 . Ontwikkelingen met 
betrekking tot de 
postzegelhandel in 
Nederland 

1 1 . V/at verder ter tafel 
komt 

1 2 . Sluiting 

Het Bondsbestuur rekent 
op de aanwezigheid van 
vele voorzi ttersl 

De Algemene Vergade
ring van de Bond zal 
overigens plaatsvinden 
op zaterdag 26 april 
1997inPapendalbi j 
Arnhem. Nadere berich
ten hierover volgen nog. 

HANDELSONDERNEMING Î HIINiE 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. NLO.647 19.455.B01 

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

^ ^ 

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. 

S C H A U B E K ZEER STERK IN BLANKO B L A D E N , 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. 
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[12] MECHANISCHE 
SORTERING 
Het sorteren en stempe
len van poststukken be
hoort ai sinds jaar en 
dag tot de arbeidsinten
siefste handelingen bij 
de postverwerking. Er 
werd daarom al vroeg 
gezocht naar mogelijk-
heden om deze hande
lingen machinaal te ver
richten. Stempelmachi-
nes bestonden al sinds 
het einde van de negen
tiende eeuw, maar de 
ontwikkeling binnen de 
machinale sortering van 
briefpost was aanzienlijk 
ingewikkelder. De eerste 
mechanische sorteerma-
chine werd dan ook pas 
in 1930 in gebruik geno
men. 
Hoofddoel van de me
chanisatie was een gro
tere doelmatigheid bij de 
verwerking van de post. 

Transorma 
Postambtenacr J.J.M.L. 
Marchand was iemand 
van groot belang voor 
de ontwikkeling van de 
postmechanisatie in Ne
derland. Hij was sinds 
1898 actief op het ter
rein van sortering en ex
peditie van briefpost en 
hij beschikte over een 
grote kennis van zaken. 
Marchand - die veel be
langstelling had voor 
techniek - k w a m op het 
idee het zware sorteer-
werk door machines te 
laten verrichten. Geheel 
op eigen initiatief ont
wikkelde hij een brieven-
sorteermachine. 
Na jaren van onderzoek 
verwierf hij omstreeks 
1920 het octrooi op een 
principemodel. Om zijn 
plannen ten uitvoer te 
brengen, werkte Mar-
chand samen met de 
Delftse hoogleraar Ir J.C. 
Andriessen. Deze maak
te een ontwerp voor een 
sorteermachine. Het 
proefmodel werd ge
bouwd bij Pletterij van 
Enthoven in Delft. 
De machine kreeg de 
naam Transorma, naar 
de beginletters van de 
woorden en namen 
fronsporteren, sorteren, 
A/larchand en Andries
sen. Niet alleen de Ne
derlandse PTT, maar ook 
een aantal buitenlandse 
postadministraties toon
den belangstelling voor 
de Transorma. 

Opleiding van transormisfes tn Rotterdam, 1930 

Codeer- en sorteermachine te Rotterdam, 1966 

Aparte maatschappij 
Marchand nam ontslag 
bij PTT en richtte in 1926 
de Technische Maat
schappij Marchand-An-
driessen op. Na een pe
riode van verdere ont
wikkeling werd in 1930 
de eerste Transorma op 
het postkantoor in Rotter
dam in gebruik geno
men. Dit exemplaar 
werd gebouwd bij Werk
spoor in Amsterdam. 
Het personeel dat de ma
chine moest gaan bedie
nen, kreeg een speciale 
opleiding tot transormist. 
In 1939 nam de firma 
Marchand-Andriessen 
deel aan de Wereldten
toonstelling in New York. 
Door het uitbreken van 
de Tweede Wereldoor
log miste dit echter zijn 
effect, al werd nog wel 
een aantal Transorma's 
geleverd aan Engeland 
(Brighton), Brazilië (Rio 
de Janeiro) en Duitsland 
(Mönchen-Gladbach en 
Berlijn). Onderhandelin
gen met andere landen 
moesten vanwege de 
oorlogsomstandigheden 
worden afgebroken. 
Na de oorlog werden 
nog naar acnt verschil
lende landen machines 

geëxporteerd. In ons 
land werden op de post
kantoren in Rotterdam, 
Haarlem, Utrecht, Breda, 
's-Hertogenbosch en 's-
Gravenhage in totaal 
twintig Transorma's ge
plaatst. De laatste machi
nes werden in 1981 in 
Den Haag buiten gebruik 
gesteld. Voor Nederland 
was hiermee na vijftig 
jaar het Transormo-tijd-
perk afgesloten. 

Sorteerproces 
Het sorteren op de Trans
orma's ging als volgt in 
zijn werK. Voordat de 
transormist begon, 
plaatste hij zijn persoon
lijke codestempel in de 
machine. Een afdruk van 
dat stempel werd op elke 
door hem gesorteerde 
brief geplaatst. Hierdoor 
was het mogelijk eventu
ele sorteerfouten te con
troleren. 
De fransorm/sf startte de 
machine, waarop het 
mechanisch transport ra
telend in werking trad. 
De fronsorm/sf pakte met 
zijn of haar rechterhand 
een brief en toetste met 
de linkerhand het code
nummer in van de plaats 
van bestemming. Hij of 

zij liet de brief daarna in 
een gleuf zakken. Via de 
codestempeldrukker 
kwam de brief in een 
bakje van de jacobslad-
der terecht. Deze voerde 
de brief omhoog naar 
een glijgoot, waarna de 
briervervolgens in een 
transportwagentje te
recht kwam. Dit wagen
tje had inmiddels door 
een mechanische scha
keling met pallen een 
code meegekregen. Het 
wagentje 'wist' daardoor 
waar de brief moest wor
den gelost. 
Het wagentje vervolgde 
zijn weg door de machi
ne en liet de brief vallen 
in het vak dat overeen
kwam met het ingetoetste 
nummer. 
Als een vak vol was, 
ging er een rood lampje 
branden. Na het leegha
len van de volle vakken 
werden de stapeltjes 
brieven voorzien van een 
bundelbriefje met de be
stemmingstekst. Door 
middel van een bundel-
sluitmachine werden de 
stapeltjes brieven gebun
deld om te kunnen wor
den verzonden. 

Hand versus machine 
De handsortering was li
chamelijk erg zwaar. Het 
bedienen van de Trans
orma was lichamelijk 
minder belastend, maar 
omdat de machine het 
tempo bepaalde, vergde 
dat werk meer geestelijke 
inspanning. 
Een transormist kon een 
sorteersnelheid van on
geveer drieduizend brie
ven per uur holen, terwijl 
voor een handsorteerder 
een norm van 1.800 
brieven per uur gold. 
Bij de grootste machine 
kon in één sorteergang 
op vierhonderd bestem
mingen worden gesor
teerd, terwijl in de hand
sortering daar drie sor
teergangen voor nodig 
waren! 
Het Nederlandse PTT 
Museum legde in 1956 
beslag op een kleine 
Transorma met 160 vak
ken. De machine was af
komstig van het postkan
toor in Breda. Aan de 
opschriften op de vakken 
is te zien dat de machine 
zowel voor de sortering 
van de te verzenden 
brieven - 'expeditie' -
als voor de sortering van 
de ontvangen brieven -

'bestelling' - w e r d ge
bruikt. Bij de ontvangen 
post sorteerde de Trans
orma op wijken en stra
ten. 

Kostenfactor 
Kritisch beschouwd vol
deed de Transorma niet 
goed. De aanschafprijs 
en de onderhoudskosten 
stonden in geen verhou
ding tot de geleverde 
prestaties en verder le
verde de machine niet de 
verwachte arbeidsbespa-
rinaop. 
In de beginperiode van 
de postmechanisatie 
werd daar niet zo op ge
let, maar toen na de oor
log de loonkosten toena
men, ging deze factor 
voor PTT wel degelijk 
meespelen. 
In het midden van de ja
ren vijftig begon het Dr 
Neher Laboratorium van 
P n (nu KPN Research) 
met de ontwikkeling van 
een sorteermachine die 
de Transorma moest ver
vangen. De nieuwe ma
chine diende aan twee 
hoofdeisen te voldoen: 
- ze moest een plaats
naam in machinaal lees
bare vorm kunnen om
zetten, het zogenoemde 
indexeren en 
- ze moest brieven van 
standaardformaat met 
grote snelheid kunnen 
sorteren. 

20.000 brieven per uur 
De Centrale Werkplaats 
van PTT kreeg opdracht 
een prototype van de be
oogde machine te bou
wen. In 1966 werd deze 
op het postkantoor in 
Rotterdam in gebruik ge
nomen. Na vijftien jaar 
dienst te hebben ge
daan, werd de machine 
in 1981 buitengebruik 
gesteld. 
No een grondige revisie 
verhuisde de machine uit 
Rotterdam naar het PTT 
Museum. Ze bestaat uit 
drie hoofddelen: een co
deer-, een transport- en 
een sorteerdeel. Het co
deergedeelte bestond 
oorspronkelijk uit vijf co-
deereenheden. Vanwege 
ruimtegebrek in het mu
seum werd het transport-
deel ingekort en werd 
maar één codeereenheid 
geplaatst. 
De sorteermachine kan 
ongeveer twintigduizend 
brieven per uur verwer
ken. Een medewerker 



aan de codeermachine 
indexeerde ongeveer 
2.500 brieven per uur. 
Uit het oogpunt van doel-
matigheicTwerden in Rot
terdam vijf codeermachi
nes aan ae sorteermachi-
ne gekoppeld. In feite 
lag de indexeersnelheid 
dus nog te laag voor de 
snelheid waarmee de 
sorteermachine v\'erkte! 
Een bijkomend nadeel 
van de machine v/as -
zeker in vergelijking met 
de Transorma - dat door 
het beperkte aantal sor-
teervakken (vierenzestig) 
een belangrijk deel van 
de post nog met de hand 
moest v/erden gesor
teerd. 

De verbetering ten op
zichte van de Transorma 
zat dus meer in het gege
ven dat voor de becJie-
ning van de Rotterdamse 
machine geen speciale 
kennis was vereist, dan 
in de verwerkingssnel
heid per medewerker. 

Werkwijze codeer/sor-
teermacnine 
De brieven werden ma
chinaal de codeermachi
ne ingevoerd. Stuk voor 
stuk werden ze op een 
matglazen leesvenster 
afgebeeld. Aan de hand 
van het adres - plaats 
van bestemming - drukte 
de codeerster een van de 
knoppen van het toetsen

bord in. Die knoppen 
correspondeerden met 
64 grote plaatsen (de 
vakken in de sorteerma
chine) en met de drie 
vakken op de stapeltafel 
(buitenland, handsorte-
ring en Amsterdam/ Rot
terdam). Door binnen vijf 
seconden op een wistoets 
te drukken kon een foute 
aanslag worden gecorri
geerd. Na het intoetsen 
van de plaatsnaam druk
te de machine met zwar
te inkt een streepjescode 
op de envelop af. 
De brieven werden in 
een voorverdeler ge
splitst, om vervolgens in 
het juiste afvoerkanaal te 
worden geleid. Een deel 

van de brieven ging met
een naar de stapeltafel. 
De overige brieven wer
den naar een tussensta
pelaar getransporteerd. 
Hier werd een sorteer-
voorraad aangelegd. De 
uitgang van deze buffer 
werd aangesloten op een 
transportband. Deze 
band voerde de brieven 
vervolgens stuk voor stuk 
naar de sorteermachine. 
De brieven passeerden 
vervolgens de leeskop, 
die het streepjespatroon 
omzette in elektronische 
signalen. Een ingewik
keld systeem van ban
den, kiepschijven en wis
sels bracht de brief uit
eindelijk in het juiste sor-

teervak. Als een vak vol 
was, ging er een rood 
signaallampje branden. 
De invoering van de 
postcode in de jaren ze
ventig ging gepaard met 
de ontwikkeling van 
computergestuurde post-
verwerkingsapparatuur. 
Om die reden werd de 
Rotterdamse codeer-sor-
teermachine in 1981 
buiten gebruik gesteld. 

Charles Boissevain is conserva
tor Posthistorie en Filatelistische 
Verzamelingen van Het Neder
landse PTT Museum te Den 
Haag 

Deze bijdrage is qebaseerd op 
de tekst vort een tnemobtad uit 
het PTT Museum 

slechts 
ƒ3.33 

per 
regel... 

...kost het u om een kleine annonce In 
'Philatelie' te plaatsen. Een driedelige 
kleine advertentie kost namelijk maar tien 
gulden. 
Maak gebruik van deze mogelijkheid om 
uw annonce onder de ogen van de 50.000 
lezers van 'Philatelie' te brengen! 

IVlotiefzegels 
Z e e r g r o t e v o o r r a a d 
V e e l * ' m o e i l i j k e " s e r i e s 
O o k v e e l l o s s e z e g e l s 
Postzegelhandel "Dutchstamp" 
Maandereindól, 6711 AB, Ede-Centrum 0318 61 03 34 

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

BIEDEN U AAN 
van 15 december 1996 - 15 januari 1997 

Nederland 

Cat. nr. 
270-273 
274-277 
278 
279-282 
283-286 
287-288 
289-292 
293-295 
296-299 
300-304 

omschrijving 
Kind 1934 
Zomer 1935 
Luchtvaartfonds 1935 
Kind 1935 
Zomer 1936 
Universiteit Utrecht 
Kind 1936 
Jamboree 1937 
Zomer 1937 
Kind 1937 

Onze prijs 

postfris 
145,00 
175,00 
125,00 
165,00 
110,00 
25,00 
85,00 
17,50 
60,00 
55,00 

ongebruikt 
45,00 
55,00 
45,00 
37,50 
32,50 
10,00 
27,50 

7,50 
20,00 
15,00 

gebruikt 
22,50 
15,00 
17,50 
12,50 
10,00 
7,50 
7,50 
2,50 
6,00 
4,00 

Bestellingen per postbank is mogelijk met vermelding van serie Nr. 

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

GRAVENSTRAAT 30 
1012 NM AMSTERDAM 

TEL. 020-6231319 
POSTBANK 3121427 

G KEISER & ZOON 
PASSAGE. 25 

2511 ARDEN HAAG 
TEL. 070-3462339 
POSTBANK 4262 

LEIDSE POSTZH. 
VROUWENSTEEG 3 

2312 DX LEIDEN 
TEL. 071-5123233 

POSTBANK 4083049 

JAN RIET 
MINREBROEDERSTRAAT 4 

3512 GT UTRECHT 
TEL. 030-2316838 
POSTBANK 371645 

W. MBU RS 
NIEUWSTRAAT 5 

6701 DE WAGENINGEN 
TEL. 0317-414318 
POSTBANK 966389 



HANNEMAN EN HUYGENS' KINDEREN 
OmkideEjkhäd rond namm we^mmm 

Met name over de vraag, welk 
portret bij welke zoon hoort 
wordt al enige tijd geredeka-
veld. De vraag is daarom van 
belang, omdat het schilderij 
wordt 'geciteerd' op de kin
derzegels van 1955: twee zo
nen van Huygens zijn afge
beeld op de zegels van 10+5 
en 25+8 cent. 

CiFfrVI •*» * h " ' t ' ' ' 1 
Om een einde te maken aan 
die onduidelijkheid heb ik 
contact opgenomen met het 
Mauritshuis in Den Haag, 
waar het schilderij met de kin
deren van Huygens en diens 
vrouw Suzanne van Baerie te 
zien is. 
Bij een gravure die Hanne-
man naar het schilderij heeft 
gemaakt zijn de juiste namen 
van de kinderen vermeld. 
Hieruit blijkt dat alleen de na
men van Philips en Lodewijk 
zijn verwisseld. De verwarren
de naamsvermelding van Huy
gens' kinderen op de twee 
kinderpostzegels van 1955 is 
het gevolg van de raadpleging 
van twee verschillende infor
matiebronnen: de catalogus 
van het Mauritshuis uit 1914 
en de ikonografie van Con-
stantijn Huygens en de zijnen, 
samengesteld door H.E. van 
Gelder in 1957. 

De ondei/oekei analyseert in 
laatstgenoemde publikatie on
der meer de correspondentie 
die in de loop van enkele eeu
wen is gevoerd door diverse 
bezitters over het doek Borst
beeld van Huygens omgeven door 
zijn vijf kinderen van de portret
schilder Adriaan Hanneman 
uit 1640. De afbeeldingen op 
de kinderpostzegels 1955 van 
10 en 25 cent zijn aan dit olie-

^ verfschilderij (formaat: 206 bij 
°- 174.5 cm) ontleend. 
^ De analyse uit 1957 van Van 
== Gelder - anderhalfjaar na de 
^ uitgifte van twee kinderzegels 
^ gepubliceerd - corrigeert de 
^ toeschrijvingen in de Maurits-
o huis-catalogus van 1914! 
:i Op de gravure zijn de borst-
2 beelden van de vijf kinderen 
2 genummerd. Volgens zeven-
ï tiende-eeuwse voorschriften 

— heeft een ouder kind op een 

SyjO rij recht op de rechter plaats. 
"O Zodoende bevinden 3. Con-

stantijn, 1628 (ouder dan 2. 
Chnstiaan, 1629) en 5. Lode
wijk, 1631 (ouder dan 4. Phi
lips, 1633) zich rechts op het 

B. HYLKEMA, BEETSTERZWAAG 

Eind vorig jaar werd in de rubriek 'Uit de wereld van de 

filatelie' geschreven over de onzekerheid rond een schilderij 

van Adriaen Hanneman'. Op dat doek zijn Constantijn 

Huygens en zijn kinderen afgebeeld. Maar wie is nu eigenlijk 

wie? De auteur van deze bijdrage gaat op die vraag in. 

schilderij. Het jongste kind 1., 
dochter Suzanne (1637), is 
bovenaan het schilderij weer
gegeven. 

VRUCHTBAAR HUWELIJK 
In de cartouche, middenon
der op het schilderi, is een La
tijnse spreuk, gedateerd anno 
1640, geplaatst: Ecce Henditas 
Domini. De vertaling hiervan 
luidt:' De erfenis mij door 's 
Heren gunst gebleven'. Deze 
spreuk 'illustreert' een fami-
lietragedie: Huygens vrouw 
Suzanne was op 10 mei 1637, 

enkele maanden na de ge
boorte van het jongste kind, 
overleden! 
Enkele jaren na haar dood 
kon Huygens er pas toe ko
men dit schilderij door Han
neman te laten schilderen. 
Het alleen achterblijven heeft 
hij met deze spreuk duidelijk 
laten uitkomen, evenals met 
de duistere (academie)kleu
ren als licht- en donkerbruin 
met oker. Wit (voor de kragen 
en voor de kleding voor de 
dochter), zwart (voor de overi
ge kleding) en roze (voor lip-

Lmks Chnstiaan Huygens (1629 
1695), natuurkundige (nummer 2 op 
het scnilderi| van Hanneman) 

Nummer 4 op Hannemans doek is 
Philips Huygens (1633-16571, 

roepnaam Flip 

Rechts vader Constanti|n Huygens Sr 
(1596-1687), dichter en raadsman 

[nummer 6 op Hannemans schilderij) 

pen en de mutsversiering van 
de dochter) zijn de toegevoeg
de kleuren. Tussen de zes 
schilderijtjes zijn vier putti's 
(naakte kinderfiguurtjes), in 
ingewikkeld gedraaide hou
dingen weergegeven, met een 
veelheid aan vruchten geschil
derd. Hiermee wordt de 
vruchtbaarheid van het huwe
lijk van Huygens gesymboli
seerd. 

HUYGENS EN DE FILATELIE 
Filatelistisch gezien is er spra
ke van een unieke situatie! 
Vier personen (een vader en 
drie zonen) uit hetzelfde ge
zin - dat van Huygens - komen 
op Nederlandse postzegels èn 
op Hannemans schilderij 
voor! Twee postzegels zijn 
daarnaast aan uitvdndingen 
van Christiaan Huygens ge
wijd! 

' zie ook 'Philatelie' van november 
1995, bladzijde 712 

Constantijn Huygens Jr (1628 
1697), roepnaam Tien, 11 jaar 

(nummer 3 op het doek) 

Lodewijk Huygens (1631 1699) 
6 of 7 jaar (nummer 5 op het 

schilderij van Hanneman 



f. Alle aanb ied ingen verkr i jgbaar bij 

THEO PETERS NUMISMATIEK & FILATELIE 
-\ in Amsterdam: Theo Peters _̂  

^T_ aan de Rosmarijnsteeg 7 
in Rotterdam: Joh. Huisman Philatelie B.V. 

ï aan de Lijnbaan 44 A^gk 
P Tel. 020-6222530 ^ » ^ Tel. 010-4137957 ( ^ | 

open ma. l/m za. 10.00-17.00 uur open wo. t/m za. 11.00-17.00 uur ^ ^ ^ 

NAJAARS-KOOPJES 
VOOR ELK WAT WILS! 

\ 

BESTEL PER: 
brief(kaart) - tel. 020-6222530 - fax 020-6222454 

Nederland 
nrs. 4-5-6 
nette gestempelde serie 
Cat.w. ƒ 317,50 

ƒ 149— 

Nederland 
nrs. 34 t/m 44 
mooie serie 'Hangend Haar' 
netjes gestempeld 
Cat.w./ 340,50 
IMK 2 1 onze prijs ƒ 1 5 9 , — 1 

Nederland 
nr. 68 '20 cent groen'. Een van de 
zeldzaamste zegels in luxe postfrisse 
topkwaliteit, slechts 5x voorradig! 
Cat.w. ƒ 1900,— 

onze prijs ƒ 1 3 9 5 , — [ 

Nederland 
nr. eibtetebeche 
paar, luxe postfris 
Cat.w. ƒ 400,— 

.ƒ185,— 

Nederland 
nrs. 82/83 
luxe postfris 
Cat.w. ƒ 70,— 

ƒ 47,50 

Nederland 1930 
compleet 
Nrs. 229/231 en 
232/235 luxe postfris 
Cat.w. ƒ 280,— 

onze prijs ƒ 1 8 9 , — 

Nederland 'Kinderzegels' 
1936-37-38-39-40, luxe - " ^ ^ 
gestempelde series extra 
aantrekkelijk geprijsd 
Cat.w. ƒ 59,— 
NK 7 I onze prijs ƒ 2 5 , -

Nederiand 
nrs. 474/489 
luxe gestempeld 
Cat.w. ƒ 50,50 

NK 8 onze prijs ƒ 2 2 , 5 0 

Nederland 
nrs. 556/560 'Kerken' 
luxe postfris 
Cat.w. ƒ 210,— 

M 
NK e ] onze prijs ƒ 9 9 , — 

Nederland 
1955 compleet 
nrs. 655 t/m 670 
luxe postfris 
Cat.w./132,— 

onze prijs ƒ 6 4 , 

Nederland 
nrs. 681/682 
luxe postfris 
Cat.w. ƒ 125,— 

NK11 onze pri]S ƒ 57,50 

Nederland 1960/1964 
Postfrisse mini-collectie 
met alle zegels van nr. 
736 Vm 835. Maar liefst 94 

I zegels. Cat.w. / 323,— 

onze prijs ƒ 1 6 0 , — I 

1e Dag Enveloppen 
E.75t/m 100. Prachtig 
geheel incl. a-nummers 1 
28 luxe blanco covers. ' 
Cat.w. ƒ 252,75 

onze prijs ƒ 1 0 9 , — 

Nederland 
"Kinderzegels' 
1965-66-67-68-69 
5 complete series luxe 
postfris. Cat.w. / 

Nederland compleet vel 
1036 "Juliana" in compleet 
vel van 100 zegels 
Nu ongekend voordelig! 
Cat.w./ 125,— 

NK15 onze prijs. .ƒ 4 9 , -

Nederland compleet vel 
1037 "De Schakel" in een 
compleet vel van 100 zegels 
Nu ongekend voordelig! 
Cat.w. / 250,— 

NK16 onze prijs ƒ 109» 

Nederland 1052 
KOEIENPAAR 
Nu voordelig 
Cat.w. / 50,— 

1VJK17I onze prijs ƒ 1 9 , 5 0 

Nederland 
AMPHILEX 1098/1102 
blok 9 & 4 
Cat.w. / 32,50 

NK18 onze prijs ƒ 15,90 

Automaat
boekje 
6FFQ 
Cat.w./110,— 

wmy\ 

NK19 onze prijs. .ƒ 4 9 , -

"XaialAutomaat-
Ö H S b o e k j e 9 F 

schaarse 'tekstboekjes' nu voordelig! 
Cat.w^/ 250,— 

ƒ 1 3 0 , -NK20 nu voor 

Automaatboekjes 12A+13A+14A 
3 gewilde boek- " 
jes, nu extra 
voordelig! 
Cat.w./ 160 

NK21 onze prijs ƒ 6 5 , 

Ie Dag Enveloppen E.201 t/m 250a 
Prachtige serie van maar 
liefst 62 luxe covers, zonder 
adres. Incl. alle a-nummers. 
Prijstip! Cat.w. / 369,75 

onze prijs ƒ 1 2 5 , — NK22 

Ie Dag Enveloppen E.251 t/m 300 
Prachtige serie van maar 
liefst 60 luxe covers, zonder 
adres. Incl. alle a-nummers. 
Prijstip! Cat.w./421,75 

...ƒ 1 7 9 , -NK23 onze prijs 

Kwaliteit garantie. Wij garanderen zowel de juiste ca
taloguswaarde als de omschreven kwaliteit, t̂ ôctit iets 
niet aan uw wensen voldoen, wordt e.e.a. omgeruild! 

B E S T E L B O N zenden aan: 
T. Peters, Rosmarijnsteeg 7,1012 RP Amsterdam 

stuurt u mij de volgende aanbiedingen: 

..xNK 

..xNK 

..xNK 

..xNK 

..xNK 

..xNK 

..xNK 

..xNK 

..xNK 

..xNK10 è 

. . xNKII a 

..XNK12 a 

..xNK13 a 

..XNK14 ä 

9 ä 

ƒ 149,— 
ƒ 159,— 
ƒ1395,— 
ƒ 185,— 
ƒ 47,50 
ƒ 189,— 
ƒ 2 5 , -

22,50 
99,— 
64,— 
57,50 

160,— 
109,— 

17,50 

..XNK15 ä ƒ 

..XNK16 è ƒ 

..XNK17 a 

. .xNKIB a 

..XNK19 è 

..XNK20 a 

..XNK21 a 

..XNK22 a 

..X NK 23 a 

49,— 
109,— 

19,50 
15,90 
49,— 

130,— 
65,— 

125,— 
179,— 

subtotaal 
kosten 3,50 

Totaal 

Naann 
Adres 
Postcode 
Plaats 
G ll< ben reeds klant bij Theo Peters en betaal 

binnen 8 dagen na ontvangst 
D Ik betaal vooruit d.m.v. bijgevoegde cheques/ 

contanten 
D Ik heb het bedrag op uw Postbankrekening 2351646 

of ABN/AMRO rekening 408812443 overgemaakt J 



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

g, 

850 

LELIJKE EENDJES 
Behalve de gewone post
zegels om brieven mee te 
frankeren, zegels dus zo
als wij die sinds 1840 
kennen, zijn er diverse 
soorten andere zegels 
door de post uitgegeven, 
zegels die vaak minder 
bekend zijn en ook min
der gewaardeerd wor
den. Veelal komt dat om
dat men ze qua druk-
kwaliteit, ontwerp of af
beelding niet zo inspire
rend vindt. 
Het eerste van die lelijke 
eendjes was de portze-
gel, gebruikt op niet of 
onvoldoende gefrankeer
de brieven. Het was de 
Franse post die in 1859, 
tien jaar na de verscfiij-
ning van de eerste Fran
se postzegel, tot de uit-
|ifte van zulke na-
effingszegels overging. 

Het Franse stelsel van 
posttarieven was betioor-
liik ingewikkeld en voor
al de administratieve ver
werking van niet-vooruit-
betaaldportop lokale 
brieven (vooruitbetaling 
was toen nog niet ver-
plicfit) gaf veel moeilijk
heden. Vandaar dat op 
1 januari 1859 de eerste 
portzegel ter wereld, in 
een waarde van 10 cen
times, bij de Franse post 
in gebruik kwam. Vier 
jaar later werd deze ze
gel gevolgd door een se
rie zegels met een iden
tieke grafische vormge
ving in de waarden 15, 
25, 30, 40 en 60 centi
mes. De hoogste twee 
waarden werden - in te
genstelling tot de zwarte 
uitvoering van de lagere 
waarden - in de kleuren 
blauw en bruin gedrukt. 
Aan de ontwikkelingsge
schiedenis van de (in
middels weer afgeschaf
te) portzegels wijdt Ja
mes Buchan in het Engel
se postzegelblad Gib
bons Stamp Monthly 
(oktober) een uitvoerig 
artikel. Daarbij be
spreekt en toont hij ook 

BORDEAUX. 

interessante voorbeelden 
van beporte poststukken 
uit het buitenland naar 
Frankrijk. 

FILATELIE EN LITERATUUR 
In Gibbons Stamp 
Monthly staat ook een 
artikel van de hand van 
P. Harris. Het behandelt 
een weinig voorkomend 
fenomeen: filotelistische 
aspecten in de romanlite
ratuur. Hij roept in herin
nering een van de min
der bekende romans van 
de negentiende-eeuwse 
auteur Anthony Trollope, 
getiteld John Caldigate. 
Behalve de schrijver van 
eenenveertig boeken was 
Trollope ook een hoge 
ambtenaar bij de Britse 

Anthony Trollope (1815-1882] 

post. Naar eigen zeggen 
was hij het in veel op
zichten oneens met de 
hervormingen die zijn 
baas, Rowland Hill, in 
die periode wilde door
voeren. Daarom nam hij 
ontslag uit zijn functie en 
ging hij op reis naar 
Australië, waar zijn zoon 
een schapenfarm had. 
Een van de boeken die 
Trollope tijdens en na die 
reis schreef was een hu
welijksdrama, compleet 
met een liaison, een echt
scheiding en een proces 
wegens bigamie. Daar
bij Taat Trollope zijn 
hoofdpersoon een be
wijsvoering leveren die 
geheel steunt op de post
stempels op diverse brie

ven, de afwezigheid van 
een aankomststempel en 
de data van de brieven. 
Zo wordt ontdekt dat de 
postzegel op een voor 
het proces belangrijke 
brief was uitgegeven na 
de datum die op de brief 
werd vermeld, kortom, 
een studie van zegels en 
stempels waar een mo
derne filatelist graag zijn 
tanden in zou zetten. Als 
voormalig postambte-
naar was Trollope dan 
ook goed op de hoogte 
van het functioneren van 
de Britse post in Groot-
Brittannië en de toenma
lige koloniën in Austra
lië. 

VIJFTIG JAAR BOND LEIDT 
TOT NOSTALGIA 
Het Duitse Bondsblad 
Philatelie benut het vijf
tigjarig bestaan van de 
na-oonogse Bond om in 
een serie artikelen herin
neringen aan de filatelie 
in de eerste jaren na de 
val van het Hitler-regime 
te beschrijven. Het was 
een periode waarin de 
verzamelaars, voor zo
ver ze daartoe in het ver
woeste land althans de 
mogelijkheid hadden, 
hun hobby weer moesten 
oppakken zonder filote
listische informatie in de 
vorm van tijdschriften of 
catalogi. Ook de in die 
jaren nog op zeer be
scheiden schaal werken
de kranten hadden wel 
belangrijkere informatie 
te geven dan nieuws 
over postzegels. De fila
telisten gingen al wel 
spoedig proberen hun 
oude contacten met an
dere verzamelaars in de 
vier bezettingszones op 
te nemen. De informatie 
die ze op die manier -
meestal per briefkaart-
ontvingen werd met an
dere verzamelaars uitge
wisseld. 

En er wös heel wat 
nieuws te melden. Na de 
aanvankelijke stroom 
van plaatselijke noodop-
drukken verschenen de 
eerste zegels van de ver
schillende bezettings
machten, de vaak heel 
provisorische stempels 
werden weer vervangen 
door datumstempels en 
er werden nieuwe, uni
forme posttarieven inge
voerd. 
De artikelenserie in het 
Duitse Philatelie - ge
schreven door Dr Heinz 
Jäger - verscheen in de 
edities van september, 
oktober en november. 

VROUWEN OP 
POSTZEGELS 
Lilly Lewy, die maande
lijks een rubriek in het 
Engelse handelarenblad 
The Philatelic Exporter 
verzorgt, schopt met ken
nelijk plezier tegen de 
Britse post en tal van hei-

waarden van de zegels: 
het is in hoor ogen af
keurenswaardig dat een 
bijzonder belangrijke 
wetenschapsvrouw het 
slechts moet doen met 
een Second C/oss-zegel, 
terwijl andere dames een 
First class- of zelfs een 
Air-Mail Rote-zegel toe
bedeeld krijgen. 
Dat geeft aanleiding om 
toch eens te kijken of, en 
zoja hoe vrouwen (an
ders don vorstinnen en 
hun vrouwelijke verwan
ten) op postzegels terecht 
komen. In België, waar 
recentelijk nog twee da
mes een postzegel kre
gen, blijkt dat geen pro
bleem te zijn, en al even
min in Duitsland, waar al 
geruime tijd een langlo
pende serie met verdien
stelijke vrouwen in om
loop is. 

In Nederland moeten we 
tot de Anne-Frankzegel 
van 1980 teruggaan om 

lige huisjes aan. In het 
septembernummer gooit 
ze een knuppeltje in het 
jfeministiscnj hoender
hok. Aanleiding was de 
verschijning van een se
rie met de portretten van 
vier belangrijke vrouwen 
in Engeland. Lilly is het 
niet eens met de verde
ling van de geëerde da
mes over de diverse 

een niet-vorstelijke vrouw 
- in dit geval een heel 
jong meisje - op een 
postzegel aan te treffen. 
Erg vrouwvriendelijk blij
ken de beslissers op dit 
gebied bij de PTT Post 
dus niet te zijn. Sommige 
vrouwen komen alleen 
op een postzegel omdat 
ze - zoals Saskia, de 
vrouw van de kunstenaar 
- door een beroemdheid 
als Rembrandt werden 
geschilderd. Wat Anne 
Frank betreft: die kreeg 
met 60 cent het toen gel
dende binnenlands brief-
tarief toebedeeld; het
zelfde was het geval met 
de Duitse Anne-Frankze
gel, die een jaar eerder 
verscheen. 
Op onze Zomerpostze-
gels is incidenteel ook 
nog wel eens een vrouw 
afgebeeld, zoals de 
scririjfster Aagje Deken 
die in 1941 met een ze-



gel van vier cent (plus 
drie cent toeslag) als der
de in een serie van vier 
zegels niet slecht 
scoorde, zoals dat tegen
woordig heet Maar ver
der heert de post in ons 
land het bij onze vier 
(overigens zeer geëerde 
en bewonderde) vorstin
nen gelaten. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
Nu de laatste aflevering 
van het Handboek Vrij
dag is verschenen, wordt 
het tijd aandacht te vra
gen voor dit magistrale 
werk, dat is volbracht 
onder auspiciën van de 
vereniging Dai Nippon 
Het Handboek Vrijdag is 
een gespecialiseerd, uit
stekend naslagwerk voor 
de postzegels en post
waardestukken die wer
den gebruikt tijdens de 
Japanse bezetting van 
NederlandsIndië. Het 
geschrift bestrijkt de pe
riode 30 april 1942 tot 
25 oktober 1945 en het 
bestaat uit zevenentwin
tig afleveringen. Deze 
zijn in de jaren 1990 tot 
1996 met steun van de 
Stichting Filatelie en de 
Stichting Bevordering 
Studie Postgeschiedenis 
verschenen. 

tensief aan de totstand
koming van zijn verza
meling gewerkt, waarbij 
bijzonder goede contac
ten met de neer Ricardo 
hem tot grote steun zijn 
geweest. 

Dat de buitenlanders die 
Nederland verzamelen 
goed bij zijn wordt weer 
eens aangetoond in de 
(Britse) nieuwsbrief (num
mer 82 van september) 
van de Netherlands Phi
latelic Circle. Er staat een 
afbeelding in van een 
poststempel uit Rotter
dam voor de opening 
van een nieuwe tramlijn 
over de Erasmusbrug. 
(Rotterdammers die de 
NRC lezen weten zoiets 
helemaal niet!) 
Het zoeken van foutjes 
zit weer in de lift. Gruno
post, het blad van de 
postzegelveren ig i ng 
Groningen, is in het sep
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Illustratie uit het Handboek Vri jdag 

De totale omvang van 
ruim 700 pagina's, 
waarvan 97 kleurplaten, 
is onderverdeeld in acht
tien hoofdstukken. Van 
deze achttien zijn de 
meest indrukwekkende 
de nummers 10 (Java, 
63 pagina's), 11 (Suma
tra, 198 pagina's) en 12 
(Borneo en Grote Oost, 
1 56 pagina's). Deze drie 
met elkaar beslaan dus 
meer dan de helft van 
het geheel. 
Gezegd kan nog worden 
dat T Vrijdag, de auteur 
van het handboek, van 
1946 tot 1950 als mili
tair op Java verbleef en 
na deze periode nog tien 
jaar in Indonesië heeft 
gewoond. Gedurende al 
deze jaren heeft hij in

tembernummer begon
nen aan een serie onder 
de titel De zegeldoos met 
fouten uit heaen en verle
den. Daar zitten zelfs be
richtjes bij in de oude 
spelling De Vries en Te 
Win kei (vo/sc/i en Ne
derlandsch met sch, 
waarbij de ch stom was 
en niet werd uitgespro
ken. Deze lettercombina
tie klinkt heel gewoon als 
een s). Even terzijde: 
deze schrijfwijze is al in 
1935 gewijzigd door de 
spelling Marcnant, waar
bij de uitspraak geen 
aanpassing nodig had. 
Onder invloed van de 
Duitse uitspraak van de 
'sch' wordt dat tegen
woordig niet meer olqe
meen begrepen. ^ 

Een anecdote over het 
vertrouwen in de postbo
de en hoe dat wel eens 
misloopt is opgenomen 
in het officiëfe nieuws
blad van de Britse Bond, 
ABPS News (april). Een 
Engelse briefscnrijver 
anno 1 872 had geen 
postzegel en wilde een 
Kennelijk dringende brief 
toch posten. Hij schreef 

een nog in 1949 met bij
frankering gebruikt oud 
postwoardestuk (Vürt
heim 2V2 cent met op
druk 3 cent). Door het 
met nieuwe, geldige ze
gels overplakken van de 
oude aanduiding 'brief
kaart met betaald ant
woord' konden deze 
oude kaarten alsnog 
worden gebruikt. 

Penny in Box eerlijkheid werd met beloond 

op de plaats van de post
zegel Penny in box en 
zaFaan die woorden 
hooqstwaarschijnlijk ook 
de ddad hebben toege
voegd. Helaas voor riem 
werd de brief met 2 pen
ny's port bij de geadres
seerde bezorgd. Wat 
met de penny in the box 
is gebeurd zal wel altijd 
een raadsel blijven. 

Een verhaaltje als het 
voorafgaande maakt dui
delijk dat een filatelistisch 
artikel(tjej niet uitgebreid 
of ingewikkeld benoeft te 
zijn om aardig over te 
komen Het is misschien 
een aansporing voor ver
enigingen om te probe
ren nun leden ook eens 
naar de pen te laten grij
pen over een vondst of 
een belevenis. Aldus 
doende heeft de postze
gelvereniging Op Hoop 
van Zegels in het septem
bernummer van Spaar
nepost twee vondsten in 
een oud archief vermeld. 
Daardoor is over het ge
bruik van een treinstem
pel op het traject Emme
rikBazel tussen 1898 en 
1913 een aantal bijzon
derheden vastgelegd. 

Het septembernummer 
van Grenzenloos, het 
blad voor de filatelie van 
de Verenigde Naties en 
Verenigd Europa, laat een 
medelid aan het woord 
over zijn 'bekering' tot de 
Europafilatelie. 
Ook kan nog worden 
vermeld dat in Stokvis
post (NVPV afdeling 
Deventer) curieuze 
Deventer poststukken 
worden beschreven. Het 
oktobernummer verklaart 

Nuttige informatie kan 
eveneens verhelderend 
zijn. Daaronder vallen 
bijvoorbeeld verzeke
ringszaken (Postzegel
vereniging De Maos
mond, nummer 7 van 
september), het bewaren 
van waardevolle zegels 
(NVPV afdeling Almelo, 
nummer 4 van juni) of 
het zelf maken van al
bumbladen (Postzegel
vereniging Noordwijk, 
nummer 1 van septem
ber). Dat over dit laatste 
onderwerp heel verschil
lend wordt gedacht is 
overigens ook in Philate
lie van november te le
zen. 

Over een zoutlikkend ge
zelschap heeft het Belgi
sche blad Themaphila 
van september naar aan
leiding van een post
stempel een boeiend ver
haal. Het beschrijft de 
geschiedenis van in het 
overwegend katholieke 
Salzburgerland wonende 

In de Salzleckergemeinde 
Schwarzach im Pongau was dit 
speciale stempel in gebruik, dat 
een aantal Lutheranen toont die 
een 'eed op het zout' zweren 

protestanten (Luthera
nen). Deze verzetten zich 
tegen overheersing door 
een eed op het zout. Dat 
was in 1731. In 1732 
konden ze naar Oost
Pruisen uitwijken. 

In het Belgische blad De 
Postzegel van september 
krijgen de Oostenrijkse 

zegels op het thema 'mo
derne kunst' aandacht. 
Elk jaar komt er in deze 
reeks een nieuwe zegel 
bij. Daar is hoewel niet 
uitsluitend, toch vooral 
de naam Hundertv/asser 
aan verbonden. Voor 
andere uitgiften put Oos
tenrijk onder meer ook 
uit het werk van Gustav 
Klimt {Jugendstil) en 
Egon Schiele (Expressio
nisme). 

Het ontduiken van brief
porto is in ons land voor
al bekend geworden van 
als drukwerk verzonden 
prentbriefkaarten met de 
toevoeging ZOP ('Zie 
Onder Postzegel'). Ook 
andere landen kenden 
echter trucjes, zoals te le
zen valt in het septem
bernummer van Dansk 
Filatelistisk Tidsskrift. 
Een kaart uit San Marino 
in steno (jaartal 1892) 
en een kaart uit de Ver
enigde Staten in spijker
schrift (jaartal 1904) zijn 
voorbeelden van als 
drukwerk verzonden be
schreven kaarten. Twee 
minder duidelijke exem
plaren uit Rusland heb
ben op de schrijfhelft een 
bijna vlakvullende afzen
der, waar een rij cijfer
tjes bij is vermeld (aar
digheid of spionnage?). 
In net septembernummer 
van Druck Doende, het 
blad van de vereniging 
Papier en Druk, is een 
beschouwing gewijd aan 
de grafische vormgeving 
van een aantal Neder
landse postzegels. De ti
tel luidt De vliegende duif 
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Spi|kerschrift op de tekstzijde 
van een Amerikaanse briefkaart 
uit 1904 ingewikkelde mo
nter van portoontduiking . 

van Chris Lebeau, maar 
een reeks van ontwer
pers wordt in het artikel 
bestudeerd en hun werk 
beschreven. Het plaatsen 
van ontwerpers en hun 
ontwerpen in een groter 
verband is niet alleen 
van belang voor de the
matische verzamelaar, 
maar ook voor een klas
sieke verzamelaar een 
uitdaging om met meer 
waardering te kijken 
naar de postzegels van 
de twintigste eeuw. S51 



PLAIUK 
Het aantal thematische 
catalogi groeit nog 
steeds. Toch is niet elke 
nieuwe catalogus een 
aanwinst. Het eerste deel 
van het DMGhandboek 
luchtvaartmotieven  in 
het Duits Themaf i 
scher Br ie fmarken
k a t a l o g Luftfahrt 
Band 1 kan weliswaar 
als naslagwerk dienen, 
maar hetloopt inmiddels 
bijna drie jaar achter. 
De luchtvaartzegels wor
den alfabetisch per land 
geïnventariseerd Afbeel
dingen ontbreken. Behal
ve jaar van uitgifte en de 
Michelnummers wordt 
met een motiefcode ge
werkt Verder is de infor
matie vrij summier. De 
catalogus is heel sober 
uitgevoerd' losse bladen 
in een eenvoudige, neu
traalwitte ringband. Het 
is jammer dat de moge
lijkheden die 'de compu
ter' biedt niet zijn benut, 
tegenwoordig is het vrij 
eenvoudig om themati
sche overzichten te ma
ken, zodat in een oogop
slag duidelijk wordt  om 
maar eens een voorbeeld 
te geven  welke landen 
een zegel met afbeelding 
van een Boeing747 
hebben uitgegeven. Dat 
soort lijstjes ontbreekt 
echter; de concurrent 
Aircraft van Stanley Gib
bons doet het wat dat 
betreft veel beter Die is 
niet goedkoop  zo'n 
dertig gulden  maar dat 
geldt ook voor het DMG
fiandboek. 

Deel 2, gewijd aan 'Be
kende personen in de 
luchtvaart', zal waar
schijnlijk in de loop van 
volgend jaar verschijnen. 
(D. Veenstra) 
Thematischer Bnefmarkenkata
log Luftfahri Band 1, 400 pp 
ongeill , formaat A5 , ringbana 
Verkrijgbaar bi| P W Mem
hardt International Booksellers, 
Bleyenburg 5, 2511 VC 's Gra 
venhage Te bestellen door over 
making van f 82 50 op Post 
bankrekening 1 253414 ten 
name van P W Memhardt te 
Den Hoog onder vermelding 
van de titel 

^ Bij uitgeverij Detail ver
^ scheen onlangs de cata
2 logus W i l d Cattle. Het 
= boekwerk bevat alle ze

gels (zo'n driehonderd) 

8M met in het wild voorko 
W" mende runderen, zoals 

de Amerikaanse bison, 
de Afrikaanse buffel en 
de yak. Alle zegels zijn 
op ware grootte afge
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Wild Cattle 

beeld. Er wordt gebruik 
gemaakt van de catalo
gusnummers van Yvert & 
Tellier. Bij elke zegel is 
de soortnaam van het 
dier in verschillende ta
len vermeld. Ook is er 
een bescheiden begin 
gemaakt met het tonen 
en opsommen van stem
pels en postwaardestuk
ken op het thema 'wilde 
runderen' Achterin zijn 
lijsten te vinden waarin 
de zegels op soortnaam 
en per land zijn onder
gebracht. Jaarlijks zullen 
supplementen op de ca
talogus worden uitge
bracht. 
(AK) 

VViW Coff/e door D Bekker, 
104 pp , losbladig (driegaats 
ringband) of gebonden Te be 
stellen door overmaking van 
f 55 90 (ringband) of f 42 70 
(gebonden) op Postbankreke 
ning 7233461 van Uitgeveri| 
Detail onder vermelding van 
'Wi ld Cottle' 

De blauwe portzegels 
van 1881 van Neder
land hebben door hun 
ingewikkelde maar inte
ressante drukgeschiede
nis al heel lang verzame
laars gefascineerd. De 
verschillende waarden, 
typen, tandingen en vele 

oplagen met variërende 
'zettingen' zijn in het ver
leden dan ook uitvoerig 
onderwerp van studie en 
verzamelen geweest. 
Daarbij moesten archief
onderzoek en studie van 
de zegels zelf hand in 
hand gaan. In 1934 pu
bliceerde Ir. A. Verbeek 
in eigen beheer een stu
die waarin hij zijn erva
ring van jarenlange om
gang met deze zegels 
vastlegde. In het voet
spoor van Verbeek heeft 
nu de bekende portspe
cialist drs. L. Goldhoorn 
eveneens in eigen be
heer en in een Kleine op
lage  een diepgravend 
overzicht uitgeven van 
de lange en korte breuk
strepen die bij de zegels 
van 1 ' /2 en 2' /2 cent 
voorkomen. Hoewel 
sinds enkele jaren ook de 
korte breukstrepen apart 
in de Speciale Catalogus 
van de NVPH vermeld 
staan, ontbrak het tot he
den aan een overzicht 
van het hoe en waarom 
van deze afwijking. 
Goldhoorns heldere stu
die geeft antwoord op de 
vraag hoe deze varian
ten ontstonden en na ver
loop van tijd weer ver
dwenen. Ook de zeld
zaamheid van hun voor
komen wordt besproken. 
Wat de uitgave heel bij
zonder maakt is het op
nemen van originele 
grootformaat kleurenfo
to's van zegels met de 
behandelde afwijkingen, 
waarbij ook reproducties 
van in de afgelopen tien
tallen jaren op veilingen 
aangeboden exempla
ren Voor serieuze Ne

derlandverzamelaars is 
deze uitgave dan ook 
een snoepje dat men 
zich niet mag laten ont
gaan, 
(J. Vellekoop) 
De lange en korte breukstreep 
bif de portzegels van Nederland 
van de emissie 1881 door drs 
L Goldhoorn 16 pp , gei1l (5 
paginagrote kleurenfoto's), for 
maat A 4 Uitgegeven door de 
auteur Te bestellen (zo lang de 
voorraad strekt) door overma 
king van f 25  op Postbankre 
kening 120484 ten name van L 
Goldhoorn te Utrecht 

In de reeks Kataloge der 
Deutschen Luftpost ver
scheen onlangs deel 
acht, dat de eerste en 
bijzondere vluchten van 
Lufthansa in de periode 
tussen 1955 (het begin 
van de vluchten binnen 
Duitsland) en 1968 be
handelt 
De catalogus wordt in 
samenwerking met de 
bekende postzegelfirma 
Sieger uitgegeven De 
nummers van de Sieger
catalogus van 1976 
staan ook vermeld bij de 
nummering van dit deel 
acht, dat is aangevuld 
met nieuwe gegevens en 
waarvan de prijzen zijn 
aangepast aan het huidi
ge peil 
Overigens is ook een 
hernieuwde en uitgebrei
de versie verschenen van 
deel twee uit deze cata
logusreeks. 
(Wim Dekker) 
Katalog der Deutschen Luftpost 
(delen 8 en 2) Te bestellen bi| 
Werner Wiegond, Burgstrasse 
8 / 2 , D 7 1 2 / 2 Renningen 
(Duitsland) Pri|s DM 19 50 per 
deel 

De nieuwe editie van de 
Officiële Belgische 

Postzegelcatalogus 
(kortweg OCB)  ditmaal 
gebonden in een choco
ladebruine kaft  mag er 
zijn. Op ruim zeshon
derd pagina's in vier
kleurendruk worden alle 
gegevens vermeld die 
een gewone, een gemid
delde en zelfs een gevor
derde verzamlaar nodig 
kan hebben. 

Wie dacht dat er na de 
jubileumeditie van twee 
jaar terug (toen de OCB 
veertig jaar bestond) 
geen verbeteringen meer 
mogelijk zouden zijn 
komt prettig bedrogen 
uit De redactie heeft de 
verwijzingen naar de va
riëteiten die worden be
schreven in de catalogus 
van Willy Bolosse uitge
breid tot aan het jaar 
1932. Voor zover dat 
mogelijk was is in de 
OCB een vierde kolom 
toegevoegd die de note
ringen van zegels op 
brief vermeld. Over prij
zen gesproken: de cata
loguscommissie heeft de 
OCB op meer dan tien
duizend plaatsen bijge
steld. Verder wordt nu 
vanaf het jaar 1950 bij 
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elke emissie het aantal 
plaatnummers vermeld; 
aangenomen mag wor
den dat zal worden ge
probeerd deze vermel
dingen 'naar voren' bij 
te werken. Aanleiding tot 
enigfe nationale trots vor
men de twee pagina's 
waarop Eric Mesdogh en 
onze medewerker Rein 
Bakhuizen van den Brink 
duidelijkheid verschaffen 
over de verschillende 
voor de postzegelpro-
duktie gebruikte papier
en gomsoorten; bijzon
dere vermelding verdient 
het handige overzicht 
van referentiezegels, dat 
de herkenning van ze
gelpapier en gomming 
vergemakkelifkt. 
De stevige, als hardback 
gebonden catalogus be
vat ruim 4.800 afbeel
dingen, bevat behalve 
informatie over vrijwel 
alle Belgische zegels ook 
hoofdstukken waarin de 
vroegere koloniën, de 
Europazegels en ander 
bijzonder rilatelistisch 
materiaal (waaronder 
maakwerk) uitputtend 
worden behandeld. Uit
voering en prijs staan in 
een gunstige verhouding 
tot elkaar. Om de twijfe
laars over de streep te 
trekken is bij de catalo
gus een blokje ingeslo
ten: het gaat om een 
niet-aangenomen ont
werp van Désiré Roegiest 
(Museum Vleeshuis, Ant
werpen). Dergelijke 'toe
giften' worden door de 
OCB meestal trouw ge
catalogiseerd, dus wel 
even opletten of dit blok
je ondenweg van uitge
ver naar klant niet 'ver
dwenen' is! 
(AK) 

Officiële Belgische Postzegelca-
ta/ogus; 61 ojDp.; gei1l (kleur); 
formaat 15x /3 cm. Uitgegeven 
door de Belgische Beroepska
mer van Postzegelhandelaren, 
Brussel (België). Verkrijgbaar bi j 
de Vaknandel Filatelie of recht
streeks bij P.VJ. Meinhordt Inter
national Booksellers, Bleyenburg 
5, 2511 VC 's-Gravenhage Te 
bestellen door overmaking van 
f 48.50 op Postbankrekening 
1253414 ten name van P.W. 
Meinhordt te Den Haag, onder 
vermelding van de titer 

De Michel-redactie heeft 
de indeling van zijn we-
reldcatalogi enige tijd 
geleden gewijzigd. Het 
deel Südamer ika is 
het derde dat in de ver
nieuwde serie verschijnt. 
Belangrijkste afwijking 
van de vorige editie is 
dat de Falkfandeilanden, 
Brits Antarctica, Zuid-
Georgië en de Sand
wicheilanden niet meer 
zijn opgenomen - die ko

men pas aan bod in deel 
zeven. 
De redactie heeft de her
indeling aangegrepen 
om de gegevens van een 
aantal landen grondig te 
bewerken; het gaat 
daarbij vooral om Brazi
lië, Chili, Ecuador en Ve
nezuela. 
V^at de prijzen betreft is 
er sprake van een zich 
voorzichtig in opwaartse 
richting bewegende 
trend, vooral als het om 
klassieke emissies gaat. 
Argentinië, Brazilië en 
Chili doen het daarbij 
het best. Een terugval is 
er met name bij oe lan
den die de afgelopen tijd 
een te uitbundig emissie-
beleid hebben gevoerd. 
(AK) 
Michel Südamerika 1996, 
1330 pp ; gei1l. (z /w) , formaat 
15x20 cm.lJitgegeven door 
Schwaneberger VeHag, Mün
chen. Verkrijabaar bij de vak-
handel Pr i js . l91 00. 

De thematische catalogi 
van het Engelse uitgevers
huis Stanley Gibbons 
moeten voor veel verza
melaars een uitkomst zijn. 
De verschijning van een 
catalogus voor een niet 
eerder Destreken verza-
melthema mag daarom 
worden toegejuicht. De 
nieuwe loot is getiteld 
Collect Shells on 
Stamps en dat is een 
adequate omschrijving: in 
dit deel worden zo'n 
3.200 zegels behandeld, 
die samen goed zijn voor 
750 verschillende schooi
en weekdieren en dertig 
fossielen. Zoals gebruike
lijk is achterin een aantal 
systematische lijsten op
genomen, die zoekacties 

ZJL Stanley Gibbons 

COLLECT 
SHELLS 
ON STAMPS 

II 

op naam (Engels en La
tijn) of soort mogelijk ma
ken. 
(AK) 
Collect Shells on Stamps (1 e edi
tie); 202 pp ; ge'ill. (z /w) ; for
maat A5 Uitgegeven door Stan
ley Gibbons f'ublications, Lon-
den/Ringwood (Groot-Brittan-
nië). Verkrijgbaar bij de Vak-
handel Filatelie. Prijs f 59.50. 

Een simpele, recht-toe-
recht-oon catalogus van 
de zegels van Scandina
vië (inclusief Estland, Let
land en Litouwen) is 
AFA's Skand inav ien 
Fr imaerkeka ta log . 
De onlangs verschenen 
editie 1996-97 zal ver
zamelaars die op een 
eenvoudige wijze (lees: 
aan de hand van de ca

talogus) verzamelen be
slist van dienst zijn: de 
indeling is overzichtelijk, 
de foto s zijn ondanks de 
vrij sterke verkleinigs-
grood heel duidelijk en 
de binding van het boek
werkje is bijzonder stevig 
uitgevallen. 
(AK) 
Skandinavien Frimaerkekatalog; 
528 pp.; gei1l. (z /w) ; formaat 
1 2.5x20 cm. Uitgegeven door 
AFA Forlaget, Aorhus (Dene
marken), verkrijgbaar bij de 
Vokhandel Filatelie. Prijs (DK) 
1 5 5 m . 

Zestien jaar na de ver
schijning van de eerste 
postzegel ter wereld pu
bliceerde Stanley Gib
bons zijn eerste catalo
gus. W\e snel rekent 
komt er nog voordat 
deze zin eindigt achter 
dot het Engelse uitge
vers- en handelshuis dus 
al honderdveertig jaar 
prijslijsten uitgeeft. Met 
het woord 'prijslijsten' 
doen we de uitgever ove
rigens te kort, want ook 
afwordt in de toelichting 
op de catalogi nog 
steeds vermeld dat de 
noteringen betrekking 
hebben op the estimated 
selling prices [..] at the 
time of publication, maar 
weinig verzamelaars zul-

Sfanley Gibbons 
STAMP CATALOGUE 
PART 1 

BRITISH 
COMMONWEALTH 

V O L U M E 2 

len de Stanley Gibbons 
gebruiken als een soort 
filatelisti Wehkamp-cato-
logus. 
In de herfst van het jubi
leumjaar 1996 ver
scheen de uit twee delen 
bestaande S t a m p Ca
ta logue British Com-
monv^ealth, schitte
rend gebonden en nog 
steeds met kloeke afbeel
dingen. Behalve het 
moederland Groot-Brit-
tonnië worden alle Ge-
menebestlanden van A 
tot Z behandeld. Er blijkt 
vooral belangstelling te 
bestaan voor de hoge 
waarden en variëteiten 
van de emissies van de 
koningen Edward VII en 
George VI. Hongkong, 
India en de zogenoemde 
Feudatory States doen 
het erg goed. Aparte 
vermelding verdienen de 
aardig aantrekkende 
prijzen voor fiscaalze-
qels van Engeland. 
TAK) 
Stanley Gibbons Stamp Catalo
gue Part I (Two Volumes) British 
Commonwealth; 832 en 
800 pp.; geïll. (z /w) ; formaat 
21 5x30 5 cm Uitgegeven door 
Stanley Gibbons Publications, 
Londen/Rinqwood (Groot-Brit-
tannië). Verkrijgbaar bij de 
Vokhandel Filatelie. Prijs f 175.-
(twee delen). 

Als goede wijn geen 
krans behoeft, dan kan 
de recensie van de nieu
we Michel-catologus 
Deutschland-Spezial 
kort zijn. In deze ruim 
1.700 pagina's tellende 
'bijbel' is vrijwel alle in
formatie te vinden waar
naar een verzamelaar 
van Duitsland en gebie

den op zoek kan zijn. De 
kracht van deze catalo
gus (en trouwens die van 
veel andere publikaties 
van het Münchense uit
gevershuis) is dot voort
durend wordt getracht 
die informatie uit te brei
den en te verbeteren. In 
de nu verschenen editie 
zijn vooral de gevevens 
die betrekking hebben 
op het Norddeutsche 
Postbezirk, Memel, 
West-Berliin en de emis
sies ten tijde van de geal
lieerde bezetting grondig 
bewerkt. Van het prij-
zenfront valt te melden 
dot gestempelde zegels 
van de Sovjetbezetting 
een sterke ontwikkeling 
doormaken. Hetzelfde 
geldt voor bepaalde 
emissies van Dontzig en 
voor de Duitse bezet
tingszegels die in de Eer
ste Wereldoorlog wer
den uitgegeven. 
(AK) 

Michel Deutschland-Spezial 
1996; 1.746 pp.; geïll.; formaat 
15x20 cm Uitgegeven door 
Schwaneberger Verlag, Mün
chen (Duitsland) Verkrijgbaar 
bij de Vokhandel Filatelie. Prijs 
f 8 3 . 5 0 . 

MICHEL 
DEUTSCHLAND-SPEZIAL 1996 
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CD/ROM PERIKELEN NEMEN DE VORM 
VAN EEN SPANNENDE THRILLER AAN 

Geprolongeerd! 12 no
vember a.s. verschijnt de 
2e vernieuwde NVPH-
CD/ROM. Zo stond het 
in de oktoberedities van 
de Nederlandse postze-
gelbladen. Moor - en dot 
stond niet vermeld in de 
NVPH-odvertenties - er 
waren op het moment 
dat deze editie van 'Phi
latelie' ter perse ging 
sterke aanwijzingen dat 
de CD/ROM die de 
NVPH vorig jaar nog bij 
haar huisdrukker annex 
multimediabedrijf Van 
Rhee/Plontijn liet maken, 
wordt 'ingeruild' tegen 
die van het eenmansbe
drijfje van Remco van 
Gelder. De reden: Plan-
tijn kon ondanks de ex
pertise waarover het be
drijf beschikt geen goede 
CD/ROM maken en Van 
Gelder wel. Met die on
verwachte stap slaat de 
NVPH drie vliegen in één 
klap; ze haalt een kwali
tatief goede elektroni
sche catalogus in huis, 
ze doet dot voor een re

latief laag bedrag én ze 
is af van een concurrent. 
Maar bovendien is - als 
het scenario werkelijk
heid wordt - meteen ook 
de schorsing van NVPH-
lid Philapostvan tafel. 
Dit bedrijf, geleid door 
de gebroeders Tieroiff, 
had nauwe banden met 
Van Gelder. 
De ontknoping van dit 
verhaal, dat het p/of van 
een spannende detective 
zou kunnen zijn, diende 
zich eind oktober aan, 
tijdens de ledenvergade
ring van de NVPH. 
Totaal onverwacht voor 
velen en met een onge
kende openheid van za
ken paf NVPH's 
CD/ROM-specialist 
Hans van der Eynde toe 
dat er grote problemen 
waren met de schijf van 
Plantijn. Al eerder was 
geconstateerd dat veel 
scans (illustraties) uit de 
'papieren catalogus' niet 
goed waren. Van der 
Eynde, die ook voorzitter 
is van de NVPH-dochter 

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

Philarom, maakte be
kend dat er nog tal van 
andere problemen zijn. 
In ieder geval zal de 
(wellichtlaatste) NVPH-
CD/ROMuitdePlanti jn-
stal niet op 12 november 
verschijnen, maar pas la
ter. 
Nu zijn er nog wel een 
paar hobbeltjes te ne
men. Begin november, 
bij het inleveren van de 
kopij voor deze rubriek. 

was nog steeds geen 
contract getekend tussen 
Van Gelder en de han-
delarenorganisatie. V/el 
is er een intentieverkla
ring opgesteld. Ook is 
het nog niet zeker of 
Plantijn definitief als le
verancier van de elektro
nische catalogus wordt 
losgelaten. 
Er is in ieder geval één 
partij die deze ontstane 
situatie met gejuich zal 

mldlKil ̂ mhm 

CD/ROM van Michel Archiv niet zo erg snel 

begroeten. V/ant Erik 
Boeré en zijn software-
mokende broers zien nu 
ook een concurrent sneu
velen. En ze krijgen -
weliswaar met een ver
traging van een jaar -
toen nog gelijk met hun 
opmerking dat de Boeré-
CD/ROMlDeter is dan 
die van Plantijn. 
Als het gaat om de kwa
liteit van elektronische 
postzegelschijven kan 
worden gesteld dat Ne
derland het in verhou
ding tot de restvan 
West-Europa uitstekend 
doet. Zo levert de 
CD/ROM van het gere
nommeerde Duitse uitge
vershuis Schwaneberger 
in München (dat de be
roemde Al/cne/catalogi 

ook 
for

matie, maar deze schijf 
is vergeleken met de Ne
derlandse produkties 
toch erg langzaam. Dat 
bleek onder meer tijdens 
een demonstratie die 
Schwaneberger hield op 
de beurs in Sindelfingen, 
die eind oktober werd 
gehouden. 

op de markt brengt) i 
veel interessante info 

854 

MEXICAANS VELLETJE: 
NATUUR OF VOOR DE 

Zo ongeveer het comple
te becfreigde dierenrijk 
van Mexico staat op een 
serie van vierentwintig 
postzegels. Het gaat om 
een Mexicaanse emissie, 
uitgegeven in één vel met 
als extraatje een zegel 
zonder waardevermel
ding. De uitgifte, die 
kortgeleden verscheen, 
staat in het teken van 
Pronatura, en heeft dus 
kennelijk iets met het be
houd van de natuur te 
maken. 
In totaal gaat het om 
ruim honderd afgebeel
de dieren: van een mi
niem ratie {Rata 
canguro) tot en met de 
zelfs in Limburg nog in 
het 'wild' voorkomende 
poema. Elke dierenver
zamelaar vindt in het vel
letje wel iets van zijn of 
haar gading. 
Gezien de ruimhartige 
uitgiftepolitiek van Mexi
co (maar liefst 89 zegels 
in 1995), de gigantische 
corruptie in het land en 
de beperkte aandacht 
die men er voor natuur-

: GOED VOOR DE 
POSTERIJEN? 

behoud heeft, lijkt het er 
meer op dat een paar 
slimme mensen geld wil
len verdienen over de 
ruggen van de dieren en 

op kosten van themati
sche filatelisten. 
De nominale waarde van 
het in bonte kleuren uit
gevoerde velletje be
draagt enkele tientjes. 

Onder zakkenvullenj onder het 
mom van natuurbescherming 

DAVO BRENGT MINDER SPIEGELENDE 
KLEMSTROKEN OP DE MARKT 

Door Uitgeverij Davo in 
Deventer zijn twee nieu
we typen klemstroken op 
de markt gebracht. De 
doorzichtige toplaag van 

deze stroken spiegelt 
minder dan bij traditio
nele klemstroken het ge
val is. 
Uitgeverij Davo noemt 
de nieuwe prbdukten -
die door het bedrijf on
der de merknamen Alba 
en Mela worden verkocht 
- dan ook 'ontspiegelde 
stroken'. In de praktijk 
wordt fel licht echter nog 
wel door de nieuwe stro
ken weerkaatst. 
De nieuwe Davo Alba-
strook heeft een door
zichtige achtergrond, 
terwijThet 'zusje', de 
Davo Mela, van een 
zwart achtervlak is voor
zien. 
De naam Alba komt van 
het Griekse woord albus 
(wit) en Mela is afgeleid 
van melas (zwart). 
Een pakje met de nieuwe 
Davo-stroken kost f 7.70. 
Voor een pakĵ e op maat 
gesneden stroken (vijftig 
stuks) betaalt de verza
melaar f 2.80.De stroken 
zijn verkrijgbaar bij de 
Vakhanderpilatelie en bij 
de boekhandel. 



20.000 STAMPIE-KINDEREN STAPPEN 
OVER NAAR 'WORDT VERVOLGD' 

Het blad Stampie is ter 
ziele. PTT Post denkt kos
ten te kunnen besparen 
èn meer kinderen warm 
te kunnen maken voor 
het postzegelen door in 
te haken op de meer al
gemene verzamelclub 
Wordt Vervolqd. De 
rond 20.000 leden van 
de Stomp/e-club zijn 
overgegaan naar die an
dere club. Degenen die 
dat niet willen kunnen 
het lidmaatschap opzeg
gen; zij krijgen hun geld 
terug, zo loot PTT-
woordvoerder Roebijn 
Hijlkema weten. 
De PTT kan de overgang 
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Stampie: ...ter ziele... 

gemakkelijk regelen, om
dat beide bladen haar 
eigendom zijn. Inmiddels 
wordt in Wordt Vervolgd 

meer aandacht geschon
ken aan postzegels. 
Stampie v/erd in het be
gin van de jaren negen
tig opgericht. Tijdens dot 
korte Bestaan groeide de 
Stamp/'e-club uit tot een 
organisatie met meer le
den dan de landelijke 
stichting Jeugdfilotelie 
Nederland (JFN), die al 
jaren rond de driedui
zend leden zit. Overi
gens had JFN veel kritiek 
op Stampie. Blad en club 
zouden vooral zijn opge
zet om zoveel mogelijk 
Nederlandse postzegels 
aan kinderen te slijten. 
Inmiddels is de sticnting 
JFN wel bezig om haar 
clubblad, De Posthoorn, 
wat aantrekkelijker te 
maken. 

ZONNEBLOEM: GROTE VERSCHIiLEN IN 
NIEUWE CATALOGUS INDONESIË 

De nieuwe Indonesië-
catalogus van uitgeverij 
Zonnebloem wijkt op een 
groot aantal punten af 
van de prijzen van de 
concurrerende Prangko-
catalogus. Daarbij ver
melden de catalogi zo
wel hogere als lagere 
prijzen voor dezelfde 
zegels. Op dit moment 
wordt er flink gespe
culeerd in zegels en 
blokken van Indonesië. 
Opvallend is dat de 
Zonnebloem de zeven 
tentoonstellingsblokjes 
van eind 1995 niet neeft 
opgenomen. Reden: 
'Deze blokken zijn niet 

INDONESIË: VOOR
BEELDFUNCTIE 

Indonesië zit in de lift, als 
we de catalogi en adver
tenties mogen geloven. 
Die trend moet worden 
doorgetrokken naar de 
Nederlandse zegels, vin
den velen. Of, om het 
met de Overijsselse Post
zegelveiling te zeggen: 
'Zes jaar geleden Kocht 
niemand Indonesië, on

danks de 'weggeefprij-
zen' - zie wat er in enke
le jaren veranderd is'. 
De tekst valt te lezen in 
een begeleidende brief 
bij de veilingcatalogus 
van oktober. 
De Overijsselse moedigt 
onder verwijzing naar 
Indonesië mensen aan 
om juist nu Nederlandse 
postzegels kopen. De 
veilinghouders: 'De prij
zen zijn gunstig, dus 
laag voor de kopers'. 

ZELFKLEVENDE ZEGELS DOEN HET GOED: 
P n POST BREIDT ASSORTIMENT UIT 

De PTT is tevreden over 
het gebruik van zelfkle
vende zegels. Komend 
jaar zullen daarom nog 
meer van dergelijke ze
gels aan de loketten ko
men. Daarbij richt het 
postbedrijf zich met 
name op de onderne
mers. Die kunnen doos
jes met zelfklevende ze-

aels van 80 en 100 cent 
kopen. De zegels zitten 
op rollen van honderd 
stuks. Doorbordurend op 
velletjesthema's als Tien 
voor L/w brieven en 7/en 
voor uw wensen hebben 
ook de 'zakelijke rollen' 
hun naam gekregen: 
Honderd voor uw zaken. 

verkrijgbaar geweest via 
de officiële verkoopka
nalen'. 
Met name de recente ze
gels vanaf 1993 staan in 
de Zonnebloem-catalo
gus hoger; het verschil 
Bedraagt soms enkele 
tientallen procenten. 
Daarentegen is veel ou
der materiaal juist weer 
wat prijziger in de 
Prangfco-catalogus. Voor 
een aantal betere series 
is het verschil klein. Zo 
staat de wapenserie uit 
1 981 in de Zonnebloem 
op 95 tegen de Prangko 
op ongeveer 100 gul
den. De klederdrachten
serie uit 1974 doet in de 
Prangko ook meer: 280 
gulden tegen 245 in de 
Zonnebloem. De aapjes
blokjes uit 1989 (met het 
logo van het Wereldna-
tuurfonds) doen in de 
Zonnebloem precies 200 
gulden tegen de Prangko 
235 gulden. 
Opvallend is verder dat 
veel dienstzeqels bij Zon
nebloem veefhoger wor
den gewaardeerd. De 
nieuwe Zonnebloem-ca
talogus kost f 19.90. 

Verzamelaars! Opgelet! -4 -'o: 
Munten & Postzegels Hier volgt een greep uit onze actuele aanbiedingen. 

Cat. prijs: onze prijs: 

f901,00 f360,00 
Zomer7egels 
1950 t/m 1974 Postfris 

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

P i O P POSTORDER 
b v s l n d s 1 9 3 9 

Kinderzegels 
1950 t/m 1974 Postfris f 614,00 f 249,00 
Postzegelboekjes (Zomer-Rode Kruls-Kerst) 
nr.29 t/m nr49p.fr. (15 st.) f255,00 f 99,50 
Postzegelvelletjes Kind 
1965 t/m 1991 Postfris 

Direct bestellen is medelijk d.m.v.: 
• Bedrag overmaken op banknr. 60.72.78.668 / Postbank 7548831, 
• Toezending ctieque/girobetaalkaart, 
• Onder rembours, ik betaal f 12,50 extra aan de postbode. 

f 426,00 f 179,50 

-O --ü" Bel 024 -3770965 
Fax 024-3785119 

IBRAbv 
Postbus 6589 

6503 GB Nijmegen 

W\ w 
ZOJUIST VERSCHENEN! 
Zestig jaar geleden werd het huwelijk 
tussen prinses Juliana en prins Bern
hard voltrokken. Ter gelegenheid 
daarvan verscheen een boekje, 
geïlliistreerd met veel Hlatelistisch 
materiaal. Zaken ab portvrijdom van 
het Koninklijk Huis, de relatie van 
het echtpaar met de Hlatelie, de 
diverse emissies en de reislust van het 
tweetal worden beschreven. 
Het boekje kost f 33.10 (inclusief 
verzending). Maak dat bedrag over 
op girorekening 7233461 t.n.v. 
Uitgeverij Detïul te Groningen en u 
krijgt het boekje thuisgezonden. 

KERSTMIS prachtige samenstelling van dit 
thema op brieven, FDC's, postwaardestukken e.d. 

50 verschillende 225,-; 100 verschillende! 550 , -
Religie a lgemeen 100 verschillende 299 , -
Architectuur 100 verschillende 299 , -
Spoorweg 100 verschillende 3 4 9 , -
Sport a lgemeen 100 verschillende 299 , -

Gegarandeerd alle verschillend in zeer mooie samen
stellingen. Zeer beperkt leverbaar 

C. Opscholtens, Rodenrijsestraat 17A, 
3037 NA Rotterdam. Tel. 010-4650471 

Giro: 471225 - Bank: 69.39.26.473 
Naar andere motieven kunt U vrijblijvend informeren. 

855 

http://nr49p.fr
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VEERSEDIJK 59 - 3341 LL H.I. AMBACHT 
tel. 078 68 18074 / 21385 - fax. 078 68 15756 

FR A NJTP O Cr ''GILZE'' 
BIESTRAAT 3A 
tel. 0161 453588 

5126 NH GILZE 
fax. 0161 453468 

SPEKTAKULAIRE AANBIEDINGEN M E T 
IK(DIRTriN(©IEN WAM a(D%-3(D% 

(GEDURENDE DE PERIODE 
VAN 5 DECEIVIBER T/M 31 DECEIVIBER) 

10% KORTING op ALLE K I L O WAAR 
20% KORTING op ALLE PAKKETTEN 

3 0 % KORTING op BALEN van ENGELAND en 
NEDERLAND 
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- grote sortering - kwaliteit - lage prijzen 

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

Nederland en overzeese gebiedsdelen 
* België 
* West-Duitsland/Berlijn 
* D D R 
* Denemarken/Faroer/Groenland 
* Engeland/Ierland 
* Finland 
* Franknjk 
* Honganje 
* Indonesië 
* Israel 
* Kanaaleilanden 
* Luxemburg 
* Monaco 
* Noorwegen 
* Oostennjk 
* Rep Suriname 
* Vaticaan 
* Verenigd Europa 
* Vl\l New York/Genève/Wenen 
* Zwitserland 
* Auto's/fietsen/motoren 
* Bekende personen 
* Bloemen 

Enorme sortering motief. 

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 
UPU 
Vissen/schelpen/zeedieren 
Vlaggen/heraldiek 
Vliegtuigen/ballonnen/zeppelins 
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Vlinders/vogels 
Voetbal 

de venrayse 
postzegelhandel 
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Julianasingel 1 - 5802 AS Venray S. 
tel. /fax: 0478 - 531717 prijslijsten/bestellingen ** 

j , tel. 0478 - 586391 winkel ' 
^1 - }!e}||e/w>| • Suueijos e}oj6 - uezfiJd e 6 ^ 

Pzh. N. de Neef NEDERLAND & Ü.G 
Indonesië (Zbl) 
Port postfns 
4/13 
52/55 
56/60 
61/66 
67/72 
73/76 
77/80 
77/80A 
81/85 
100/03 

15,00 
5,00 
6,00 
7,50 
8,00 
7,00 
7,00 
8,50 
2,00 

13 00 

Dienst postfr. 
8/10 5,00 
11/17 6 50 

Jap. Bezetting 
postfns (Zbl) 
Java 11 5,00 
Repoeblik 
5 
6 
10 
12A 
14 
15 
24 
ongebruikt 
Java 13 
Repoeblik 
10 
gebruikt 
Java 4 
13 
14 
Repoeblik 
9 
12A 

1,50 
1,50 

20,00 
7,50 
1,40 
1,75 
1,75 

9,50 

15,00 

2,70 
6,00 
3,50 

8,25 
9,00 

Ned. Indie 
postfns 
107 
110 
216 
221/5 
226/7 
239/0 
241/5 
266/1 
298/3 
309/6 
317/1 
322/5 
323a 
359 
362/OA 
374/2B 
Port 
43 

1,20 
1,30 
4,75 

22,50 
4,75 
4,50 

15,50 
12,50 
2,75 

10,00 
1,00 
3 00 
9,50 

27,50 
3,00 
3,00 

15,00 

Suriname 
postfns 
132f 
214/9 
285/3 
294 
312/5 
331/4 

60,00 
25,00 
17,50 
21,00 
28,00 
8,00 

405 t/m 653 
51 00 

Luchtpost pf. 
35/46 2,25 
47/59 3,50 
Port postfns 
47/57 11,00 
LP8/14gebr 
op nette 
brief 395,00 

Nederland met 
nette plakker 
274/7 
278 
289/2 
300/4 
356/73 
404/43 
444/73 
487/9 
500/3 
513/7 
538/1 
544/8 
561/2 
588/1 

37,50 
27,50 
20,00 
10,00 

125,00 
7,50 
9,00 

37,50 
3,00 
6,25 
6,00 
6,75 
3,75 
3,75 

Rep. Sunname 
postfns (Zbl) 
7/11 20,00 
brugparen: 
91/96 3,00 
102/06 3,50 
108/12 14,00 
119/23 10,00 

Ned. Antillen 
postfns 
234/38 
239/43 
246 
248/52 

58,00 
53,00 

6,75 
22,50 

LP 45/52 25,00 

Speciale aanbiedingen: 
Rep Suriname 15 verschillende blokken 
+ 15 verschillende complete series 
postfns totale cat wrd ca ƒ 170,- voor 
ƒ 1 9 , -

Nederland postfns 
404, 405/21, 422, 423/27, 444/48, 
812/15, 836/38 en 842/46 allen in post-
fnsse blokken van 4, samen voor 
ƒ 16,50 

Nederland partijtje complete toeslag 
series met nette 1 e dag stempels, 
cat wrd ruim ƒ 200,- voor ƒ 37,50 

Nederland 17 verschillende postfnsse 
toeslag series, cat wrd ca ƒ 115 - voor 
ƒ19,75 

Automaatboekjes lOx Nederland, lOx 
Ned Antillen en lOx Sunname, allen 
verschillend, totaal 30 stuks postfns 
voor ƒ 49,-

Beste l l ingen b v.k. schri f tel i jk (boven ƒ 1 0 0 , - f ranco) Tel 0523 -614978 
( za t , maandag /d insdag van 11 00 -22 30) Bij vooru i tbeta l ing o p Postg i ro 
4335822 kort ing 2 % of 4 % boven ƒ 5 0 0 , - . Grat is prijsli jst o p aanvraag 

N. DE NEEF POSTBUS 143 7700 AC DEDEMSVAART 



SPECIALE A A N B I E D I N < ; E N 
20 kilo JAPAN-missie van 800,- voor 600,- OP = OP 5 kilo JAPAN-missie van 300,- voor 225,-
5 kilo ENGELAND-missie van 100,- voor 70,- 1 kilo WEST-EUROPA van 160,- voor 110,-
1 kilo DENEMARKEN, luxe van 100,- voor 65,- 1 kilo NEDERLAND, luxe van 80,- voor 60,-
1 kilo TSJ.SLOWAKIJE, luxe van 110,- voor 75,- 5 kilo WERELD, kl. formaat + iets KERST 100,-

1 kilo WERELD LUXE van 150,- voor 100.-
Tevens hebben wij van dinsdag 17 tot vrijdag 20 december OPEN HUIS (van 10.00 tot 20.00 uur) met 

dagelijks een KOFFIETAFEL en op ZATERDAG 21 december (van 9.30 tot 15.30) onze befaamde 
O P E N D A G met een uitgebreid K O U D B U F F E T 

Dit alles uiteraard in K . E R S T S F E E R zoals u van ons gewend bent. 
Op deze dagen een SUPER-aanbod van PARTIJEN: van 50,- tot 5000,-
RESERVEER bovendien alvast het FRANKPOST-KERSTPAKKET 

met talloze waardevolle FILATELISTISCHE VERRASSINGEN! 

1 2 5 5- per pakket, drie voor ^ Ü U j -

WU wensen al onze klanten langs deze weg alvast prettige KERST-dagen en een 
voorspoedige JAARWISSaiN&l 

FRANKPOST "GILZE" is gesloten van 16 december tot 7 januari 1997 
Levering alleen onder rembours of na vooruitbetaling. Giro: 48.91.639 - Bank: 86.73.00.574 

Bestellingen beneden 150 gulden + verzendkosten: onder rembours + 9,50, bij vooruitbetaling + 7,-



Kkunip MiMujkxranm Peter Memharè: 
'VOOR IVIUN DUITSE KLAHflEni 
BEIU IK DER HOIXÄIUDER' 

Filatelistisch ondernemer Peter Meinhardt en ex-mmister Neelie Kroes op het bal van de 
Internationaler Deutscher Klub in den Niederlanden 

GERRIE COERTS, GRONINGEN 

Ze zijn al tientallen jaren in 'Philatelie' te vinden: de advertenties van P.W. Meinhardt (58) uit 

Den Haag. Peter Meinhardt - één van de weinige specialisten die in Nederland op het gebied 

van filateiistische literatuur actief zijn - moet het vanwege een oogaandoening tegenwoordig 

wat rustiger aan gaan doen. Gerrie Coerts sprak met dit filateiistische buitenbeentje, dat niet 

van plan is zich terug te trekken in zijn geboorteland Duitsland. 

Peter Meinhardt is niet zo
maar een postzegelboer. Hij 
was en is in de wereld van de 
filatelie - al wordt dat met de 
nieuwe generatie hoger opge
leide postzegelhandelaren wel 
wat minder - een buitenbeen
tje. Als het om literatuur gaat 
heeft hij de werken van Louis 
Couperus en Heinrich Böll op 
zijn menu staan, als hij kookt 
voor zijn gezin wordt het vaak 
Kartoffelsalat met maïs en 
rookworst. En hij deinst al 
evenmin terug voor een dans
je met Neelie Kroes, als die 
het feest van de Internationaler 
Deutscher Klub in den Niederlan
den (Meinhardt was zestien 
jaar voorzitter) met haar aan
wezigheid opluistert. En al 
verontschuldigde hij zich in 
1992 voor het Nederlands 
waarin hij zijn voor NRC-Han-
delsblad bijgehouden Hol
lands Dagboek goot, zijn taalge
bruik is juist heel bloemrijk, 
vooral vanwege grote open
heid die hij tentoonspreidt. 
Zoals: 'Heb ik de keuze uit 
twee mogelijkheden, dan kies 
ik normaliter de moeilijkere. 
Blijkbaar ligt het in het bloed. 
Vader zei soms trots dat wij al
leen voor God buigen, maar 
nooit voor problemen'. 

MULTINATIONAL 
Eigenlijk heeft Peter Mein
hardt zijn postzegelcarrière te 
danken aan de introductie in 
Nederland van fluoresceren
de zegels. Toen die in 1962 op 
de markt kwamen waren in 
ons land nog geen goede ul
traviolette lampen te koop. De 
Duitser Meinhardt, die eerst 
door de Duitse regering als or
ganisator van de Duitse Week 
naar Nederland werd uitge
zonden en later chef van de 
handelsafdeling van de Ne
derlands-Duitse Kamer van 
Koophandel werd, zag een gat 
in de markt. De import uit zijn 
vaderland van het Phzlatest-Gl-
ter (destijds f 7.80, 'met staaf-
huls en batterij') markeerde 

het begin van zijn bedrijf in 
toebehoren; hij deed dat werk 
toen nog naast zijn gewone 
baan. 
Aan het eind van de jaren ze
ventig waren de activiteiten 
zodanig gegroeid dat er een 
gespecialiseerd bedrijf in fila
teiistische literatuur was ont
staan, met vestigingen in 
Duitsland, België en bijna ook 

in Brazilië. Net op tijd kreeg 
Meinhardt door dat 'groot' 
ook een stapje te veel kan zijn; 
hij slankte de zaak aan de 
Bleyenburg 5 in Den Haag 
weer af tot een degelijk bedrijf 
met een gezonde basis. 

GEVOELIG EN EMOTIONEEL 
Alhoewel Peter Meinhardt op 
mensen die hem niet kennen 

Onder- één van de eerste advertenties van P W Meinhardt in 'Philatelie', het Philatest-
filter speelt er (net als de postzegeldoos 'System Meinhardt') een belangrijke rol in 

Waarheen met uw dubbele postzegels? 
HIER IS DE OPLOSSING VOOR 20.000 ZEGELS I 

POSTZEGELDOOS , System Memtiardt 33 x 20 x 10 cm Uitvoe
ring m mationiehout 5 vakken waarvan 4 vakken met 400 perqamijn-
zakies 53 x 78 mm (worden medegeleverd) en 1 vak als afleqbakje 
Vakverdelinq {ook gedeelteli jk) eruit te nemen daarom ook qesctiikt 
voor het opbergen van blokken en brieven Een vaak gebruikt album 
tieett een beperkte levensduur De levensduur van deze doos is 
echter onbeperkt. Prijs franco huis 
PHILATEST-FILTER — voor luminescerende zeqels. met staafhuls 
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PHILA-FLECK — het universele reinigingsmiddel voor zegels 
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misschien wat stug en formeel 
overkomt, flapt hij er tijdens 
het gesprek toch heel wat ge
voelige en emotionele zaken 
uit. Hij geeft onomwonden en 
sportief toe dat hij de ambitie 
had 'een kleine multinational 
met zelfs een vestiging in New 
York' te willen worden. Hal
verwege de jaren tachtig stuur
de hij zijn nu 31jarige zoon 
Peter zelfs naar Portugese taal
les. Samen zijn ze drie weken 
naar Brazilië geweest om te 
kijken of er voldoende moge
lijkheden waren voor een 
'Meinhardt Brazilië'. 
Alle dromen ten spijt heeft 
Meinhardt net op tijd ('we wa
ren bijna failliet') zijn expan
sieve plannen moeten afbou
wen. Daarbij had hij het geluk 
dat hij zijn literatuurhandel 
gedurende lange tijd naast 
zijn 'gewone' baan in loon
dienst kon uitoefenen. Het 
kostbare leergeld dat hij be
taalde ('en dat was behoorlijk 
wat') kon hij voor een deel 
met het geld van zijn andere 
baan financieren. 
Vooral toen hij net in Neder
land was  we spreken nu van 
de jaren zestig  had Mein
hardt het soms moeilijk van
wege de antiDuitse gevoelens 
die toen nog heersten. Als 25
jarige Duits broekie kwam hij 
in 1963 naar Nederland, om 
er de organisatie van de Duitse 
Week ter hand te nemen. Zijn 
werk voerde hem onder meer 
naar een winkel op de Rotter
damse Lijnbaan, waar hij oog 
in oog kwam te staan met de 
Joodse eigenaar, die  zoals hij 
Meinhardt bitter meedeelde 
als enige van zijn familie uit de 
oorlog was teruggekomen. 
Meinhardt wilde de winkel al
weer uitlopen toen de Rotter
dammer zei: 'Ach wacht, het 
heeft toch geen zin om steeds 
maar te blijven zoeken naar 
punten waarop we van elkaar 
verschillen  laten we eens kij
ken naar de zaken die ons ver
binden'. 

BEDORVEN DOOR NEDERLAND 
Die ontmoeting zorgde voor 
een beslissend moment in het 
leven van Peter Meinhardt: 
'Voor mij was een soort mijl
paal, en het heeft me ook een 
soort Leitmotiv verschaft,' zegt 
hij. Meinhardt viel in het ver
leden niet zelden terug op 
deze voortdurende bron van 
inspiratie en hernieuwde 



moed, waarop hij een beroep 
kon doen als hij weer eens 
twijfelde aan het nut van zijn 
verblijf in Nederland. 
Het is overigens grappig hoe 
Peter Meinhardt afstand heeft 
genomen van zijn vaderland 
Duitsland, waar hij en zijn 
vrouw geboren zijn en waar
van ze beiden nog steeds het 
paspoort dragen. Geen haar 
op hun hoofd die er nu, na 
vierendertig jaar Nederland, 
aan denkt om terug te gaan. 
Maar ook zijn kinderen, in 
Nederland geboren, hebben 
geen behoefte aan een nieuw 
vaderland. Sterker nog, twee 
van de drie hebben gepro
beerd er te studeren, maar dat 
liep steeds stuk op het grote 
verschil in mentaliteit tussen 
Nederland en Duitsland. Va
der Meinhardt: 'Duitsers heb
ben altijd ge
lijk'. Daarente
gen willen de 
N e d e r l a n d e r s 
alles im Frage 
stellen. Een la
chende Mein
hardt: 'Wij zijn 
bedorven door 
dit land'. 

SANERING 
Peter Mein
hardt denkt dat 
de koude sane
ring van postze-
gelwinkels in 
Nederland ver
der gaat. 'De 
p o s t z e g e l h a n 
delaar is al een 
uitstervend ras. 
Ze hebben ge
woonweg geen 
antwoord op deze tijd. Er zijn 
in Nederland misschien tien 
goede postzegelhandelaren 
en de rest, tsja - eigenlijk zijn 
het niet meer dan scharre
laars'. 
Deels is de neergang van het 
aantal winkels volgens de boe-
kenman de eigen schuld van 
de winkeliers: ze wilden te wei
nig investeren in kennis en 
materiaal. De gewone zegel
tjes willen ze nog wel aan
schaffen, maar 'tandingver-
schillen, nee, daar doen we 
niet aan', imiteert Meinhardt 
een postzegelhandelaar. 
Maar al verwacht hij dat het 
aantal postzegelwinkels ver
der zal afnemen, het aantal 
verzamelaars zal gelijk blij
ven of zelfs stijgen, zo stelt 
Meinhardt expliciet. 'Ik ge
loof nog steeds heilig in de 
filatelie. Maar hoe het er 
precies zal uitzien kan ik na
tuurlijk ook niet voorspel
len.' 

'VERSTEHEN SIE DEUTSCH?' 
Peter Meinhardt heeft steeds 
op twee paarden gewed door 
niet alleen als groothandelaar 
te fungeren, maar ook parti

culieren rechtstreeks te bedie
nen, en dat dan vooral als 
postorderbedrijf. 
Inmiddels is die laatste activi
teit - Meinhardt heeft enkele 
duizenden klanten, verspreid 
over de gehele wereld - de be
langrijkste poot onder het be
drijf geworden. Filatelistische 
literatuur komt en gaat over 
de gehele aardbol, waarbij 
grappig genoeg zijn afzet naar 
Duitsland verhoudingsgewijs 
erg groot is. 
Eén van de redenen is dat er 
in zijn geboorteland maar wei
nig gespecialiseerde verko
pers van buitenlandse litera
tuur zijn. 
Meinhardt: 'Voor mijn Duitse 
klanten ben ik Der Holländer. 
Dat is vooral leuk als ik gebeld 
wordt en men mij vraagt of ik 
ook Duits versta'. 

Aus dem Hobby machte er 
ein Reich der Briefmarke 

^ Ä t i s H. 

/n 1987 wijdde het Duitse blad D/e We/f in het kader van de 
serie Karrieren im Ausland een artikel aan Peter Meinhardt 

LIEFHEBBER VAN MOOIE BOEKEN 
Peter Meinhardt is een echte 
boekenliefhebber. Hij kan 
nog steeds enthousiast raken 
als hij een boek in handen 
krijgt dat mooi vormgegeven, 
vakkundig gedrukt en degelijk 
gebonden is. Hij relativeert de 
zaak echter meteen weer door 
te zeggen dat hij niet louter 
en alleen op de technische 
kant van een boek of catalo
gus let. Ook een boek dat er 
'niet uit ziet' kan - zo weet hij -
interssante of belangrijke in
formatie verschaffen. Zeker in 
de postzegelwereld (waar 'lite
ratuur' vaak als een sluitpost 
wordt beschouwd) moet bij 
voorkeur niet al te veel op de 
verpakking gelet worden. 
Zoals gezegd: Peter Mein
hardt, al ruim vierendertig 
jaar in ons land actief, zal het 
in de toekomst rustiger aan 
moeten gaan doen - zijn oog
aandoening dwingt hem daar
toe. Zoon Peter neemt daar
om steeds meer taken over. 
De vertrouwde naam 'Peter 
Meinhardt' blijft dus - en dat is 
voor de Nederlandse verzame
laarswereld maar gelukkig - in 
de filatelie gewoon bestaan. 
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"DE WIPSTRIK" 
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FILATELJSTISCHE 
Opgaven voor deze rubriek in 
het februarinummer 1997 
moeten uiterlijk op 1 januari 
1997 in het bezit zijn van de 
redactie van 'Philatelie', 

^ Klipper 2 , 1 2 7 6 BP Huizen. 

I S ä j Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kon de redactie niet 
goranderen dot de genoemde 
evenementen ook op de aan 
haar opgegeven data en tijd
stippen doorgang vinden. 
OOK zijn niet alle evenemen
ten gratis toegankelijk. Wij 
adviseren u bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
verwijderde evenementen 
eerst even met de organisa
toren te bellen. 

FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 

• Nog t / m 5 januari: 
Utrecht. Spoor & Posf tentoon
stelling van post- en vrachtzegels 
uit de collectie van het Nederlands 
Spoorwegmuseum. Maliebaansta
tion. Openingstijden: di-za van 10 
tot 17 uur, zo van 13 tot ] 7 uur 
(Kerstmis gesloten). Toegangsprijs 
museum: f ] 1.- (4-12 jaar: f7.-). 
• 2 7 , 2 8 en 29 december: 
Noordwijk. Northgopost 96, ten
toonstelling (categorie 3) ter gele
genheid van het 50-jarig bestaan 
van de Vereniging van Postzegels
verzamelaars Noordwijk en het 
20-jarig bestaan van de Ruimte
vaart Filatelie Club Nederland. 
Northgo-sporthal, J. van Hoorn
straat 4. Openingstijden: op vrij
dag 27/12 van 18 tot 22 uur, op 
zaterdog 28/12 van 10 tot 22 uur 
en op zondag 29/12 van 10 tot 
17 uur. Co. 300 kaders. Inlichtin
gen: A. Brederode, Sondouwhof 
18,2203 EK Noordwijk, ©071-
3649516. 

1997 

• 22 t / m 26 januari: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Stampex, nationale tentoonstel
ling georganiseerd door het British 

^ Philatelic Centre. Business Design 
«^ Centre, 52 Upper Street, Islington, 
^ London N1. Nadere gegevens ont-
^ breken. Informatie: 107 Chorter-
^ house Street, London ECl M 6PT 
= (Groot-Brittannië). 
^ • 2 4 , 2 5 en 26 januari: 
^ Nieuw-Loosdrecht. Negende 
^ Filoteliebeurs en 84ste Filatelisten-
^ cfog. Handelaren- en informotie-
2 beurs speciale verzamelgebieden, 
I georganiseerd door de Stichting 

— - Filoteliebeurs in samenwerking 

8C n met de Nederlandse Bond van Fi-
ö " latelisten-Verenigingen. Pandahal

len. Openingstijden: op 24/1 van 
13 tot 18 uur, op 25/1 van 10 tot 
17 uur en op 26/1 van 10 tot 
16.30uur. Inlichtingen: Rlgters-

kompB, 1261TNBlaricum, 
©035-5314399. 
• 12 t / m 16 februari: 
Hongkong (Hongkong). 
Hong Kong 97, elfde Aziatische 
wereldpostzegeltentoonstellinq. 
Hong Kong Convention and Exni-
bition Centre, Wan ChoL Co. 1.200 
kaders. Openingstijden onbekend. 
Informatie: The Secretary General, 
Room 201, Post Office Headquar
ters, General Post Office, 2 Con-
nought Place, Hong Kong. 
• 1 4 , 1 5 en 16 februari: 
Goirie. Tilphilex 97, tentoonstel
ling (categorie 3) georganiseerd 
door de Vereniging van Postzegel
verzamelaars Tilburg in samen
werking met Oost-Europa Filatelie. 
Jan van Besouwhuis. Ca 250 ka
ders. Openingstijden: op vrijdag 
14/2 van 19 tot 21 uur, op zater
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 JK Tilburg, telefoon/fox 
013-5714417, E-moilodres: 
wfm.tukker@pi.net. 
• 2 8 , 2 9 en 30 moort: 
Aalsmeer. Jub-Postaal 97, ten
toonstelling (categorie 3) ter gele
genheid van het 50-jarig bestaan 
van de Postzegelvereniging Aals
meer. Verenigde Bloemenveiling 
Aalsmeer, Legmeerdijk 313. Ruim 
300 kaders; handelaren aanwe
zig. Openingstijden: op 28/3 van 
10 tot 22 uur, op 29/3 van 9 tot 
19 uur en op 30/3 van 10 tot 17 
uur. Inlichtingen en aanmeldingen 
(éénkaderinzendingen mogelijk): 
G.H. Hoving, Postbus 249,1430 
AF Aalsmeer, ©0297-322034. 
's-Gravenhage. Perfilex 97, in
ternationale propogandotentoon-
stelling ter gelegenneld van bet 
10-jorig bestaan van de Perfin 
CluD Nederland. PTT-Museum, 
Zeestraat 82. Veiling. Openingstij
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 JXLeidschendom, ©070-
3279626. 
• 5 en 6 april: 
Eist. Betuwepost III, tentoonstel
ling (categorie 3 met gedeelte 
propaganda) ter gelegenheid van 
net 35-jarig bestoon van De Globe 
afdeling Eist. Het Wapen van Eist, 
Dorpsstraat 28. Co. 150 kaders. 
Openingstijden: op 5/4 van 10.30 
tot 17 uur en op 6/4 van 10 tot 
17 uur. Inlichtingen: f. van Leeu
wen, Van Rooijenstraot 38,6665 
GGDriel, ©026-4723395. 
• 1 6 t / m 21 opril: 
Oslo (Noorwegen). Norwex 97, 
Internationale postzegeltentoon
stelling (postgeschiedenis en oero-
filatelie), georganiseerd door de 
Norsk Filatelistforbund'm samen
werking met Posten (Noorse pos
terijen). Sjolyst Trade Fair Centre. 
Inlichtingen: L.M.A. Crandel, Sei-

nestroüt 18,1966 VG Heemskerk. 
• 19 en 20 april: 
Hengelo (Ov.). OostPhila 97, 
wedstrijdtentoonstelling ter gele
genheid van het 30-jarig bestaan 
van de Vereniging van Postzegel
verzamelaars Twente en het 15-
jorig bestaan van de Filatelistische 
Contactgroep Oost-Europa. De 
Waarbeek. Jeugdboek, postzegel-
beurs. Vooraanmelding sluit op I 
november 1996. Inlichtingen: H. 
Clever, Wingerdstraat 7,7552 SG 
Hengelo. 
• 1 7 , 1 8 en 19 mei: 
Bad Mondorf (Luxemburg). 
Exphimo 97, thematische postze-
leltentoonstelling, georgoniseerd 
loor de Association de la Philatelie 

Constructive. Thema: Spoorwegen. 
Feestzaal van het Kuurpork Bad 
Mondorf. Openingstijden: onbe
kend. Aanmelding sluit op 15 ja
nuari 1997. Inlichtingen: Willy 
Serres, Postfach 21, L-7205LO-
rentzweiler (Luxemburg). 
• 29 mei t / m 8 juni: 
San Francisco (VS). Pacific 97, 
wereldtentoonstelling georgani
seerd door World Philatelie Exhibi
tion Pacific 97'm samenwerking 
met de Amerikaanse posterijen. 
Moscone Convention Centre. Co. 
4.000 kaders. Inlichtingen: Pacific 
97 Inc., Quiny Building, Top Floor, 
650 S. Grond Ave., Los Angeles CA 
90017-3809 (Verenigde Staten). 
• 17 t / m 21 september: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Autumn Stampex, nationale ten
toonstelling aeorganiseerd door 
het British Philatelic Centre. Busi
ness Design Centre, 52 Upper 
Street, Islington, London NI . In
formatie: 107 Charterhouse 
Street, London ECl M6PT (Groot-
Brittannië). 
• 11 en 12 oktober: 
Almelo. Almelo 97, tentoonstel
ling georganiseerd door de Postze-
gefvereniging Almelo ter gelegen
heid van net 65-jarig bestaan van 
de vereniging en de Dag van de 
Postzegel. P'HK College, Sluiters-
veldsingel 2. Openingstijden: op 
beide dagen van 10 tot 17 uur. 
Vooraanmelding sluit 2 januari 
1997. Inlichtingen: Fr. Krobshuis, 
Nieuwstraat 118,7605 AH Alme
lo, ©0546-814952. 
• 1 7 t / m 26 oktober: 
Moskou (Rusland). Moscow 97, 
internationale postzegeltentoon-
stellina. Nadere informatie: 
Bondsbureau (zie colofon Bonds
pagina's). 
• 5 , 6 en 7 november: 
Hoogezand-Soppemeer. 
H-S 97, tentoonstelling (categorie 
2) ter gelegenheid von het 45-ja-
rig bestaan van de vereniging 
Hoogezand-Sappemeer. 't Kielzog, 
Gorecht-Oost 157. Ca 250 kaders. 
Inlichtingen en aanmeldingen: S. 
Tuin, Nieuweweg 115,9649 AC 
Muntendom, ©0598-626447, In
schrijving sluit op 30 april 1997. 

• 15 en 16 november: 
Heerhugowoord. Reiger-
post 1997, wedstrijdtentoonstel
ling (categorie 3) ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan von de fi
latelistenvereniging Heerhugo-
woard en omstreken. Ca 130 ka
ders. DeSwon, Middenweg 178. 
Openingstijden: op 15/11 van 10 
tot 19 uur en op 16/11 van 10 tot 
17 uur. Vooraanmelding sluit op I 
me;/997. Inlichtingen: L van 
Dijk, Lek 54,1703 KJ Heerhugo
woord, ©072-5711935. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 14 december: 
Doetinchem. Wildebeest, Rozen-
goordseweg 91,10.30-18.30. 
©026-3332635. 
Heemstede. De Princehof, Glip-
perdreef57,12-16.©0252-
519299 (na 18 uur). 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstraot 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, Kop. Kockstraat 54, aan
vang 10 uur. ©0167-567469. 
Zeist. Zinzendorf Mavo, Zinzen-
dorfloan, 10-16. ©072-5337739. 
• 15 december: 
Amsterdam. Artis Partycentrum, 
Plantage Middenloon 41a, 10-16. 
©0512-531175. 
Berkel-Enschot. De Druiventros, 
Bosschewegll,10-15.©013-
5332058. 
• 19 december: 
Diemen. De Schakel, Burg. Bic-
kerstroat 46,20-22.15. 
Landgraaf, 't Eikske, Pijler 13, 
19-22. ©045-5330465. 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr. 
Schutlaan 2,19-22. ©0341-
254615. 
Nijmegen. Wijkcentrum Duken-
burg(zaal3),Meijhorst7039, 
19.30-22. ©024-6413608. 
• 2 1 december: 
Aalsmeer. De Schakel, Cyclo-
menstraat70,10-16. ©0297-
325158. 
Apeldoorn. Nielond, Soerense-
weg 73,10-15. ©055-3558060. 
Dronten. 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 Hoar-
loon 6,11-15. ©0297-289322. 
Sossenheim. Sporthal Wasbeek, 
VonAlkemadelaon 12,10-17. 

Attentie! 
Zend uw meldingen voor deze 
rubriek uitsluitend schrifte-
/i/Jlr aan de redactie van Phila
telie, Klioper 2,1276 BP Hui
zen en me dat uiterlijk zes 
weken mof de verschijnings
datum van het gewenste num
mer van Philatelie. 

©0252-215972. 
Woddinxveen. Ontmoetings-
kerk. Groensvoorde 3,13.30-17. 
©0182-396440. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig-
stroot 3,10.30-15.30. ©0316-
529241. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16. 
©038-4771726 (na 18 uur). 
• 22 december: 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bickerstroot 46,10-16. 
©020-6907434. 
Echt. St Joris, Cypresstraot 58,9-
13. ©0475-483630. 
's-Grovenhage. Nederlands 
Congresgebouw, Churchillplein 10, 
10-16. ©0512-531175. 
Helmond. TOV Ontmoetingscen
trum, Azalealaan 40,9-12.30. 
©0493-319063. 
Kaalheide-Kerkrade. De Jreëts, 
Kaalheidersteenweg 105,10-17. 
©045-5415088. 
• 23 december: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temaker de Bruïneweg 279, 
19.30-22. ©026-3340331. 
• 27 december: 
Dalfsen. Pniël, Ruitenborghstroat 
2,10-16. ©0529-432286. 
• 28 december: 
Brielle. Zalencentrum, Longe-
straat76,13.30-16.30. ©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-
stroat 2,10-16. ©078-6411289. 
Zwolle. CJV Jubol, Jufferenwol 
24,10-16.30. ©038-4216493. 
• 29 december: 
's-Hertog|enbosch. Het Wapen 
van Rosmalen, Graafseboan 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. 

mailto:wfm.tukker@pi.net


Informatie: Andrew Fowler, P.O. 
Box 438, Brighton BNI6LX 
(Groot-Brittonnië). 

1997 

• 4 januari: 
Hendrik Ido Ambacht. De 
Schoof, 13-17. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldlstraot 4, 
10-16. ©0252-411406. 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr 
Schutlaan 2,13.30-17. ©0341-
254615. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil-
derdijkhof 1,10-15. ©0297-
562862. 
Zutphen. Nederlandse Vereni
ging voor Thematische Filatelie. 
IJsselpaviljoen, IJsselkade 1,10-
16. ©0575-521674. 
• 5 januari: 
Venlo. 't Anker, Straelseweg 83, 
10-13. ©077-3731188. 
Wijchen. Sterrebos, Kosteellaon 
4-6,10-13. ©024-6413608. 
• 11 januari: 
Barneveld. Veiuwehol, 10-16. 
©0342-417355. 
Dronten. De Meerpaal, 13.30-
16.30. ©0321-314305. 
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 20,12-16. ©010-
5915346. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,10-16. ©0521-
512592. 
• 16 januari: 
Nijmegen. Wijkcentrum Duken-
burg (zaal 3), Meijhorst 7039, 
19.30-22. ©024-6413608. 
• 18 januari: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat70,10-16.®0297-
325158. 
Apeldoorn. Nieland, Soerense-
weg 73,10-15. ©055-3558060. 
Dieren. NFV Skandinavië. Theo-
thorne, Collunapiein 77,10-16. 
©0313-415000. 
Harderwijk. De Kiekmure, Tes-
selschodelaan 1,10-16. ©0341-
554535. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16. 
©038-4771726 (na 18 uur). 
• 19 januari: 
Hengelo (0.). Clubgebouw HWU, 
Twekkelerweg 249,10-17. 
©074-2430502 (na 18 uur). 
• 25 januari: 
Badhoevedorp. Het Dorpshuis, 
Snelliuslaan3,10-16.©023-
5617279. 
Brielle. Zalencentrum, Lange-
straat76,13.30-16.30. ©0181-
415640. 
Echt. Willie, Houtstraat 7,13-16. 
©0475-486144. 
Hilversum. De Koepel, Kopittel-
weg399a,13-17.©035-

6831172. 
Noordwijk. De Kuip, Zeestraat 
1,10-17. ©0252-212080. 
Purmerend. De Doele, Koemarkt 
56,10-16. ©0299-426576. 
Zwolle. CJV Jubal, Jufferenwal 
24,10-16.30. ©038-4216493. 
• 26 januari: 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bickerstroot 46,10-16. 
©020-6907434. 
• 27 januari: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temaker de Bruïneweg 279, 
19.30-22. ©026-3340331. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 12 december: 
Londen (Groot-Brittonnië). 
Gehele wereld. Phillips, 101 New 
Bond Street, London WIYOAS 
(Groot-Brittannië). 
• 17 en 18 december: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Europa en Wereld. Christie's, 8 
King Street, St. James's, London 
SW1Y6QT (Groot-Brittannië). 

1997 

• 15 januari: 
Silver Spring (VS). Oekraïne. 
Vol Zobijako Auctions, P.O. Box 
3711, Silver Spring MD 20918 
(Verenigde Staten). 
• 1 februari: 
Dublin (Ierland). Postzegels, 
postgeschiedenis. Whyte's, 30 
Marloorough Street, Dublin 1 (Ier
land). 
• 6 en 7 februari: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Brits Gemenebest. Phillips, 101 
New Bond Street, London W1Y 
OAS (Groot-Brittannië). 
• 9 februari: 
Dublin (Ierland). Postgeschiede
nis. Whyte's, 30 Marlborough 
Street, Dublin-1 (Ierland). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

2 januari: 
Twintig voor uw verhuizing; velle
tje met twintig zelfklevende post
zegels van 80 cent. 
Honderd voor uw zaken; twee 
zelfklevende postzegels (80 en 
160 cent) op rollen van 100 stuks 
in een doosje voor zakelijke ge
bruikers. 
21 januari: 
Tien om te verrassen; velletje van 
10 postzegels van 80 cent. 
25 februari: 
Natuur en milieu; twee postzegels 
van 90 en 100 cent en een velletje 
met een postzegel van 160 cent. 
18 maart: 
S/r/ppo5bege/s; Suske en Wiske; 
Twee postzegels van 80 cent in 
één velletje. 
15 april: 
Ouderenpostzegels; drie zegels 
van 80-̂ 40 cent ('Ouderen en 
beeldvorming'). Velletje van zes. 
6 mei: 
Felicitatie- en wenspostzegels; 
twee velletjes met tien postzegels 

van 80 cent. 
27 mei: 
Rode Kruis; een postzegel van 
80-f40 cent ('zorg voor elkaar'). 
Herdenkingen; postzegel van 80 
cent ter gelegenheid van het 550-
jarig bestoon van de Algemene 
Rekenkamer en twee postzegels 
(80 cent) gewijd oan het Marshall
plan dat 50 jaar geleden werd ge-
lonceerd (wederopbouw Europa). 
17 juni: 
Holland Promotion; postzegels 
voor postzendingen voor het bui
tenland. Onderwerpen en waarden 
nog onbekend. 
5 augustus: 
Herdenkingen/thema's; vier ze
gels van 80 cent in het teken van 
Schubert (200 jaar geleden gebo
ren), 150 jaar Koninklijk Instituut 
voor Ingenieurs, 100 jaar Neder
lands Astmacentrum Davos (Zwit
serland) en 'Tuinbouw'. 
2 september: 
Jongerenpostzegels:\me zegels 
van 80 cent voor jongeren. 
7 oktober: 
Geboortepostzegels; velletje met 
tien zelfklevende postzegels van 
80 cent voor kaarten en nrieven 
bij geboorten. 
12 november: 
Kinderpostzegels; drie toeslagze
gels van 80-1-40 cent ('sprookjes'). 
Velletje met zes zegels. 
Eind november: 
Kortingzegels: velletje van 20 
stuks (waarde onbekend). 

België 

• 2 0 januari: 
teuwteest Facultés Universitäres 
Catholiques de Mons; één zegel 
van 16 f. (symbolische afbeel
ding). 
Promotie van de filatelie (thema: 
minder bekende musea); twee ze
gels van 16-f4 f. en een velletje 
van 38-H9 f. (Museum van Depor
tatie en Verzet te Mechelen, IJzer-
museum in St.-Hubert en Horto-
museum in Eisene). 
• 10 februari: 
De Oostkanton^, één zegel von 
16 f. (typisch landschap uit de re
gio). 
Opera, vier zegels van 16 f. (be
roemde zangers en zangeressen). 
• 10 maart: 
Europa (thema: verhalen en le
genden); één zegel van 16 en één 
zegel van 30 f. (De Bokkerijders 
en Jeon de Berneau). 
• 7 april: 
Dag van de Postzegel, één zegel 
van 16 f. (graveur Constant Spi-
noy). 
• 21 april: 
Paul Delvaux; drie zegels met 
waarden van 14,16 en 32 f. 
(schilderijen van Poul Delvaux). 
Luikse Floraliën; één zegel van 
16 f. (bloemen en planten). 
• 5 mei: 
Sport, twee zegels van 16-f4 f. 
(judo mannen en judo vrouwen). 
• 26 mei: 
Koningin Pook, één zegel van 
16 f. (gemeenschappelijke uitgifte 
met Italië). 

Jeugdfilatelie; één zegel van 16 f. 
('Jommeke', stripfiguur van Jef 
Nys). 
• 7 juli: 
De roo^, drie zegel van 16 f. (uit
breiding van de reeks 'rozen' van 
P.J. Redoute). 
Toerisme, drie zegels van 16 f, 
(St. Martinusbosiliek te Halle, 
Kerk van Onze-Lieve-Vrouw te La
ken en St.-Mortinsbosiliek te 
Luik). 
• 1 september: 
Natuur, 6 zegels van 16 f. in een 
postzegelboeKJe (thema: bijen en 
oijenteelt). 
Ambachtelijke beroepen; vier ze
gels van 16 f. (steenhouwer, met
selaar, timmerman en smid). 
• 22 september: 
Honderd jaar Zuidpoolexpeditie 
'Belgica'; één zegel van 16 f. 
(symbolische afbeelding). 
Honderd jaar Koninklijk Museum 
voor Midden-Afrika in Tervurew, 
drie zegels met waarden van 16, 
16 en 34 f. (stukken uit de collec
tie von het museum). 
• 27 oktober: 
Solidariteit, één zegel van 16-̂ 4 f. 
(thema: multiple sclerose). 
Kerstmis en Nieuwjaar, één zegel 
van 14 f. (religieus onderwerp). 

HET NEDERLANDSE PTT 
MUSEUM 

Zeestraat 82,2518 AD Den 
Hoog, 070-3307500. Info
lijn: 070-3307575. 
Openingstijden: dagelijks 10-
17 uur (zaterdag, zondag en 
feestdogen 12-17 u.; 25 de
cember en 1 januari gesloten 

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

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

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

Gelegenheids-
stempels 

6 november: 
's-Gravenhage: eerstedogstempel 
Kinderpostzegels 1996 (alleen op 
NVPH-enveloppen). 

pelvlog 'Plak nu kinderzegels'. 
Correspondentie zenden aan de 
desbetreffende expeditieknoop
punten (zie hieronder). 

noveC^^ 

Stempelvlaggen 

6 november-l 4 december: 
Amsterdam, Arnhem, 's-Graven
hage, Groningen, Rotterdam, Sit-
tarden ü/recm; bijzondere stem-

Adressen ekp's 
Amsterdam: Postbus 98500,1000 -
ND Amsterdam; Arnhem: Postbus ^ 
99600,6800 PD Arnhem;'s-6ra-
ven/ioje; Postbus 99100,2500 ^ 
NA 's-Gravenhage; Groningen: = 
Postbus 99500,9700 NA Gronin- -
gen; Rotterdam: Regiokantoor = 
Zuid-West, Postbus 99000,3000 ^ 
NA Rotterdam; S/ffofcf; Postbus -
99100,6130 NA Sittard; Wreek < 
Postbus 99000,3500 NA Utrecht. Ë 

ß estuur en redactie 
'Philatelie' wensen 
feestdagen en een 

van het maandblad 
alle lezers prettige 
fijne jaarwisseling! 

m 
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862 

INDONESISCH 
SMULPARTIJTJE 
In de rubriek De koers 
van Coerts ('Philatelie' 
van november, pagina 
749) laat Gerrie Coerts 
onder de kop Indone
sisch smulpartijtje: niet 
meer dan wat opgeklop
te room? zijn licnt schij
nen over mijn introductie 
van de Katalog Prangko 
Indonesia 97. Coerts ver
gelijkt een aantal prijzen 
met die uit de editie van 
1996 en toetst mijn prijs
lijst 1997 hieraan. 
Het is weinig elegant van 
de heer Coerts dat hij mij 
niet in een vroeger sta
dium over de inhoud in
formeerde. Ik las het arti
kel pas op 8 november, 
toen het blad op mijn 
schrijftafel belandde: een 
datum waarop de inleve
ringstermijn voor het de
cembernummer al bijna 
was verstreken. Coerts 
ontneemt mij zo bijna de 
mogelijkheid een weer
woord te geven en dat is 
toch een belangrijk goed 
in onze maatscnappij. 
Nog even daargelaten 
dat de teneur van het ar
tikel niet bepaald objec
tief overkomt en ik het 
meer als een soort sche-
nenschopperij ervaar, 
vind ik het jammer dat 
de heer Coerts twee ca
talogusjaren vergelijkt en 
daarbij dan alleen mijn 
prijslijst hanteert waarop 
heel duidelijk stond ver
meld dat deze gold tot 
en met 15 oktober. Er is 
duidelijk sprake van 
nieuwe prijzen na 15 ok
tober! 

Om aan te tonen dat ik 
en/of 'catalogusmakers 
minder verstand hebben 
van de prijzen dan ze 
doen voorkomen' (ik ci
teer letterlijk) neemt 
Coerts blok nummer 5 
als voorbeeld, mijns in
ziens een minder geluk
kige keuze. Dit bloK heeft 
een gom die waarschijn
lijk licht zwavelhoudend 
is. Het vertoont hetzelfde 
euvel - zij het in mindere 
mate - als het Ostropa-
blok van Duitsland uit 
1935 en de Zeppelin-ze
gels uit 1936, namelijk 
dat de gom bruin wordt. 
In de Zonnebloem-cata
logus noteert het blok 
f 15.-, een bedrag dat 
vrijwel gelijk staat aan 
de 20.000 rupiah in de 
Pranqko. Zonnebloem 
maakt onderscheid tus

sen witte gom (f 15.-) en 
bruine gom (f4.-). De 
'witte' dateert mijns in
ziens van lang geleden, 
toen witte gom nog voor
kwam. Ik heb al in jaren 
geen witte gom meer ge
zien; er bestaan alleen 
nog getinte exemplaren 
(licntbruine en donker
bruine). De prijs van een 
lichtbruin exemplaar in 
mijn prijslijst is f 6 .50 
Waarschijnlijk ben ik 
daarmee te goedkoop, 
maar dat risico loop je 
als je geen verstand van 
de prijzen hebt. 
M . Jostmeyer, 
Amstelveen 

NOG MEER INFORMATIE 
OVER DE ISAAC SWEERS 
In 'Philatelie' van sep
tember (bladzijde 604) 
schrijft de heer Stroo uit 
Vlissingen over het mari
neschip Isaac Swears; ik 
wil daar graag nog iets 
aan toevoegen. 
Het bewuste schip kwam 
op 29 mei 1941 in Enge
land in de vaart; het 
voerde als naam G83, 
dezelfde naam die op de 
romp stond. Comman
dant was Willem Harm-
sen; hij woonde twee 
huizen voorbij mijn ou
derlijk huis, in de Spoor-
straat nummer 21 te Nij-
kerk. Toen zijn schip in 
1 942 in de Middellandse 
Zee werd getorpedeerd 
kwam Harmsen in de 
brandende olie terecht; 
hij hield er een verbran
de arm aan over, maar 
kwam er wel levend van 
af. Harmsen werd op 
55-jarige leeftijd als 
commandant gepensio
neerd en kreeg toen een 
functie op het ministerie. 
W . v a n den Bosch, 
Nijkerk 

STANDAARDVELLETJES: 
EN DIE AFSPRAAK DAN? 
Met volledige instem
ming las ik in 'Philatelie' 
van september 1994 
(bladzijde 609) dat de 
Bond, de PTT en de al
bumfabrikanten Davo en 
Importa overeengeko
men waren, geen stan
daardvelletjes meer in de 
supplementen op te ne
men. De enige uitzonde
ring zouden de korting
zegels zijn. De catalogus 
van de NVPH zou op 
deze afspraak worden 
afgestemd. 
Het bleek mij dat veel 
verzamelaars blij waren 

met deze afspraak. De 
verzamelaars worden 
toch al overvoerd met 
nieuwe uitgiften, emissies 
die er mijns inziens al
leen op gericht zijn, om
zetten en winsten te ver
hogen. 
Geheel in tegenspraak 
met de genoemde over
eenkomst ontving ik bij 
de aanschaf van de sup
plementen 1995 van 
Davo de bladen V3 (vel
letje 'Tien voor Europa') 
en V4 (velletje 'Sterren
beelden'); kosten per 
blad ongeveer f 2.75. De 
genoemde velletjes blij
ken tóch in de NVPH-ca
talogus 1 996 te zijn op
genomen. 
Nu wil elke verzamelaar 
zijn collectie graag goed 
bijhouden; hij wil geen 
'gaten' in zijn album la
ten vallen en hij voelt 
zich daardoor gedwon
gen de desbetreffende 
velletjes aan te schaffen, 
ondanks het feit dat ze in 
wezen geen filatelistische 
(meer)waarde vertegen
woordigen. 
Ik vraag mij nu af wat er 
op het punt van de velle
tjes verder te gebeuren 
staat. In september ver
schenen de Sesamstraat
zegels in velletjes van 
tien. In 'Philatelie' van 
september (bladzijde 
576] wordt onder de kop 
Velletjesziekte treft ook 
nieuwe Sesamstraat-ze
gels een opsomming ge
geven van de in 1996 
verschenen velletjes. 
Wordt de met albumfa
brikanten, NVPH,Bond 
en PTT gemaakte af
spraak over het niet-op-
nemen van standaard
velletjes nu wèl of niet 
nagekomen? 
C.A.M, v a n Dijk, 
Zutphen 

Reactie van Uitgeverij 
Davo in Deventer: 
'De heer van Dijk spreekt 
begrijpelijk èn terecht 
zijn verbazing uit over 
de gang van zaken. Hij 
heeft het gelijk aan zijn 
zijde door te stellen dat 
er afspraken waren tus
sen Davo, Importa en de 
NVPH De praktijk gooi
de echter roet in het eten, 
want verreweg de mees
te verzamelaars wilden 
ook in het supplement 
1995 graag de bladen 
voor de velletjes-van-tien 
van dat jaar terugzien. 
Dat leidde ertoe dat wij 

aan de Vakhandel Filate
lie zowel supplementen 
mèt als ook supplemen
ten zonder deze twee 
bladen aanboden. De 
ervaring leerde dat ruim 
90 procent van de han
del het supplement inclu
sief deze twee bladen 
heeft verkocht, ongetwij
feld omdat dit de wens 
van de verzamelaar was. 
Hoe is de situatie met be
trekking tot het supple
ment/jaar 1996? In dat 
jaar verschenen er, inclu
sief de verhuiszegels, vijf 
velletjes. Voor ons als uit
gever is het probleem 
daardoor eenvoudig op 
te lossen. Wi j zijn van 
mening dat vijf extra bla
den de omvang en de 
prijs van het supplement 
zodanig zouden opvoe
ren, dat wij hebben be
sloten de 'normale' bla
den en de V-bladen voor 
de velletjes apart aan te 
bieden. Elke gebruiker 
van het Davo-album Ne
derland kan dus in janu
ari het supplement kopen 
en, als hij of zij daar 
prijs op stelt, apart de 
vijfbladen voor de velle
tjes. 

Dat de vermelding in de 
NVPH-catalogus anders 
is dan aanvankelijk ver
ondersteld, achten wij 
niet in het nadeel van de 
verzamelaar. Anders 
dan een gedrukt album
blad - waarop voor de 
verzamelaar als het ware 
al besloten is wat te doen 
- is de catalogus een na
slagwerk. De informatie 
uit dat naslagwerk kan 
de verzamelaar tot zich 
nemen, maar niemand 
dwingt hem of haar iets 
te verzamelen waarop 
hij of zij geen prijs stelt.' 
A. Berghuis 
Directeur Uitgeverij Davo 

Reactie van de Neder
landse Bond van Filate
listen-Verenigingen 
'Het wekt verbazing dat 
de heer Van Dijk zijn 
klacht niet indient bij de 
Bond, maar hem op 
deze manier naar voren 
brengt. De Bond is ge
sprekspartner voor de fi
latelisten met instanties 
als PTT Post, NVPH en al
bumfabrikanten, dus ver
dient het aanbeveling 
dergelijke klachten bij de 
Bond in te dienen. 
Voor wat betreft de 
NVPH citeert de heer 
Van Dijk niet juist. Zoals 

overeengekomen en zo
als in genoemd citaat 
wordt aangegeven, zijn 
de velletjes in de catalo
gus niet afgebeeld. Wel 
is vermeld dat de zegels 
in velletjes zijn uitgege
ven. Dat is filatelistisch 
ook relevant. Voor wat 
betreft de albumfabri
kanten verwijs ik graag 
noor de reactie van de 
heer Berghuijs. 
H . W . M . H o p m a n 
Secretaris NBFV 

FRUSTREREND 
POSTZEGELTJE 
U kent dat wel: een ze
geltje, tsja?l Niet in de 
Michel-catalogus te vin
den, niet in de Yvert en 
ook niet in de Zumstein, 
ook niet na deze drie
maal te hebben doorlo-

Don maar binnen mijn 
vereniging verder ge
vraagd. Helaas, he
laas... dan blijven alleen 
de ruildagen en de han
delaren nog over, maar 
ook dat levert alleen 
maar vraagtekens op. 
Zonder nu meteen dol
lartekens in de ogen te 
krijgen wordt de zoek
tocht naar zo'n zegeltje 
toch wel een obsessie. 
Dus: help! - al was het 
alleen maar in het licht 
van mijn 'frustratiereduc
tie'. 
Nico v a n der Plas, 
Lisse 

Naschrift redactie: 
Een lezer in nood laten 
we natuurlijk niet in de 
steek. Vandaar dat we 
onze lezers vragen de 
heer Van der Plas van 
zijn frustratie te verlos
sen. 

NOGMAALS NIETS 
NIEUWS ONDER DE ZON? 
In 'Philatelie' nummer 4 
(april 1996) attaqueerde 
Hans Caarls mijn studie 
over plaat 1A en de af
drukken daarvan, de 
zeer zeldzame zegels 
met hun specifieke retou
ches en kfeurnuances. 



Caarls karakteriseerde 
mijn bijdragen over dit 
onderwerp als 'niets 
nieuws onder de zon'. 
In de catalogus van de 
tentoonstelling 
Pozeta 96, die in oktober 
in Alkmaar werd gehou
den, poneert deze zelfde 
kenner van de eerste 
emissie een aantal gege
vens die - als waren het 
nieuwe, verbazingwek
kende wetenswaardighe
den - met veel ophef 
worden gepresenteerd. 
Opmerkelijk is dat de ;;'-
zeren platen waar Caarls 
vroeger van sprak, in zijn 
artikel nu blijken te zijn 
veranderd in s\a\er\ pla
ten. Was dat 'ijzer' wel
licht ndii ictit een eigen vinding? 
In zijn artikel komt de 
volgende, letterlijke pas
sage voor: 'Lange tijd 
heeft men gedacht dat dit 
middel eveneens op een 
kleine oplage postzegel
papier ĝ ebruikt is. Men 
vermoedde het gebruik 
van Vürtheims procédé 
op het papier (100 vel
len) gebezigd voor het 
afdrukken van de in post
zegelkringen zo beroem
de plaat 1A van de 10-
centswaarde. Deze druk-
plaat werd door de leer
lingen van Jacob Wiener 
(Menger en Van der Kei

ler) gebruikt als lesplaot 
om de kunst van het in-
wiegen van het stempel 
en het retoucheren van 
de gravure in de plaat te 
beoefenen. Nadien is 
deze plaat per abuis toe
gepast voor de fabricage 
van postzegels. Thans 
zijn er pim. 150 exem
plaren van deze druk-
plaat gevonden en beho
ren zij tot de meest ge
zochte zeldzaamheden 
van de 1 e emissie.' 
Ik denk dat het woordje 
'men' in dit citaat stee
vast kan worden vertaald 
als: 'ik, Hans Caarls'. 
want hij is de enige die 
zich vastbeet in het Vürt-
heim-mysterie. Caarls 
gaat voorbij aan een 
schrijven van de voorzit
ter van het Muntcollege 
van 3 februari 1852 aan 
de minister, waarin deze 
de exacte oplage van de 
zegels van plaat 1A 
noemt: Hef pakket No 18 
bevat 300 vierde deelen 
van drukvellen mode 
postzegels welke na on
derzoek, door voormelde 
commissie uit de gebrek
kig afgedrukte vellen 
postzegels als bruikbaar 
bevonden, zijn afgezon
den en in ontvangst ge
nomen. 
Caarls kón deze passage 

niet aanhalen, want dan 
had hij mijn publikatie 
van 20 januari 1988 
moeten melden bij de 
geraadpleegde bronnen. 
De naam 'Boekema' 
mocht natuurlijk onder 
geen voorwaarde in zijn 
artikel voorkomen. 
Alle oplagecijfers van de 
zegels worden in het ar
tikel van Caarls als groot 
nieuws genoemd, maar 
plaat I A wordt wijselijk 
vergeten: alle losse ze
gels van plaat 1A zijn 
spoorloos. Over de dag-
produktie van het aantal 
bedrukte vellen wordt in 
het artikel met geen 
woord gerept. Caarls 
kwam inderiijd tot een 
veel hogere produktie, 
maar doet alsof deze 
conclusie niets meer te 
betekenen heeft, nu de 
oplage van de eendags
vlieg oekend is. 
Er zijn tot nu toe vieren
zeventig verschillende 
posities van plaat 1A 
vastgesteld, alle van de 
delenA Bof C. Dit be
vestigt de theorie van de 
driehonderd kwartvellen. 
Caarls beweert een zegel 
van hetveldeel D in zijn 
bezit te hebben maar 
rept hierover in zijn arti
kel met geen woord! 
Ik kan me niet aan de in

druk onttrekken dat 
Caarls zich met dit arti
kel alleen maar op de 
borst wil kloppen en 
voorbijgaat aan ontdek
kingen van anderen. 
Overigens: mijn brochu
re over plaat 1A met af
druk van een zegel in de 
orginele kleur is nog 
steeds verkrijgbaar voor 
vijftien quiden, te storten 
op Postbanknummer 
7668 ten name van R. 
Boekema, Den Haag. 
Roelf B o e k e m a , 
's-Gravenhage 

TRIPTIEK HANGT NIET IN 
ZIERIKZEE(I) 
In het berichtje over de 
nieuwe zegels uit de 
reeks 'Geschiedenis' van 
België ('Philatelie' van 
oktober, pagina 656) 
staat een onjuistheid. Het 
afgebeelde triptiek be
vindt zich n/'ef in Zierik-
zee, maar in het Konink
lijk Museum voor Schone 
Kunsten te Brussel. Het 
triptiek heeft jaren gele
den wel in het stadhuis 
van Zierikzee gehangen, 
maar is geruime tijd ge
leden aan het Brusselse 
museum verkocht. 
J . Q u a n t , 
Zierikzee 

TRIPTIEK HANGT NIET IN 
ZIERIKZEE (2) 
Op de Belgische zegels 
in de reeks 'Geschiede
nis' worden de beide zij
panelen in hun geheel 
afgebeeld. Ooit waren 
deze panelen in het bezit 
van het stadsbestuur van 
Zierikzee; ze maakten 
deel uit van een drieluik 
voor de Vierschaar. Het 
middenpaneel ('Het laat
ste oordeel') is verdwe
nen; onbekend is wan
neer en waarheen. 
J.L. v a n Str ien-Veur-
tjes 
Delft 

Naschrift redactie: 
De briefschrijvers heb
ben gelijk. Overigens 
ontvingen wij een soort
gelijk schrijven van de 
Fleer J.A. van Dijk uit 
Amstelveen, die verwees 
naar een interessante pu
blikatie in De Kroniek 
van de Zeemeermin 
(1991). Daaruit blijkt dat 
het drieluik eind 1852, 
samen met zeven andere 
schilderijen, is verkocht. 
Het drieluik heeft naar 
schatting vijfendertig(l) 
gulden opgebracht. 
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1 s t e K L A S K I L O W A A R veelal met 1996 uitgaven | 
GROOTFORMAATZEGELS 

1 WEST-EUROPA prachtige mix met HWs 
2 SCANDINAVIË mcl kleine landen 
3 FINLAND met boekieszeqels, zeer nieuw 
4 ZWEDEN mei boekieszeaels en HW's 
5 NOORWEGEN veel HW's 
6 DENEMARKEN veel nieuw 
7 FAR OER zeldzaam mooi 
8 IJSLAND schitterend, enorme cat waarde 
9 IJSLAND PTT verzegeld 1995 of 1996 

10 ENGELAND zonder kerst met HW's 
10A ENGELAND GREETINGS aoede variatie 
11 IERLAND zeer mooie sortering 
12 KANAALEILANDEN reserveren 
13 BELGIË veel verschillende zegels 
14 LUXEMBURG met HW's en groot assortiment 
IS FRANKRIJK nrarhtinawnrtimpnl 
16 DUITSLAND met toeslag 
17 DUITSLAND zonder toeslag, veel nieuw 
18 NEDERLAND met toeslag 
19 ZWITSERLAND met toeslag en HW's 
20 OOSTENRIJK mooie sortering mei HW's 
21 LIECHTENSTEIN Drachtige variatie met HW's 
22 MALTA moeilijk verkrijgbaar 
23 AUSTRALIË nieuw en mei HW's 
24 NIEUW ZEELAND Prachtig modern materiaal 
25 USA kort geknipt en dus zeer veel zegels 
26 JAPAN werkelijk tantastisch assortiment 
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MISSIEWAAR (groot- en kleinformaat) 
Ml FINLAND met veel grootformaat 
M2 ZWEDEN zeer gevarieerd 
M3 DENEMARKEN met hoqer Kr-waarden 
M4 NOORWEGEN nieuw en met veïl HW's 
M5 ENGELAND met buitenland en HW's 
M6 IERLAND prachtig assortiment 
M7 DUITSLAND rechtstreeks van de missie 
MB USA onuitgezocht op coilnummers 
M9 AUSTRALIË zeer nieuw, veel grgotformaat 
MIO NEDERLAND met toeslag 
Mi l OOSTENRIJK nieuw in hetassorhment 
Ml 2 CANADA weer leverbaar 

500 GR 
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f35,-
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f35,-
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f155,-
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f310,-
f175,-
f295,-
f -,- 1 
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r 
Bent U in staat het mysterie van Philip Marlowe, 
Inspector Clouseau, Sherlock Holmes, Miss Marple 

en Charlie Chow op te lossen? 

n 

uitgiftedatum 
6 november 1996 

e nieuwe uitgifte van Guernsey ter gelegenheid van het hon
derdjarig bestaan van de film vertoont een vijftal bekende 
detectives U krijgt de kans om postzegels naar eigen keuze 
t w v £5 00000 te winnen in de Film Detective Competitie 
Meedoen met deze prijsvraag is eenvoudig 

Ga naar uw postzegelhandelaar en koop een lOOjr Film 
Presige Postzegelboekje Dit boekje bevat naast zes schitte
rende postzegelvelletjes een kort misdaadverhaal leder los 
hoofdstuk IS in de persoonlijke stijl van de desbetreffende 
detective geschreven Omdat de vijf collegas samenwerken 
in een eenmalige misdaadzaak is het een intrigerend verhaal 
geworden FHet verhaal speelt zich af op het eiland 
Guernsey Een ieder die het verhaal aandachtig leest is in 
staat om het mysterie op te lossen 

Met de juiste oplossing maakt u kans op de hoofdprijs 
of een van de vijf vakanties voor twee personen op 
Guernsey U verblijft in het hotel dat centraal staat in 
het verhaal Wi j garanderen u dat u veel plezier beleeft 
aan het verhaal en met een zestal schitterende prijzen 
in het vooruitzicht wordt het verhaal nog spannender 
Ga vandaag nog naar uw handelaar en schaf een 
Prestige postzegelboekje aan' 

Veel speurplezier 
toegewenst" 

PS de tekst in het boekje is engelstalig Vraag uw handelaar om de nederlandse 
vertaling of stuur een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde enveloppe naar 

L 
Guernsey 

Post Office 
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Hinter jeder Schweizer Briefmarke 
stehlt eine Geschichte... 

NEU.. . 
für nur CHF 45 . - pro Jahr 
alle Schvireizer Briefmarken 
in apartem Jahresalbum. 

,<* 

X 
Verpassen Sie '^^i.us'^ 
den Anfang dieser 
neuen Kollektion 
nicht und besteilen 
Sie heute. 

ich bestelle das Jahresalbum 1996 zum Preis von CHF 45 - und wünsche künftig i 
dessen jährliche Zusendung fur eine lückenlose Sammlung 
Dazu erhalte ich GRATIS 4x pro Jahr das farbige Magazin DIE LUPE 

Kundennummer (falls bekannt) Geburtsdatum 

Name O Herr O Frau O Kind 

PLZ/Ort Unterschrift 

Philatelie Service der POST • Ostermundigenstrasse 91 • CH 3030 Bern • Tel 031 338 27 28 • Fax 031 338 73 08 

IJ^-Sïl 

DIE POST ^ 

o Zahlung auf Kunden Konto 
O Ich habe bei Ihnen noch kein Kunden Konto 

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf 
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I4IEUWE UITGIFTEN 
Aland 
Lente 
In het Finse Aland begint 
de lente al vroeg: op 3 
februari onn precies te 
zijn. Op die datum ver
schijnt althans een boek
je met acht postzegels 
waarop lentebloemen 
staan afgebeeld: klein 
hoefblad, blauwe ane
moon, bos-anemoon en 
gele anemoon. Van elk 
twee stuks. 
De zegels hebben alle 
een waarde van 
2.40 m., het huidige ta
rief voor brieven naar de 
Noordelijke landen en 
de Baltische staten. De 
oplage bedraagt 
250.000 boekjes. 

Canada 
Winnie de Pooh 
De Canadese postdienst 
zette het nieuwe postze
gelseizoen op 1 oktober 
in met een serie van vier 
postzegels gewijd aan 
de liefste beer ter wereld, 
Winnie the Pooh. De ge
schiedenis van dit beertje 
wordt belicht in de ru
briek Thematisch pano
rama (zie elders in dit 
nummer), zodat ik me 
hier bepaal tot het bij
zondere zestien bladzij
den tellende souvenir
boekje dat naar aanlei
ding van deze emissie 
verscheen. Het boekje 
bevat een velletje met 
viermaal de vier zegels 
van 45 c. In het boekje 
wordt de geschiedenis 
van het Canadese beer
tje verteld, dat gebeurt 
zowel in het Frans als in 
het Engels. 
De uitvoering van het 
boekje is gefieel nieuw: 
het gevouwen velletje 
vormt als het ware de 
buitenkaft van het boek
je. Aan de ene zijde zit
ten de zegels met Franse 
tekst en in acht pagina's 
het verhaal in het Frans, 
aan de andere kant ge
ven de Engelstalige ze
gels toegang tot rietzelf-
de verhaal in het Engels. 

Kerstmis 
De in Canada op 1 no
vember verschenen kerst
zegels zijn tevens gewijd 
aan het gouden jubileum 
van Unicef. De afbeel
dingen op de zegels zijn 
daarom gebaseerd op 
de door L/n/cef uitgege
ven kerstkaarten: er zijn 
spelende kinderen in een 

winterlandschap op te 
zien. 
De drie postzegels zijn 
ook verkrijgbaar in 
boekjes met tienmaal de 
zegel van 45 c. (oplage: 
7.375.000 exemplaren), 
vijfmaal 52 c. 
(1.870.000 exemplaren) 
en vijfmaal 90 c. 
(1.870.000 exempla
ren). 

Finland 
Vijf nieuwe boekjes in 
1997 
De Finse postdienst geeft 
al enkele jaren geen au
tomaatboekjes meer uit. 
Het accent is verlegd 
naar de gewone postze
gelboekjes. Jaarlijks ver
schijnt nu een handvol 
nieuwe boekjes met een 
grote verscheidenheid 
aan thema's en uitvoe
ringen. Creativiteit kan 
de Finnen niet ontzegd 
worden. 
Het komend jaar zullen 
vijf nieuwe boekjes ver-
scnijnen. Op 30 januari 
komt nummer één: een 
boekje met acht wensze-
gels (achtmaal 1 e klas, 
nominaal 22.40 m.), met 
daarop afbeeldingen 
van oude krantenknip
sels. Het boekje zorgt 
voor voldoende verse 
voorraad voor de in Fin
land erg populaire Va
lentijnsdag. 
Boekje nummer twee 
volgt op 19 mei. De ze
gels laten zes oude zeil
schepen zien. De aanlei
ding tot deze emissie is 
het eeuwfeest van de 
zeereddingsdiensten. De 
prijs van het boekje 
wordt zesmaal 2.80 m. 
Op 23 juni verschijnt een 
boekje ter gelegenheid 
van de tacritigste ver
jaardag van de Finse on
afhankelijkheid. De af
beeldingen zijn geënt op 
de vier seizoenen (vier
maal 2.80 m.). 
De Dag van de Postze
gel, op 5 september, 
wordt opgeluisterd met 
een boekje waarin het 
Finse nationale epos, de 
Kalevala, alle aandacht 
krijgt. Afgebeeld wordt 
het beroemde Aino-trip-
tiek. De drie toeslagze
gels hebben een waarde 
van 2.80-1-0.60 m. 
Nummer vijf tenslotte 
komt op 9 oktober uit. 
De acht zegels (van elk 
2.80 m.) laten omslagen 
van beroemde twintigste-
eeuwse Finse boeken 

zien. Het eeuwfeest van 
de Finse schrijversvereni-
ginq vormt de aanleiding 
tot deze uitgifte. 
Behalve de vijf boekjes 
verschijnt ook nog (uitgif
tedatum 18 maart) een 
velletje met tien zelfkle
vende zegels in de serie 
'planten en bloemen'. Er 
is dit keer gekozen voor 
de vogelkers. 

Frankrijk 
Rode Kruis 
Het Franse Rode-Kruis-
boekje, verschenen op 
16 november, staat ge
heel in het teken van de 
komende feestdagen. 
Het boekje bevat tien 
postzegels van 
3.00+0.60 f. meteen 
winterse afbeelding. Ook 
de omslag, met 
sneeuwpop en be
sneeuwde dennen, 
spreekt duidelijke taal. 

Groenland 
Kerstboekje 
Tot nu toe gaf Groenland 
vier boekjes uit. Het vijf
de boekje was voor het 
eerst een boekje met 
kerstzegels. Velzegels en 
boekje verschenen op 7 
november. De beide 
kerstzeqels qeven de kin-
d i..i s I *^. I 

erliike beleving van het 
kerstfeest weer. 
Het boekje bevat twee 
velletjes. Elk velletje be
staat uit drie zegels van 
4.25 (kerstpost binnen
land) en drie van 4.50 k. 
(kerstpost naar Dene
marken). De prijs van het 
boekje komt daardoor 
op 52.50 k. 

Het eerste kerstboekje van 
Groenland 

Groot-Brittannië 
Kerstboekjes 
De eerste kerstzegels ver
schenen in Groot-Brittan
nië dertig jaar geleden. 
Vijf nieuwe kerstzegels 
zagen op 28 oktober het 
licht. Dit jaar hebben de 
Engelsen gekozen voor 
het afbeelden van water
verfschilderijen van Lau
ra Stoddart. De kunste
nares legt op deze doe
ken het bijbels geboorte-
verhaal van de aankon
diging tot aan het be

zoek van de drie konin-

gen vast. 
e serie ging vergezeld 

van twee postzegelboek
jes: één met tien 1st 
C/oss-zeqels (Maria 
Boodschap, de engel 
Gabriel die Maria een 
lelie overhandigt) en één 
met twintig 2na Class-ze-
gels (de Wijzen uit het 
Oosten volgen de ster). 
Op de kaft van beide 
boekjes staat de desbe
treffende zegel uit het 
boekje afgebeeld. De ze
gels in de Doekjes verte
genwoordigen een fran-
keerwaarde van £ 2.60, 
respectievelijk £ 4.-. 
Ook het uitgeven van 
kerstboekjes is in dit land 
al een aardige traditie: 
het eerste boekje kwam 
uit in 1978. 

Het Engelse kerstboekje met tien 
/sf C/oss-zegels 

Herdruk stripboekje 
Als gevolg van de aan
houdende vraag ver
scheen op 11 november 
een herdruk van het eer
der dit jaar uitgegeven 
wenszegelboekje met 
stripfiguren. De zegels in 
het boekje zijn nu voor
zien van twee fosforban-
den in plaats van een 
fosforlaag. Ook de tekst 
in het boekje is gewij
zigd. 

1997 
De Engelse boekjesplan-
nen voor 1997 hebben 
vaste vorm gekregen. Op 
6 januari verschijnt een 
nieuw wenszegelboekje, 
en behalve de uitgifte 
van de nodige automaat-
en reto;7-boekjes valt er 
ook een een grootfor
maatboekje (verschij
ningsdatum: 23 septem
ber) te melden dat ver
schijnt ter gelegenheid 
van de vijfenzeventigste 
verjaardag van de natio
nale omroeporganisatie 
BBC. 

Japon 
Dag van de correspon
dentie 
Elke 23ste van de maand 
is in Japan een 'brief-
schrijfdag'. Éénmaal per 
jaar, in juli, worden zelfs 
speciale zegels uitgegeven 

ter gelegenheid van deze 
dag. Dat dit juist in juli ge
beurt, heeft te maken met 
de 'Dag van Fumizuki', 
die valt in de maand die 
volgens de oude Japanse 
kalender bij uitstek ge
schikt is om gedichten te 
schrijven. Enrin, de brief-
schrijfdag viel dit jaar op 
23 juli, en dus verschenen 
de speciale zegels op die
zelfde datum: 50 yen ('kat 
met posf) en 80 yen 
('paard en brieP). Vijf van 
elk vormen in één velletje 
de inhoud van een speci
aal postzegelboekje. De 
oplage bedraagt 800.000 
biaekjes. 

De afbeeldingen op de zegels 
van het Japanse briefschri|rdag-
boekje vinden we terug op de 
omslag 

Noorwegen 
Kerstboekje 
In het Zuid-Noorse Tele
mark wordt de traditio
nele klederdracht nog in 
ere gehouden. De kerst
zegels van dit jaar laten 
een fraai stukje stikwerk 
van zien. De zegels zijn 
uitsluitend in een boekje 
verkrijgbaar. De inhoud 
bestaat uit acht zegels 
van 3.50 k. 

Misser jubileumboekje 
Het werd in het novem
bernummer van 'Philate
lie' al gemeld: een aan-



zienlijk deel van de opla
ge van het vorig jaar 
verschenen boekje 
'Noorse post 350 jaar' 
vertoont een afwijking. 
Het betreft ongeveer 
200.000 van de 1.2 mil
joen boekjes. 
Eén van de zegels in het 
boekje beeldt de oudste 
Noorse postzegel af, sa
men met vijf fragmenten 
van andere 'beroemde' 
Noorse zegels. Door een 
formidabele slordigheid 
in de drukkerij viel oij 
een op de zes boekjes 
het zegeldeel rechtson
der weg. Het gaat om de 
grijze 15-örezegel. 
Omdat de Noorse filate-
listische dienst vorig jaar 
alleen 'normale' boekjes 
uitleverde, is de toch niet 
onopvallende misser lang 
onopgemerkt gebleven. 

Singapore 
Bomen 
Op 11 september ver
scheen in Singapore een 
boekje met tien postzegels 
zonder waarde-aandui
ding. Het gaat om postze
gels van het standaardta
rief voor een binnenland
se brief, 22 c. De zegel in 
het boekje is de laagste 
waarde uit de op dezelfde 
datum uitgekomen serie 
'Inheemse bomen'. 

Tchad 
Greenpeace 
De Afrikaanse republiek 
Tchad (vroeger ook wel 
Tsjaad genoemd) gaf 
niet eerder postzegel
boekjes uit, ook niet in 
de tijd dat het nog een 
Franse kolonie was. 
Op 15 juli van dit jaar 
verschenen twee bijzon
dere boekjes ter gelegen
heid van het 25-jarig De-
staan van de milieu-orga
nisatie Greenpeace. Net 
als bij Madagascar het 
geval was bevat het ene 
boekje een blokje en het 
andere een mini-velletje. 
De zegels beelden de 
schoonheid op een ko
raalrif af. Het gaat om 
waarden van 170, 200, 
300 en 350 f. Het mini
velletje bevat één postze
gel van 1500 f. 

Tsjetsjenië 
Nieuw boekjesland? 
Op 25 september ver
scheen de eerste serie on-
afhankelijkheidszegels 
van de 'Republiek Tsjetsje
nië'. Daar zetten we uiter
aard de nodige vraagte
kens bij. Toch wil ik u deze 
informatie niet onthouden 
en zeker niet dat bij deze 
eerste uitgifte ook een 
posizegelboekje hoort. 

Het IJslandse kerstboek|e 

Uruguay 
Eeuwfeest bank 
Ier gelegenheid van het 
het honderdjarig bestaan 
van El Banco de la Repu-
blica Oriental del Urugu
ay verscheen in septem
ber een postzegelboekje 
met twee zegels van 
$ 3.50. Op dezegels 
zowel als de kaft staan 
afbeeldingen van bank
biljetten. 
Het gaat om het tweede 
boekje van dit Zuidame-
rikaanse land. Eerder dit 
jaar verscheen nummer 
één. 

Verenigde Stalen 
Briefkaartboekjes 
Eerder al meldde ik het 
boekje met Olympische 
kaarten. Tot nu toe zag 
ik er nog niet één. Ver
zamelaars in Amerika 
blijkbaar evenmin. Na
dat men er rijkelijk laat 
achter kwam dat zulke 
boekjes waren uitgege
ven, bleek al gauw dat 
ze vrijwel nergens te 
koop waren. 
Intussen is op 2 oktober 
opnieuw zo'n boekje 
verschenen. De inhoud 
bestaat uit - vermoede
lijk vijftien - briefkaarten 
met afbeeldingen van 
'Bedreigde diersoorten'. 

Gele roos 
De eerder door de Ameri
kaanse post uitgegeven 
rozerode roos (1995) 
verscheen op 24 oktober 
van dit jaar in een gele 
kleur. Er zijn nog wel en
kele verschilletjes: het ver
melde jaartal is nu 1996 
en de schaduw is wat 
roodachtig. Het gaat om 
een zelfklevende zegel 
die uitgegeven wordt in 
een velletje van twintig 
stuks. De eerste zelfkle
vende roos verscheen 
overigens al in 1993. De 
I I I I kleur was toen rood en de 
waarde bedroeg 29 c. 

IJsland 
Kerstboekje 
Sinds 1982 geeft IJsland 
ieder jaar een boekje met 

kerstzegels uit. Het op op 
5 november verschenen 
boekje bevat ditmaal tien 
postzegels van 35 k., het 
tarief voor binnenlandse 
post en B-post naar Euro
pese landen. 
Afgebeeld op de zegel is 
een middeleeuws ivoren 
Mariabeeldje, gesneden 
uit de slagtand van een 
walrus. Men vond het 
beeldje op het kerkhof 
van Presthólar, in het 
noordoosten van IJsland. 

Zweden 
Kerstmis 
De drie op 8 november 
verschenen Zweedse 
kerstpostzegels laten tra
ditionele plaatjes zien: 
Maria Boodschap 
[3.50 k, rolzegel), het 
kerstkind in de kribbe en 
de aanbidding door de 
wijzen (elk ook 3.50 k, 
boekjeszegels). Bijzon
der is wel dat de afbeel
dingen afkomstig zijn 
van een manuscript op 
perkament. Het betreft 
een middeleeuws qetij-
denboek,dat inhetmid-
den van de vijftiende 
eeuw in Frankrijk werd 
vervaardigd. Het boek, 
waarin de acht dagelijk
se gebeden staan, be
vindt zich sinds 1964 in 
de Koninlijke Bibliotheek 
te Stockholm. 
Het boekje bevat tien 
kerstzegels en komt dus 
uit op een prijs van 35 k. 

nidtltida 
tiandskrite 

Alfred Nobel 
Het is dit iaar een eeuw 
geleden dat Alfred Nobel 
stierf. Zijn enorme fortuin 
vergaarde hij niet alleen 
door zijn uitvinding van 
het dynamiet, maar was 
ook gebaseerd op maar 
liefst 355 patenten! 
Sinds jaar en dag geeft 
de Zweedse post, tegelijk 
met het kerstboekje, ook 

een boekje met Nobel
prijswinnaars uit. Dit 
jaar zijn er Zweedse 
winnaars fysiologie en 
medicijnen in afgebeeld. 
De prijs van de vijf zegels 
in het boekje bedraagt 
5 k. Elke zegel gaat dit 
jaar vergezeld van een 
sticker met de tekst Priori
taire ha-klassbrev. 
Daarmee is de zegel een 
kortingszegel, want de 
Zweden kunnen er een 
brief of kaart mee naar 

De vorig jaar in Zwitser
land begonnen vierjaren-
cyclus (1995-1998) heeft 
als thema 'Dieren aan en 
in het water'. Een fasci
nerende verscheidenheid 
aan dieren leeft bij en in 
de Zwitserse meren, rivie
ren en beken. Maar de 
bedreigingen zijn talrijk 
en dat is aan ook één 
van de aanleidingen tot 
deze uitgiftereeks. 
Sinds jaar en dag hoort 
bij de Pro Juvenfute-serie 

PRIORITAIRE 
l:a-klassbrev 

PRIORITAIRE 
l:a-klassbrev 

PRIORITAIRE 
l:a-klassbrev 

PRIORITAIRE 
l:a-klassbrev 

inhoud van het Zweedse boek|e met Nobelprijswinnaars 

Europa (normaal 6 k.) of 
de rest van de wereld 
(normaal 7.50 k) sturen. 
Het speciale tarief geldt 
overigens maar tot 31 
december van dit jaar. 

Jaarset boekjes 
Dit jaar verschenen in 
Zweden maar liefst 
twaalf postzegelboekjes. 
Ze zijn alle onderge
bracht in een mooi ver
zorgde jaarset. De prijs 
van deze collectie be
draagt 421 k., hetgeen 
precies met de nominale 
waarde van de zegels 
overeenkomt. 

Zwitserland 
Pro Juventute 

ook een postzegelboek
je. Dat boekje verscheen 
op dezelfde datum, 26 
november, en bevat tien 
postzegels van 70+35 r. 
Afgebeeld op deze ze
gel is de vlagzalm {Thy-
mallus thymallus). De 
prijs van het boekje komt 
op 11.50 f. 

J997 
Van twee van de in 
1997 te verschijnen 
boekjes staan data en 
thema vast: op 13 mei 
verschijnt het Pro Patria-
boekje ('Cultuurgoed en 
landschap') en op 20 no
vember Pro Juventute 
('Dieren aan en in het 
water'). 

Op het kaftie van het Zwitserse boek|e zi|n de vlagzalm en de visot-
ter c' ' 

p het kaftie v 
r afgebeeld 
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Noten: 
Als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 dan 
wil dal zeggen dat de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in Pbilolelie' von maart (3) 
00 bladzijde 223 
Als bi| een zegel geen omscbriiving 
wordt gegeven dan IS de zegel of de 
omschriiving ervan (nogl 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 outomatisch in dot derge 
li|ke emissies in tentoonstellingscollec 
ties mogen worden opgenomen 

EUROPA 

ALBANIË 
5 -5 - '96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen'. 
25,10OI.; blok van 150 L Moeder 
Teresa (g. 1910), Nobelprijs! 979. 
4-6-'96.Wereldvoetbalbeker 
1996. 
25,100 i. Resp. kaart van Europa, 
voetbal, voetbalveld; kaart van 
Europa, speler, voetbal. 
1-8- '96. Mobiel telefoonnet 
GSM operationeel. 
10,601 Resp. communicatiesatel
liet, toepassingsgebieden. 
3-8 - '96 . Olympische spelen At
lanta 1996. 
5,25,601.; blok van 100 L Gesti
leerde figuren resp hardlopers, 
werpers, springers; beeldmerk 
met Amerikaanse vlag. 
5-8 - '96 . Vijfenzeventig jaar Al
banees Rode Kruis 
50-1-101. Kring van in elkaar grij
pende handen rond rood kruis. 

ANDORRA FRANS 
Afbeelding melding 9/630. 
18- l l - '96. 'SanRomódeles 
Bons'. 
6.70 F. Kerk. 

BELGIË 
Afbeelding melding 11/794. 
7-10 - '96 . Frankeerzegel 'type 
vogels van André Buzin'. 
6 F. Sijsje. 
2 8 - 1 0 - ' 9 6 . Muziek en litera
tuur; portretten. 

16 F. Viermaal. Resp. violist Arthur 
Grumiaux (1921-1986) met viool, 
organist en componist voor koor 
en orgel Flor Peeters (1903-1986) 
met orgel op ochtergrond, dichter 
Christian Dotremont (1922-1979) 
met logogram 'kijk wat ik je 
schrijf' (maakte met Deense Asger 
Jörn zijn eerste 'peinture-mot', 
medeoprichter van de Cobragroep 
in l948), schrijver Poul van Os-
taijen (1896-1928) en omslagte
kening voor dichtbundel 'Bezette 
Stad'van Oscar Jespers. 

CYPRUS 
13-11- '96 . Religie; gezamenlij
ke uitgifte van Cyprus en Rusland. 
Blok met vier zegels van 30 c. 
Resp. klooster van Stavrovouni, 
icoonvanStNicolaasuitl916 
(beide Cyprus), icoon van Onze-
Lieve-Vrouw van Iberio (1678), 
'Poort van de wederopstanding' in 
Iberio uit 1534 (beide Rusland). 
2-12- '96 . Kerstmis 1996; schil
derijen in de kerk van de 'Maagd 
van Asinou'. 
7,20,25 c. Resp. detail van de 
fleilige Geboorte, Maagd Maria 
tussen aartsengelen Gabriel en Mi
chael, zegenende Christus. 

DUITSLAND 
14-11 - ' 96 . Kerstmis 1996, af
beeldingen ontleend aan het peri-
kopenboek (perikoop. bijbelge
deelte) van keizer Hendrik II 
(Saksische huis, 1002-1024); toe
slagzegels ten bate van sociale 
voorzieningen. 
80-i-40,100-f50Pf. Resp. aanbid
ding door de drie koningen. Ge
boorte van Christus. 
14-11 - ' 9 6 . Honderdste geboor
tedag van toneelschrijver Carl 
Zuckmayer (1896-1977). 
100 Pf. Portret (foto), handteke
ning en vermelding von enkele 
werken ('Der fröhliche Weinberg' 
1925,'Schinderhannes'1927, 
'Katharina Knie'1928,'Der 
Houptmonn von Köpenick' 1931, 
'Des Teufels General'1945,'Als 
war's ein Stück von mir'1966). 
3-12- '96 . Honderdste geboorte

dag van socioal-democroot, ge
leerde en schrijver Carlo Schmid 
(1896-1979). 
100 Pf. Portret met sigaar. 

ESTUND 
Afbeelding melding 11/794. 
17 -10 - ' 96 . Honderdste verjaar
dag van de Estlondse smolspoor 
spoorwegen. 
3.20,3.50,4.50 kr. Resp. locomo
tief 'Auruvedur Gk', dieseltrein 
'DeM' ('Mulqi Ekspress'), locomo
tief 'Auruvedur Sk'. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 11/794. 
4-1 l - '96.Vi j f t ig jaar Unesco*. 
3.80 F. Gebouw, jaartallen 1946-
1996. 
12 -11 - ' 96 . Vijftig joor'Salon 
Philatélique d'Automne'. 
3.- F. Eiffeltoren met daarboven 
loep-fvlog, jaartallen 1946-1996. 
18-11 - ' 9 6 . Vijftig jaar overzee
se departementen. 
3.- F. Symbolische voorstelling 
('Martinique, Guadeloupe, Guyo-
ne. La Reunion' op inboorling). 
18 -11 - ' 96 . Rode Kruis,'feest
dagen van het eind van het jaar'. 
3.-f0.60 F. Bollon met sneeuwpop 
en ijsbeer in mand, sterren. 
25 -11 - ' 96 . Honderdvijftig jaar 
Atheense school in Fronkriik. 
3.- F. Antiek gebouw in Delphi. 
25 -11 - ' 96 . Herdenking André 
Molraux (1901-1976). 
3.- F. Portret met handtekening. 

GIBRALTAR 
30 -9 - ' 96 . WWF*; vogels. 
34 p. Viermool. 
30 -9 - ' 96 . Betoollobels. 
1,10,25,50 p., £ 1 . - , 2.-. 
27 -11 - ' 96 . Kerstmis 1996. 
5,21,24,34,54 p. Uit legoblok
jes samengestelde afbeeldingen. 
Resp. kerstpudding, sneeuwpop, 
kerstcodeou, de kerstman, kaars. 

GROENLAND 
7-11- '96 . Kerstmis 1996. 
4.25,4.50 kr. Resp. kinderkopje, 
sterrenhemel met engelen; kin
derkopjes, ster 'Altair' of 'Qoasiu-

tit' ('boodschapper van het licht', 
in oude tijden voor eskimo's het 
teken dot het einde van de winter 
naderde). 

GROOT-BRinANNIË 
28-10- '96 . Kerstmis 1996. 
2nd, 1st, 31,43,63p.Resp.de 
drie koningen, twee palmbomen, 
tekst 'lo, the stor, which they sow 
in the east'; de aonkondiging (en-
gel Gabriel en Mario), olijfboom, 
tekst 'blessed art thou among wo
men'; Mario en Jozef op weg naar 
Bethlehem, cypressen, tekst 'eve
ry one to his own city'; Mario met 
Kind, kribbe, sinaasappel- en ap
pelboom, tekst 'ond shall be called 
the Son of the Highest'; herders 
krijgen bll|de boodschap, eik, tekst 
'I bring you tidings of great joy'. 

HONGARIJE 
22-10-'96.Veertia jaar Revolu
tie en onofhonkelijkneidsoorlog. 
13,16,17,24 Ft.; blok met zegel 
von 40 Ft. Resp. demonstratieop
tocht met dagbladen op achter
grond, auto met Hongaarse vlag 
met brandgat, burgers met gewe
ren en krant op achtergrond, por
tret van Imre Nogy (1896-1958) 
met krant op ochtergrond, eerbe
toon aan de laatste nationale re
gering van Imre Nogy. 
22 -10 - ' 96 . Eerbetoon aan Hon-
goorse medaillewinnoars Olympi
sche spelen Atlanta 1996. 
Blok met zegel van 150 Ft. Ge
zicht op Atlanta met stadions, gou
den, zilveren en bronzen medaille, 
Hongaarse vlag en beeldmerk 
Hongaars Olympisch Comité. 

IERLAND 
17-10- '96 . Honderd jaor film in 
Ierland; filmbeelden. 
32 p. Viermaal, samenhangend. 
Resp.'Man of Aran','My Left 
Foot', 'The Field', 'The Commit
ments'. 
19-11- ' 96 . Kerstmis 1996; illu
straties uit getijdenboek( 1526). 
28,32,52 p. Resp. de drie konin
gen, de aankondiging, de herders 
ontvangen de blijde boodschap. 

28 p. Kortingzegel; vellen van 15 
met één gratis zegel Gebrand
schilderd room uit 'Abbey Stained 
Glass Studio' met Heilige Fomilie. 

ITALIË 
Afbeelding melding 11/795. 

JOEGOSLAVIË 
29 -2 - '96 . Frankeerzegels. 
5,10,20 Ndin. Kloosters van resp. 
Ljeviska (14e eeuw), Zica( 13e 
eeuw). Decani (14e eeuw). 
15-3- '96 . Grootmeesters scha
ken en schaakstukken, III. 
Vel met 9 zegels van 1.50 Ndin. 
Resp. Tigran Petrosjan (Sovjet
unie), stukken, Boris Sposski (Sov
jetunie), schaakbord en klok, Gari 
Kasparov (Sovjetunie), stukken en 
zandloper. Bobby Fischer (VS), 
stukken en tafelklokken, Anatoli 
Korpov (Sovjetunie). 
30-3 - '96 . Honderd jaar moder
ne Olympische spelen. 
1.50,2.50 Ndin. Resp. discuswer
pen (discuswerper van Myron tot 
neden), hardlopen (oudheid tot 
heden). 
12-4 - '96 . Olympische spelen At
lanta 1996. 
1.50 Ndin. Zesmaol, blok met 5 
Ndin. met samenhangend vignet. 
Resp. atletiek, waterpolo, basket
bal, volleybal, handbal, schieten; 
Zeustempel in Olympia, vignet 
met wolkenkrabbers in Atlanta. 
30 -4 - ' 96 . Dog van de postzegel. 
1.50 Ndin. Oude postauto, postbo
des in historisch uniform, wapen 
koninklijke Servische posterijen. 
7-5- '96 . Europa 1996; thema 
'bekende vrouwen', schrijfsters. 
2.50,5 Ndin. Resp. Isidoro Sekulic 
(1877-1958), Desonko Moksimo-
vic (1898-1993). 
8-5 - '96 . Honderdtwintig joor 
Servisch Rode Kruis. 
1.50 Ndin. Portret van oprichter 
VlodonDjordjevic (1844-1930) 
28 -6 - ' 96 . Natuurbescherming. 
2.50,5 Ndin. Resp. Platoleo leuco-
rodio, Plegadis folcinellus. 

KROATIË 
3-7- '96 . Stad Osijek achthon-
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derd joar geleden gesticht; ver
plichte bijplokzegel. 
0.65 kn. Tekst met getal 800. 
17-7- '96 . Renovotie van de be-
schodigde kothedrool van Djoko-
vo; verplichte bijplokzegel. 
0.65 kn. Kothedrool. 
l - 8 - ' 9 6 . Stad Split zeventien
honderd jaar geleden gesticht. 
0.65 kn. Tekst. 
9-9 - '96 . Dag van de postze
gel/vijf joor Kroatische postze
gels/honderd joar Kroatische post
zegelbond in Zagreb. 
1.30 kn. Postzegel met vlogpo-
troon en pincet, jaartallen 1991-
1996. 
14-9- '96 . Zevenhonderdste ver
jaardag van de eerste vermelding 
van het Zumberak-mossief. 
2.20 kn. Landschop von Zumbe-
rok met Eiios-kopel, jaartallen 
1296-1996. 
19-9- '96 . Duizend joar 'oorkon
de over kleine zeevissen' van his
toricus Fronjo Rocki (995). 
1.30 kn. Net met vissen, viertond. 
19-9- '96 . De vroege Middeleeu
wen. 
1.20,1.40 kn.Resp. negenhon
derd joar evangeloriu van Vekene-
go, bezoek van de Frankische 
benedictijner abt Gottscbolk aan 
het vorstelijk hof von Trpimir 
1150 joar geleden. 
4-10-'96.Wetenschoppers. 
Strook met drie zegels van 2.40 
kn. met doorlopend beeld. Resp. 
honderdvijftigste geboortedag van 
geoloog Gjuro Pilar (1846-1893), 
honderdvijftigste geboortedag van 
theoloog en archeoloog Don Frone 
Bulic (1846-1934), honderdste 
geboortedag van keel-, neus- en 
oorarts Ante Sercer (1896-1968) 
16-10- '96 . Zeshonderd jaar ho
ger onderwijs. 
1.40 kn. Zegel van de dominica
nen von Zaaar en 'Ordnung und 
Gesetz' (codex uit 1345, geschre
ven in het lotijn) van de dominica
nessen van Zodar. 

LIECHTENSTEIN 
2-12- '96 . Kerstmis 1996; sym
bolen van de evangelisten Mot-
theus, Marcus, Lucas en Johannes 
(ontleend oon het manuscript 'Li
ber Viventium Foboriensis' (178 
perkamenten bladzijden, afkom
stig uit het klooster van Pföfer, nu 

in de Stiftkerk van St Gollen)''. 
70,90 r., 1.10,1.80 F. Op visioen 
von Ezechiël gebaseerde symbo
len; resp. Mattheus (afgebeeld als 
engel), Marcus (leeuw), Lucas 
(stier), Johannes (arend). 
2-12- '96 . Schilder Eugen Zotow 
(Rusland, 1881-1953); schilderij
en (ontwerper van Liechtensteinse 
postzegels van 1939 tot 1943). 
70 r., 1.10,1.40 F. Resp.'land
goed Povlenki in Poltovo' (woon
plaats in jeugd), 'drie boadsters in 
een park van Berlijn' (in Berlijn 
woonde hij met vrouw Molvino 
Vernici en dochter Isabella vonof 
1921), 'gezicht op Vaduz' (woon
plaats vonaf 1938). 

MALTA 
Datum onbekend. Autobussen. 
2,5,14,30 c. Resp.'Diamond 
Star Nr 1990','Tom Mix Nr 434', 
'VerdaloNr 1764','Front Control 
Nr3495'. 

MOLDAVIË 
30 -7 - ' 96 . Belangrijke personen. 
0.10 (2x), 2.20,3.30,5.401; 
blok met zegel van 1.80 L. Resp. 
dichter Mihoil Eminescu (1850-
1889), Gavriil Bonulescu-Bodoni 
(1746-1821, metropoliet van 
Chisinou), dichter Ion Creonga 
(1837-1889), dichter Vasile Alec-
sandri (1824-1890), priester Pe
tra Movilo (1596-1646); Mihoil 
Eminescu. 

MONACO 
16-9- '96 . Nieuwe uitgiftedatum 
melding 10/710 'exotische tuin'. 

NOORWEGEN 
21 -11 - ' 96 . Honderdvijftigste 
geboortedag van schrijfster Amo-
lieSkrom (1846-1905). 
3.50,15.- kr. Resp. portret, scène 
uit gedromatiseerd werk. 
21 -11 - ' 96 . Kerstmis 1996; 
postzegelboekje. 
Inhoucl: acht zegels (viermaal 
twee zegels in samenhang) van 
3.50 kr. Folkloristisch borduur
werk uit Telemark. 

OOSTENRIJK 
22 -11 - ' 96 . Serie'moderne 
kunst in Oostenrijk' (22). 
7.- S. Werk 'Power-Station' van 
Reinhard Artberg. 

2 2 - 1 1 - ' 9 6 . Vijftig joar Unicef*. 
lO.-S. Drie kinJeren met resp. 
Chinese vlecht, blond haar en 
kroeshaar, tekst 'Kinder zuerst'. 
29 -11 - ' 96 . Kerstmis 1996. 
6.- S. Kerststal voor het stadhuis 
van Wenen. 

POLEN 
10-7- '96 . Frankeerzegel; te
kens van de dierenriem. 
5 Zl. Steenbok. 
19-7- '96. ldem. 
5 gr. Waterman. 
2 0 - 7 - ' 9 6 . Tweehonderd joar 
volkslied 'Dabrowskis Mazurka'. 
40 gr. Aanval van de Poolse cava
lerie van de Napoleontische garde 
bij Somosierro. 

PORTUGAL 
9 -10 - ' 96 . Graafschap'Portuco-
le' (naam Portugal is afgeleid von 
Portu Cale= bovenstad Cole) 900 
jaor geleden gesticht. 
47.- e. Hendrik van Bourgondië 
(reg. 1095-1112) met gemalin. 
9-10 - '96 . Troditionele Portuge
se keuken; gerechten. 
47.-, 78.-, 80.-, 98.-, 100.-, 140.-
e. Resp. 'Rojoes b modo do Min-
ho' (op Minho-wijze bereid), forel 
'ó modo Boticos', 'tripas' (pens) 'ó 
modo Oporto', gebakken kabel
jauw met gepofte oordoppels, 
warme paling 'ó modo Aveiro', ge
zoete kreeft 'o modo Peniche'. 
9-10 - '96 . Honderdvijfenzeven
tig joor postbestelling; postbestel-
lers en beeldmerken. 
47.-, 78.-, 98.-, 100.-, 140.-e. 

RUSLAND 
15-10- '96 . Vijftig jaar Unesco*. 
1000 R. Open boek met afbeel
ding van logo. 

SAN MARINO 
Afbeelding melding 11/795. 
8 -11 - ' 96 . Kerstmis 1996. 
Vel met zestien zegels van 750 L. 
Doorlopend beeld: huis met achter 
veertien romen afbeeldingen in 
kerstsfeer (versieringen, vierin
gen, cadeaus e.a., laatste room 
met dato 25,31 en 1) en twee ze
gels met versierde voordeur (met 
krans, kerstboom en sneeuwpop). 

SLOVENIË 
1 - 6 - ' 96 . Verplichte bijplokzegel 

Rode Kruis; solidoriteitsweek. 
7 1 Handdruk. 

SPANJE 
11-10-'96.'Exfi lna 96'; natio
nale postzegelexpositie in Vitorio 
(hoofdstad provincie Alovo). 
Blok met zegel van 130 P. Zegel: 
schilderij 'gezicht op de Eduordo-
Dotostroot in Vitoria' van Isidore 
Diaz de Olono; blok: schilderij met 
afbeelding van stadscentrum van 
Juan José Urraco, wapenschilden 
van Vitorio-Gosteiz en Alavo-Aro-
bo, tentoonstellingsbeeldmerk en 
mascotte 'Celes'. 
15-10-'96.Upaep*; folkloristi
sche kleding. 
60 P. Man in boerenkleding ('Tro-
je Chorro Masculine') van Solo-
manco met trommel. 

VATICAAN 
Afbeelding melding 10/711. 

WITRUSLAND 
Juli ' 9 6 . Watervogels. 
Vel met vier stroken van vier ze
gels van 400 R. 
Jul i '96 . Vogels. 
Vel met drie stroken van vier ze
gels van 400 R. 
Twee blokken von elk 1000 R. 

IJSLAND 
5-11 - ' 96 . Tweehonderd joor 
domkerk in Reykjavik. 
45.- kr. De kerk. 
5-11 - ' 96 . Kerstmis 1996. 
35.-, 45.- kr. Resp. uit wolrustand 
gesneden Maria met Kind, 'pox' 
(devotiebeeldje) uit kerk van Brei-
dobólsstodur (14e/l 5e eeuw). 

ZWEDEN 
8-11- '96 . Kerstmis 1996; mo
tieven uit middeleeuws gebeden
boek (midden 15e eeuw). 
3.50 kr. Driemaal. Resp. de Ge
boorte, aanbidding door de drie 
koningen, de aankondiging. 
8-11 - ' 96 . Honderdste sterfdag 
van Alfred Nobel (1833-1896); 
Zweedse Nobelprijswinnaars fysio
logie en geneeskunde. 
5.- kr. Portretten met op ochter-
grond afbeeldingen van uitvindin
gen en formules. Resp. biochemi-
cus Hugo Theorell (1955), fysio
loog Ragnor Gronit (1967), Sune 
Bergström (1982), BengtSomu-

elsson (1982), (beide geneeskun
dige scheikundigen deelden de 
prijs met John Vane). 

ZWITSERLAND 
26 -11 - ' 96 . Pro Juventute 1996; 
toeslagzegels^'. 
70-f 35 c. Kerstzegel. Noordelijke 
sterrenhemel met de sterrenbeel
den Andromeda, Cygnus (Zwaan), 
Cossiopeio, Droco (Draak), Ursa 
Minor (Kleine Beer, ook wel Wa
gen) met Stella Polaris (Poolster) 
en naar de poolster wijzende 
'kerstster'. 
70-1-35,90-^45,l 10+55 c. Fauna 
bij en in het water. Resp. Thymal
lus thymollus (vis), Astacus astacus 
(kreeft), Lutro lutra (visotter). 
26 -11 - ' 96 . Bekroonde ontwer
pen PTT-wedstrijd (ol gemeld 
2/155 en 5/388). 
70,90,110,180 c. Resp.'gouden 
koe' van Daniel Ammonn (uit St 
Gallen), 'Wecke ein Lächeln' 
(mannetje met stoort) von Max 
Sprick (Cnur), 'La sfiloto del bosco' 
(collage van blöderen) van Elena 
Emmo-Pugliese (Dangio-Torre), 
'La Colombe' (duif met posttas) 
von René Conscience (Delémont). 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
20-7 - '96 . Paddestoelen. 
Zes woorden en blok. 
18-9- '96 . Wereldvoetbalkam
pioenschap. 
Zes waarden en blok. 

ARMENIË 
27 -4 - '95 . Hoyostan-fonds; we
deropbouw von Armenië en Berg-
koroDoch. 
90 D. Ontbrekende grenspalen 
worden op landkaart geplaatst. 
28-4 - '95 . Vijftig joor Verenigde 
Naties. 
90 D. Beeldmerk met linten in re
genboogkleuren. 
30-9 - '95 . Vijftigste verjaardag 
van het einde van de Tweede We
reldoorlog. 
60 D. Negenmool; blok met zegel 
van 300 D. Portretten van belang
rijke figuren uit land- en lucht-
mocht; schilderij 'terugkeer van de 
helden naar het vaderland' von 
Mariam Aslamozion' 



us Postal USA 1997 - in kleur 
us Postal (eng ) catalogus USA 1997,460 biz kleur 32,50 
Michel (duits) speciale catalogus USA 1997 ca 540 biz 79,— 
Scott (eng ) speciale catalogus USA & Gebieden 1997 ca 700 bIz 98,50 
Scott (eng ) Classic-catalogus hele wereld 1840-1940 editie 1997 98 50 
Sakura (jap /eng ) catalogus Japan 1997 280 bIz kleur 29 50 

Prangko (eng.) speciale catalogus 
Indonesia 1997,258 bIz. kleur 3 5 -
Gibbons (eng ) catalogus Groot-Brittannie 1997 in kleur 23 80 
PPF (pools) spec cat Polen 1995 incl supplement 1996 231 bIz kleur 29 50 
PPF (pools) spec cat Poolse Gebieden & lokale zegels 1996,164 bIz kleur 29 50 
Michel (duits) Juniorcatalogus Duitsland 1997 ca 660 bIz kleur 20,50 
Michel (duits) catalogus Noord- & Oostafrika 1997 (Overzee deel 4) 91 — 

PHILEX-pocketcatalogi1997 
Duitsland kleur 20,- België 22- Frankrijk kleur 25,- G-Brit/Kanaaleil kleur 25 — 
Israel kleur 16- Luxemburg 1250 Nederland 12 50 Oostenrijk kleur 20 — 
Spanje kleur 25 -, Vaticaan kleur 12,50, CEPT kleur 27,50, UNO kleur 12,50 

CATALOGI-AANBIEDINGEN 
Seven Seas (eng ) semi-spec catalogus Australië & Gebieden 1994 29 50 
Walker (eng ) catalogus Australië & AAT1995 138 bIz kleur 14 50 
Prangko (eng ) catalogus Indonesia 1996,216 bIz kleur 15,— 
Carmel (eng /hebr) catalogus Israel 1994 124 bIz kleur 12,50 
US Postal (eng ) catalogus USA 1996 456 bIz kleur 22,50 
Zonnebloem (ned ) catalogus Suriname 1995 58blz 10,— 
ANK (duits) speciale catalogus Oostenrijk 1996,328 bIz kleur 25 — 
Prifix (duits/frans) catalogus Luxemburg 1996 462 bIz 17,50 
AFA (deens) semi spec cat Denemarken/Faroer/Groenl 1996 336 biz kleur 25 — 

DIEREN OP ZEGELS 
Gibbons (eng ) wereldcat Vogels op zegels 1996 4e editie 276-A4- bIz 70 — 
Gibbons (eng ) wereldcat Schelpen op zegels 1995 Ie editie 202 bIz 59,50 
Inpeg (ned ) wereldcat Katten op zegels 1995 52 bIz 17,50 
Inpeg (ned ) wereldcat Paarden op zegels 1996,2 delen 168 bIz 49 50 
Inpeg (ned ) wereldcat Vlinders op zegels 1992,144 bIz 37 50 
Bronger (ned ) wereldcat Olifanten op zegels 1996 34-A4-blz 20,— 
Domfil (eng /spaans) wereldcat WWF op zegels 1996,258 bIz 60,— 

DBZ - DEUTSCHE BRIEFMARKEN ZEITUNG 
3 recente nummers als proef excl porto 15 Jaarabonnement incl porti 149-

PERGAMIJN-ZAKJES 
45/60 mm per100 550 per1000 50— 115/160mm per 100 11 — per 1000 105-
62/62 mm per100 650 per1000 60— 120/180mm perlOO 15—perlOOO 140-
65/102mm per 100 6— perlOOO 55— 130/200mm perlOO 14—perlOOO 130-
85/117mm perlOO 7— perlOOO 65— 165/215mm perlOO 17,—perlOOO 160-

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 ABN/AMRO 47 36 54 717 

RW. MEINHARDT 
International Booksellers ̂  
Bleyenburg 5, 2511 VC 's-Gravenhage 

(vlakbij Centraal Station) ■c 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) 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
1 Frankrijk 

Postfris 
85 
114 
115 
116 
117 
120 
124 
126 
129 
129c 
130 
131 
131a 
132 
138 
141 
143 
145 
146 
160 
183/86 
194 
210/15 
234 
239 
252 
256 
257 
258 
259 
260 
260a 
261 
270/74 
280/89 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296/97 
298 
299/00 
301/02 

4 25 
1 7 5 -

1 2 0 -

4 0 -
1 5 -

1 6 0 -

47 50 
1 2 0 -

14 25 
2 5 -
6 50 

1 0 0 -

1 2 0 -

1 1 0 -

2 25 
17 50 
3 0 -
6 5 -

5 50 
9 75 

76 50 
3 -

4 0 -
8 75 

17 50 
1 4 5 -

92 50 
2 25 

4 5 -
9 5 -
26 50 
3 0 -

1 0 0 -

87 50 
1 7 0 -

4 50 
2150 
38 50 

8 75 
77 50 
4 25 

126 50 
5 -

1 1 0 -

98 50 

303 
304 
307/08 
309 
310 
311 
312 
313 
314/15 
316/17 
318/19 
322/27 
328 
329 
330/33 
334 
335 
336 
339/40 
341/42 
343/44 
345/47 
352 
353 
354/55 
356 
357 
358 
363/71 
377/77a 
379 
380/85 
386/87 
388/94 
394 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404/16A 
417 
418 
419 

27 50 
6 50 

8 5 -
12 25 
2 5 -
4 50 
5 25 

2 5 -
12 75 
37 50 
1 5 -
66 50 
17 50 
2 25 

28 50 
10 — 
3 -
3 25 

1150 
113 50 

1 0 -
6 50 
4 25 
4 25 

2 4 0 -

6 75 
3 50 
4 -

19 50 
19 25 
28 50 
49 50 
12 50 
87 50 
1575 
18 50 

1 — 
1150 
9 5 -

1 — 
5 50 

48 50 
4 25 

13 80 
9 75 
9 75 
3 -

420 
421 
422 
423 
424 
425/26 
427 
428 
429 
430 
431/35 
436/39 
440/41 
444 
446 
447 
448/50 
451/52 
453 
454/57 
458 
459/60 
461 
462/64 
474/75 
496 
497/98 
499/01 
505/25 
526/37 
540 
541 
553/64 
565/66 
568/71 
572/75 
576/80 
580A 
585/86 
587/92 
595/98 
602/05 
606/08 
612/17 
618 
620/29 
630/48 

10 75 
5 25 
7 90 

7 5 -
25 — 
12 50 
13 50 
3 25 

1 0 -
14 50 

2 35 
36 50 

9 75 
3 -
3 25 

17 50 
2 50 
5 50 
2 25 

2 5 -
8 50 

12 25 
12 75 
1 5 -

2 50 
125 
8 75 
2 -
8 75 

28 50 
2 — 
125 

36 75 
17 50 
1150 
4 25 

68 75 
1 0 0 -

2 -
1125 
12 25 
2 25 
4 50 
7 75 
2 — 

26 50 
2 0 -

663/67 
670/81 
682/01 
712/24 
725/33 
744/47 
763/64 
765/70 
772/76 
777/78 
779 
780/83 
792 
795/02 
803/04 
805 
806/13 
822 
823/26 
830/33 
833A 
834/38 
841 
841 A/43 
844/47 
853/58 
859/62 
863 
867/72 
876/77 
879 
883/87 
888 
891/96 
899/03 
911/12 
913 
914/15 
916/17 
919 
922 
923 
925 
929 
930/35 
937/38 
939 

3 50 
175 
7 25 

1 0 -
32 50 

2 25 
5 -
8 75 
9 50 
5 50 
125 
3 — 
4 50 

16 50 
3 25 
3 25 
8 25 

1150 
3 50 

13 25 
14 50 
175 

4 5 -
17 25 
8 75 

23 50 
9,50 
3 25 

6 0 -
5 -
3 25 

22 50 
5 -

46 75 
2 25 
3 -
5 -
6 -

1 0 -
5 -
2 75 
7 75 
3 -
7 75 

38 50 
8 75 
2 25 

940 
945/50 
960/65 
966/67 
969 
970/74 
976/81 
984 
986 
988 
995 
998 
1006/07 
1012/17 
1018 
1026 

3 -
49 50 
63 /5 
15 — 
4 50 

3150 
6 50 
2 50 
6 50 
9 50 
4 50 
6 50 

16 50 
1150 
5 -
7 25 

1027/32 1 1 0 -

1033 
1034 
1035 
1036/42 
1048/49 
1053 
1054 
1055/58 
1064 
1066/71 
1072/75 
1076/77 
1078/80 
1082/87 
1089/90 
1095/98 
1100/04 
1108/13 
1114 
1118/19 
1125/31 
1132/38 
1140/41 
1142/45 
1146/49 
1152/55 
1157/60 
1161/64 
1166/71 

5 50 
? — 
5 50 
6 -

1 0 -
2 -
3 -
6 50 
2 50 

38 50 
17 50 
6 50 

16 50 
12 50 
5 50 
4 25 
5 50 

17 50 
? — 

18 50 
2 25 
7 25 
6 50 
4 50 
6 25 
3 25 
4 — 
7 75 

12 25 

Ook veel met 
genoemde nrs 
in voorraad va 
nt 1172 indien 
voorradig 11 et 
peryv 
LP 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
16/19 
20 
21/22 
23 
28 
29 
.34 
38/41 
44 
46 
47 
48 
54 
55 
57 
58 
59 
60 
BInks 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Irank 

2 5 -
3 25 

1150 
2 5 -
27 50 
82 50 
12 50 
46 75 
6 -
150 
7 25 

87 50 
6 25 

19 25 
8 75 
2 25 
4 50 
6 50 
2 25 
5 -
6 25 
7 25 

10 — 
2 0 -

2 2 0 -

8 75 
19 25 
12 25 
4 -

17 50 
4 — 
4 — 

16 50 
8 75 
8 75 

Ook veel dienst 
zegels en Preo 
in voorraad 11 et 
peryv rank 

Wij wensen al onze kisinten en toekomstige klanten een gezond en gelukkig 1997 toe. 

inlichtingen verkrijgbaar bij: 
S.J.C, den Oudsten 

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

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. 

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. 



1 ^ Australia Post 

JoifU issue W'llh Gerincuu 

^ 
.A5.0 

Willem de Vlamingh'sioyagc 
issi B ^ a Bia i 

:SI B 
4 *U0 

AUSTRALIA 45c .iSi!^^ " " ^ " 45( 

She**tlef of Au'^iralian stamp*. 

Christmas m 1996 

Neem voor meer mformatie over \ 0 
Australië postzegels kontakt op #J% 

diger in de Benelux: 

met uw postzegelhandelaar of 
schrijf naar onze vertegenwoor-

llie Deluxe edition 

Postbus 184 
3300 AD Dordrecht 

/iustfatia Vifsi 19 A Vi"er?igrh ß.V. 
Mensen u preiiige kerstdagen he en een 
voorspoedig 1997! 



5-10- '95 . Belangrijke personen, 
aflevering II. 
90 D. Driemaal met samenhan
gend vignet. Resp. historicus Leon-
tios'GhewondAlischan'(1820-
1901), journalist en uitgever Gri-
gorArtrunil 18451892), Oosten
rijkse schrijver Franz Werfel 
(1890-1945). 
l - 1 2 - ' 9 5 . Christendom 1700 
jaar staatsgodsdienst (2001 )/in-
ternationafe postzegeltentoonstel
ling 'Armenia 01 ' , Jerewan. 
60,80,90,100,120 0.; blok met 
zegel van 400 D. Resp. brande
wijnstokerij en wijnkelder, Abovia-
stroat, sport- en concertpaleis, 
Baghromian-ovenue, 'plein van de 
republiek'; luchtfoto van Jerewan. 
5-12-'95.Pilootenrecordvlie-
gerArtiomKotsion (1886-1943). 
90 D. Kotsion, luchtvaortshow. 
5 -12- '95 . Traditioneel kunst
handwerk, aflevering II. 
40,60,90 D. Resp. vierwielige 
wagen uit Lchoshen (14e eeuw v. 
Chr.), bronzen model van een 
geocentrisch zonnesysteem uit 
Sevon-Becken (11 e / l Oe eeuw v. 
Chr.), antropomorfe grafsteen uit 
Loriberd (7e/6e eeuw v. Chr.). 

ARGENTINIË 
21-9-'96.'Mayolicas'(tegelta
bleaus uit de ondergrondse van 
Buenos Aires); toeslagzegels. 
Sl.- i-0.50,1.50-f l .- . Resp. met 
afbeelding van draak, met afbeel
ding van vogel. 
5 -10 - '96 . Honderd joar marine
basis 'Puerto Belgrono'; marine
schepen. 
$0.25,0.50,0.75,1.-. Resp.'San 
Antonio', 'Rosales', 'Hercules', '25 
de Moyo'. 

ARUBA 
2 7 - 9 - ' 9 6 . Belangrijke Arubaan
se vrouwen. 
60 c. Driemaal Resp lerares en 
eerste vrouwelijke politicus Laura 
Wernet-Paskel (1911-1962), lera
res en verpleegster Livia (Mimi) 
Ecury (1920-1991), dichteres 
Lolita Euson (1914-1994). 

ASCENSION 
12-8 - '96 . Fronkeerzegels; vo
gels met hun jongen. 
1 ,2 ,4 ,5,7,10,12,15,20,25, 
30,40,65 p., £ 1 , 2 , 3 . Resp. 

Oceonodroma costro, Phaethon 
oethereus, Acridotheres tristis, 
Passer domesticus, Estrildo astrild, 
Gygis alba, Pternistes afer, Anous 
stolidus, Serinus flaviventris, 
Anous tenuirostris, Sulo sula, 
Phoethon lepturus, Sulo leucogas-
ter, Sula doctylotro. Sterna fusco-
to, Fregoto oquilo. 
9 -9 - ' 96 . Dertig jaar BBC World 
Service. 
20,25,30,65 p. Verschillende af
beeldingen van het Atlantisch re
laisstation. 
23 -9 - ' 96 . Vijftig jaar Unicef*; 
kerstmis 1996. 
12,20,25,30,65 p. Resp. kerst
man met mobiele telefoon op 
schotelantenne, kerstman speelt 
golf (golftos in slee), kerstman in 
ligstoel en draagbare radio, kerst
man op vlieatuig en uit raampje 
kijkend renaier, kerstman aan 
boord van schip St. Helena. 

AUSTRALIË 
1-10- '96. Huisdieren ('pets')T'. 
45 c. Zesmaal. Vel met de zes ze
gels. Resp. honden, katten, eend 
met kuikens, hond en poes, vogel, 
paard en pony; op velrand boven
dien een schildpad. 
9-10 - '96 . Honderdste sterfdaa 
van botanicus en apotheker Ferdi
nand von Mueller (1825-1896); 
gezamenlijke uitgifte met Duits-
fond (melding 11/794). 
$ 1.20; vel met tien zegels. Portret 
en afbeeldingen van Eucalyptus 
globulus, Eucolyptus muelleriano. 
1-11- '96. Kerstmis 1996. 
40,45 c, $ 1. Resp Madonna met 
Kind, koning met geschenk, her
dersjongen en schaap. 
1 -11 - ' 9 6 . Driehonderdste ver
jaardag van de ontdekkingsreis 
van Willem de Vlommgh (fonding 
op Christmaseiland), tweelinpe-
missieAustrolië/Christmaseifand^'. 
45 c. Tweemaal, in samenhang. 
Portret met titel 'portret van een 
Hollandse zeevaarder' van Jon 
Verkolje (vermoedelijk afbeelding 
van Willem de Vlomingh). 

BAHAMAS 
4 -11 - ' 96 . Kerstmis 1996. 
15,55,60,70 c.; blok van $2 . 
Resp. engel Gabriel en Maria, Ma
ria en Jozef, herders, de drie ko
ningen; voorstelling in de tempel. 

BARBADOS 
12 -11 - '96 . Unicef*; kerstmis 
1996, kindertekeningen. 
10,30,55 c., $2.50. Resp. kerk
gang, de 'tuk'-bond, kerstliederen 
zingen, versierde huizen. 

BELIZE 
6 -11 - '96 . Flora; orchideeën, 
kerstmis 1996. 
25,60,75c.,$l .Resp Epiden-
drum stamfordionum, Oncidium 
carthogenense, Oerstedella verru
cosa, Coryanthes specioso. 

BENIN 
10 -8 - '96 . Paarden. 
Zes waarden. 
3 0 - 8 - ' 9 6 . Prehistorische dieren. 
Zes woorden. 

BERMUDA 
21 -5 - ' 96 . Panorama's van Ha
milton en St. George; postzegel
boekje. 
Inhoud: tien zegels van 60 c. 
15-8 - '96 . Vuurtorens en naviga
tie. 
30,65,80 c., $2 . Resp. baken 
'Hoa Fish Beacon', vuurtoren 
'Gibos Hill', vuurtoren 'St. David', 
baken 'North Rock Beacon'. 
24 -9 - ' 96 . Congres ministers van 
financiën van het gemenebest. 
$ 1. Wapen met spreuk 'quo fata 
ferunt'. 
28 -11 - ' 96 . Bouwkundig erf
goed. 
30,65,80 c., $2.50. Resp.'Wa-
terville', 'Bridge House', 'Fannie 
Fox's Cottage', 'Palmetto House'. 

BRAZILIË 
16 -9 - '96 . Honderdste sterfdag 
van klarinettist en componist 
Carlos Gomes (1836-1896). 
RS 0.50. Portret door onbekende 
schilder, interieur 'Teatro da Paz' 
(theater van de vrede). 
17 -9 - ' 96 . Flora; orchideeën. 
R$ 0.15. Driemaal. Resp. Prome-
noeo stopelioides, Cottleyo loddi-
gesii, Cottleyo eldorado. 
19-9 - '96 . Verschijning van 
Onze-Lieve-Vrouw van La Solette 
(dorp in de Franse Alpen) hon
derdvijftig jaar geleden. 
RS 1.-. Moria met stralenkrans en 
schaapherders Melónia en Moxi-
mino. 
28 -9 - ' 96 . 'Bropex 96' - negen

de Brozilioonse postzegeltentoon
stelling; volkssprookjes. 
Blok met RS 0.23,1.05,1.15. 
Resp. 'Cuca' (boeman of heks die 
ondeugende kinderen in zak mee
neemt), 'Boitoto' (vuurslang met 
Indiaans patroon op rug en angsti
ge toeschouwers), 'Coiporo' (op 
zwijn gezeten figuur verdedigt de 
natuur en jaagt op jager); blok-
rand met beeldmerk en figuren uit 
de Braziliaanse folklore 
5-10- '96 . Drieentwintigste 
tweejaarlijkse internationale ten
toonstelling, Sao Paulo; 'Arte em 
selo' (kunst op zegels). 
RS 0.55. Viermaal. Resp. schilderij 
'Le Jeune' van Pablo Picasso 
(1935), portret von Marilyn Mon
roe von Andy Warhol (1964), 
schilderij 'O Grito' van Edvard 
Munch (1893), schilderij 'Mirror 
for Red Room' von Louise Bour
geois (1995). 
9-10 - '96 . Natuurbescherming. 
RS 10.-. Beeldmerk 'Defensores 
do Noturezo' (groen hart en sym
bolen voor water en lucht). 
12-10- '96.Upoep*; folkloristi
sche kleding. 
RS 0.50,1.-. Resp. cowboy met 
lasso met op achtergrond cowboy 
te paord, 'boiono' (vrouw met 
hoofddoek en sieroden) met op 
achtergrond een baiono-vrouw als 
verkoopsters von lokool voedsel. 

CAMBODJA 
8 -8 - '96 . Prehistorische dieren. 
Twaalf woorden. 

CANADA 
9-9 - '96 . 'Alfabetisering begint 
thuis'; toeslagzegel. 
45-1-5 c. Kinderhand grijpt laatste 
stukje van legpuzzel uit volwassen 
hond, tekst op puzzel 'Literacy be
gins at home' en 'L'alphobetisa-
tion commence a la moison'; post
zegelboekje. 
26 -9 - ' 96 . Eerbetoon oon 'ver
nieuwer' Edouard Montpetit 
(1881-1954); startte opleiding so
ciale, economische en politieke 
wetenschappen aan de universiteit 
van Montreal in 1920. 
45 c. Portret, gebouwen. 
l - 1 0 - ' 9 6 . Boek'Winnie the 
Pooh' van A.A. Milne; oktober de 
maand van postzegels verza-
melen'^ 

45 c. Viermaal; blok met vier ze
gels, postzegelboekje met zestien 
zegels. Resp. luitenant Harry Cole-
bourn en echte beer Winnie, 'Whi
te River', 1914; Winnie en Chris
topher Robin, Londen, 1925; Win
nie en dierenvrienden ('A friend 
or two & something to do. Pooh's 
happy'), 1926, Winnie en honing-
pot,'Walt Disney World', 1996. 
10-10- '96 . Canadese schrijvers; 
portretten met tekstregels. 
45 c. Vijfmaal. Resp Margaret 
Laurence (1926-1987) met tekst 
uit 'The Stone Angel', Donald 
GrontCreighton (1902-1979) met 
tekst uit 'John A. MacDonold: The 
Young politician. Vol. I', Gobrielle 
Roy (1909-1983) en tekst uit 
'Bonheur d'occosion', priester Fé-
lix-AntoineSovord (1896-1982) 
met tekst uit 'Menaud, moitre dra-
veur', Thomas Chandler Holibur 
ton (1796-1865) met tekst uit 
'The Clockmaker'. 

CAYMANEILANDEN 
26 -9 - ' 96 . Fronkeerzegels. 
10,20,25,30,40,60,80,90 c., 
S 1 , 2 , 4 , 6 Resp. volkslied 'Belo
ved Isle Cayman' (muziekschrift 
en gitaar), 'Coymon Airways' 
(vliegtuig oon de grond), konin
gin Elizabeth II opent de wetge
vende vergadering, 'Seven Mile 
Bench' (strandgezicht), 'Stingray 
City' (scuba*duiker met piilstoar-
troggen), kinderen op scnildpod-
denboerderij, notionale vogel 
('Cayman parrot'), nationale 
boom ('silver thatch palm'), na
tionale vlag, nationale bloem 
('wild banana' orchidee), wapen 
en spreuk 'he hath founded it 
upon the seas', nationale valuta 
(munten-i-bankbiljetten); woor
den von 10, 30 en 40 cook in 
postzegelboekjes. 

CHILI 
2 -5 - '96 . Veiligheidscampagne 
(gevaren thuis, verkeer, school, 
werk, vrije tijd en drugs- en alco
holgebruik). 
Zes vellen met tien zegels von 
S 50. Zie 'Thematisch Ponoromo' 
van november 1996, pagina 801. 
20-5 - '96 . Honderd joor droog
dok nr.1,Talcahuono. 
S 200. Schip 'Esmeroldo' in het 
dok. 



CHINA (Republiek, Taiwan) 
9 -10 - '96 . Bekroonde kinderte
keningen van de wedstrijd '1995, 
het jaar van postzegels verzame
len voor kinaeren'. 
Vel met vier stroken van vijf ze
gels van 5.-. 
21-10- '96 . Tiende Aziatische in
ternationale postzegeltentoonstel
ling, Taipei ] 996; schilderijen met 
afbeeldingen van ganzen uit het 
'National Poloce Museum'. 
5.-, 7.-, 13.-, 15.-; blok van de 
vier waarden. 
1-11 - '96 . Vijftig jaar Dag van 
de handel met als tnema 'moder
nized business activity'. 
5.-, 26.-. Symbolische voorstellin
gen. 

CHRISTMASEILAND 
1 -11 - ' 9 6 . Driehonderd jaar ont
dekkingsreis van Willem de Vla-
mingh (landing op Christmosei-
lana); gezamenlijke uitgifte van 
Australië en ChristmaseÜand". 
45 c. Tweemaal, in samenhang. 
Schilderij 'Portret van een Hol
landse zeevaarder' van Jon Ver-
kolje (vermoedelijk een afbeel
ding van Willem de Vlomingh). 

COSTA RICA 
18-7 - '96 . Olympische spelen At
lanta 1996; zwemmers. 
5 Cs. Driemaal. Doorloper. Resp. 
Moria del Milagro Paris (geb. 
1961) en Francisco Rivas Spinoza 
(geb. 1949), Sylvia Poll Ahrens 
(geh 1970) en Federico Yglesias 
Amador (geb. 1948), Claudio Poll 
Ahrens (geb. 1972) en sportdirec
teur Don Alfredo Cruz Boloüos 
(geb. 1918). 

CUBA 
15-3- '96 . Honderdste sterfdag 
von ornitholoog Juan C. Gundloch 
(1810-1896); vogels. 
10,15,65,75,85 c.; blok von 
1P. Resp. Ceryle olcyon, Setopho-
go ruticillo, Geothlypis trichos, 
Passerina ciris, Bombycilla cedro-
rum; Vireo grundlachi. 
20-7-'96. 'Shortsetl l ' . 
Drie waarden. 
30 -7 - ' 96 . Cuba'head of the war 
for independence'. 
Drie waarden. 
30 -9 - ' 96 . Locomotieven. 
Vijf woorden. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
Zonder datum. Vijftigjarig be
staan van de Verenigde Naties. 
S15. Gezond opgroeien zonder 
drugs (baby met rammelaar, jon
gen op fiets, jongen met schooltas, 
student, man in kostuum), tekst 
'La alegrio de crecer sono, se vive 
sin drogas' (de vreuade van ge
zond opgroeien, leef zonder 
drugs), beeldmerk. 

EGYPTE 
September ' 9 6 . Tweede wereld
festival in Alexandria (uitnodiging 
aan bestuurderen van zeventig 
steden met de naam Alexandrië). 
80 P. Beeldmerk. 

EL SALVADOR 
17 -5 - ' 96 . Belangrijke Solvodo-
raonse kunstenaars. 
1,1.50,2.70,4 C. Resp. toneel
speler ReyAvila ('El Chele', 1929-
1995), toneelspeelster Maria Tere
sa Moreira ('Doha Terésfora', 
1934-1995), musicus, componist 
en arrangeur Francisco Antonio 
Lara ('Poncho Lara', 1900-1989), 
toneelspeler Carlos Alvarez Pineda 
('AnicetoPorsisoca', 1928-1993). 
2 4 - 5 - ' 9 6 . Veertig joor radiozen
der YSKL. 
1.40 C. Beeldmerk. 

ETHIOPIË 
Afbeelding melding 4/307. 

FALKLANDEIUNDEN 
2 -9 - ' 96 . Walvissen. 
9,30,35,75p.Resp.Hyperoodon 
plonifrons, Ziphius cavirostris, Mes-
oplodon layordii, Mesoplodon grayi. 

FIJI 
1 - 1 0 - ' 9 6 . Vijftig jaar internatio
nale luchthaven Nodi. 
31,44,63,87 c., S I , 2. Resp. 
eerste vliegtuig in Fiji (1921), 
Nodi Airport start commerciële 
operaties (1946), eerste straal
vliegtuig in Fiji (1959), moderne 
lüchthovengeoouw met vlaggen, 
controletoren (1996), het GPS 
(Global Positioning System, 
1994); beeldmerk. 

FILIPIJNEN 
2 0 - 9 - ' 9 6 . Flora; orchideeën. 
Twee stroken met vier zegels van 
4.- P. Resp. Renanthero pnilippi-

nensis, Dendrobium schuetzei, 
Dendrobium taurinum, Vonda la-
mellato; Dendrobium anosmum, 
Phaloenopsls equestris, Aerides 
lawrenceoe, Vando javierii. 
Blok met vier zegels van 4.- P. 
Resp. Coelogyne pondurato. Van-
do merrillii, Cymbidium alicoe, 
Dendrobium topoziacum. 

GUINEE 
5-9-'96. 'Short set'. 
Drie waarden 
28 -9 - ' 96 . Vogels. 
Zes waarden en blok. 

HONGKONG 
16-10- '96. 'HongKong97'-
postzegeltentoonstelllng, III (der
de van serie van drie velletjes). 
S10. 'Skyline' van noordkust van 
'Wanchoi to Central'. 
28 -10 - ' 96 . Olympisch goud. 
Reproductie franlceerzegel van 
S10. met versierde rand. 
4 - 1 2 - ' 9 6 . 'Serving the Commu
nity'. 
Reproductie zegel 'mensen van 
Hongkong' met nieuw formaat en 
versierde rond. 

INDISCHE OCEAANGEBIED 
BRITS 
2 -9 - '96 . Fauna; schildpadden. 
20,24,30,50p.Resp.Carettaca-
retto, Dermochelys corioceo, Eretmo-
chelys imbricoto, Chelonia mydos. 

INDONESIË 
Afbeelding melding 10/714. 
2 -10 - '96 . WWF*; fauna. 
300 R. Viermaal. Resp. Rhinoceros 
sondaicus (Javaanse rhinoceros, 
tweemaal), Dicerorhinus suma-
trensis (Sumotraonse rhinoceros, 
tweemaal). 

JAMAICA 
2 2 - 5 - ' 9 6 . Aankomst van Oost-
Indionen 150 jaar geleden. 
S2.50,10. Resp. aankomst per 
roeiboot, dons bij muziek. 
2 -9 - ' 96 . Vijftig jaar Unicef*. 
$2.50,8,10. Vlag, beeldmerk, 
tekst 'children first'. 
2 3 - 9 - ' 9 6 . WWF*; fauna,'Indian 
coney' (Geocopromys brownii). 
32.50,10,12.50,25. 

KAZACHSTAN 
9-S- '95. Vijftigste verjaardag 

van het einde van de Tweede We
reldoorlog. 
1 , 3 , 5 1 Resp. portret Monschuk 
Mametowo, strijdtoneel; Alia Mol-
dagulowa, pantserwagens en 
vliegtuigen; vredesduif, eeuwige 
vlam, korenveld. 
23 -6 - ' 95 . Schilderijen. 
4 ,9,15,28 T. Resp.'lente'van S. 
Mambeeuw, 'hoogaebergte' van 
S. Schardenow, 'Kuljasch Baseito-
wo in de rol van Kys Schibek' van 
G. Ismailowo, 'Kokpor' van K. Tel-
schanow. 
25 -7 - ' 95 . Internotionool mu
ziekconcours 'Asia Douysy', Alma-
Ata; opdrukken. 
10,15T. 
l - 9 - ' 9 5 . Honderdvijfenzeventig-
ste geboortedag van componist 
Douletkerje (1820-1887). 
2,28 T. Portret. 
2 5 - 9 - ' 9 5 . Fronkeerzegel type 
'nationale symbolen'; overdruk. 
8 1 op 80 TL 
2-10 - '95 . Honderdvijfentwintig-
ste geboortedag van Mahotma 
Gandhi in 1994(1869-1948). 
9,22 T. Portret. 
24 -10 - ' 95 . Vijftig jaar Verenig
de Naties. 
10,36 T. Beeldmerk. 
2 5 - 1 0 - ' 9 5 . Fronkeerzegels; ge
bouwen in Alma-Ata. 
1,2,3,48 T. Resp. opstondings-
kerk, cultuurpoleis, opero- en bal
letgebouw, theater. 
2 0 - 1 2 - ' 9 5 . Roofvogels. 
l,3,5,6,30,50T.Resp.Haliaee-
tus olbicilla, Pondion holiaëtus, 
Gypaëtus barbatus. Gyps himo-
layoensis, Folco cherrug, Aquila 
chrysaëtos. 
21 - 3 - ' 9 6 . Chinees nieuwjaar; 
jaar van de rat. 
25 T. Tekens van de Chinese die
renriem met centraal een rot. 
12-4 - '96 . Dag van de ruimte
vaart. 
6,15,20 T. Resp. wereldbol in de 
ruimte, Juri Gagarin (1934-
1968), ruimtestation 'Alpha'. 

KENIA 
3 0 - 8 - ' 9 6 . Rode Kruis. 
6,14,20,25,40 Sh. Resp. beeld
merk, bloeddonotie, inenting, 
hulpverlening vluchtelingen, pro
ject 'een schoner milieu'. 
lD-9-'96.0ost-Afrikaanse'Wild 
Life Society'. 

6,20,25,40 Sh. Resp. impala, 
'colobus monkey', olifant, zwarte 
rhinoceros. 
15-10 - '96 . Lions Club. 
6,14,20,25 Sh. Resp. beeld
merk, kamp voor onderzoek oog
ziekten, rolstoel, ambulance. 
3 1 - 1 0 - ' 9 6 . Vruchten. 
6,14,20,25 Sh. Resp. sinaasap
pel, ananas, mango, papaja. 
15-11 - '96 . Spoorwegen. 
6,14,20,25,30,40 Sh. Resp. 
klasse 94,87,59,57,23,10. 
10-12-'96.VI/WF*; vissen van 
het Victoriameer. 
25 Sh. Viermaal. Resp. Haplochro-
mis 'Orange Rock Hunter', Haplo-
chromis chilotes, Haplochromis 
cinctus, Haplochromis nigricans; 
beeldmerk. 

KIRIBATI 
21-10-'96. 'Taipei 96'; postze
geltentoonstelling. 
Blok van S 1.50. 'Outrigger'(kano 
met uitlegger), pagode, vliegers. 

KOREA NOORD 
Afbeelding melding 11/797. 
24 -6 - ' 96 . Vijftigste verjaardag 
van de arbeidswet. 
10 ch. Symbolische voorstelling. 
8-7 - '96 . 'De grote leider-kame
raad Kim II Sung zal altijd met ons 
zijn'. 
10 eh.; drie blokken van 1 won. 
Resp. 'Memorial Palace' in Kumsu-
son; paleis met lied en notenschrift 
'de leider zal altijd met ons zijn', 
bloemen; bijeengestroomde me
nigte bij standbeeld van Kim II 
Sung op 'Mansu Hill'; standbeeld 
van Kim in de hal van bet paleis. 
19-7- '96 . Olympische spelen At
lanta 1996. 
50 ch. Viermaal. Resp. voetbal, 
tennis, kogelslingeren, basebal. 
10-8 - '96 . Vijftigste verjaardag 
van de wet op nationalisotie van 
belangrijke industrieën. 
10 ch. Symbolische voorstelling. 
20 -8 - ' 96 . Vijftig jaar Unicef*. 
10,20,50,60ch.Resp.balspel, 
kind speelt met blokken, kind eet 
fruit, kind speelt accordeon. 

KOREA ZUID 
8 -10 - '96 . Vijfhonderdvijftig jaar 
Koreoans alfabet 'Hangul'. 
150 w. Alfabet. 
10-10- '96 . Tweehonderd jaar 



A V E R D E R Z O E K E N I S O V E R B O D I G 
NEDERLAND COMPLETE JAARGANGEN INCL. LANGLOPENDE SERIES 

1910 
1931 
1932 
1931 
1934 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943/45 
1946 

XXX XX 0 
190 so 6 ] — 40 SO 

1099— 295— 90 — 
512 V) 151 — 94 
525— 154— 70 50 
450— 125— 44 85 

220 67 — 26 25 
142— 40— 14 50 
115— 40— 1350 
186— 5 3 — 23 — 
990— 630— 340 — 

27 50 22 50 15 — 
334 50 187 50 210 — 

18— 15— 19 — 
23 50 17 50 12 25 

Jaar XXX 
1947 199 — 
1948 26 50 
1949 1925 — 
1950 21150 
1951 68 25 
1952 185 — 
1953 154 — 
1954 66 — 
1955 66 — 
1956 151 — 
1957 67 -
1958 38 50 
1959 40 — 
1960 56 50 
1961 20 — 

XX 
137 50 
16 — 

875 — 
145 — 
47 50 

1 3 0 -
95 — 
45 — 
44 — 

101 — 
46 — 
27 50 
28 50 
40 — 
14 — 

o 
28 75 
9 — 

56 — 
118 — 
38 75 

12150 
70 — 
36 — 
45 — 
6150 
40 75 
26 — 
28 50 
37 50 
15 50 
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ZAKREKENMACHINI- OF EEN 

BESTELLINGEN PER POST) 
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DEALERS IN RARE STAMPS ® # 
NEDERLAND COMPLETE JAARGANGEN INCL. LANGLOPENDE SERIES 

Jaar 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

1971 
1972 
1973 
1974 

1976 

XXX 
36 — 
24 50 
7 — 

45 50 
12 — 
26 50 
19 — 
22 — 

107 75 
30 — 
26 — 
28 — 
52 — 

39 50 

0 
29 — 
21 — 

6 — 
35 50 
9 — 

24 50 
22 — 
26 — 
54 — 
32 — 
25 — 
28 — 
43 — 

23 50 

Jaar 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1984 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

1991 

XXX 
21 — 
15 — 
13 25 

96 50 
15 — 
24 — 
27 — 
28 — 
29 — 
64 — 
54 — 
46 — 

54 — 

0 
23 — 
10 — 
8 — 
9 — 
8 50 

2150 
19 — 
22 — 

20 — 
52 — 
46 — 
37 — 

41 — 

DIVERSEN 
N-
80 
101 
104/5 
130/1 
236/7 
244/7 
346/9 

518/33 
534/7 
556/0 
592/5 

681/2 

XXX 
3000 — 
3050 — 

1425 — 
790 — 
375 — 
650 — 

1450 — 
105 — 
95 — 

62 50 

O 
995 — 

1050 — 
285 — 
500 — 

5 — 
62 50 
99 — 

9 — 
29 25 
63 — 
67 — 

2 35 
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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 

SUPER KILOV^TAAR 
grootformaat zegels 
Australië 
België 
België 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Finland 
Frankrijk 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenrijk 
Spanje 
U S A 
Wereld 
West Europa 

groot assortiment met '96 
leuke sortenng met '96 
alleen 1996 beperkt assorti 
groot assortiment met nieuw 
goede sortering met nieuw 
meest nieuw ook '96 
leuk veel '96 en hoge waarde 
greetings veel jaren met '96 
veel '95 en boekjeszegels 
leuke sortering met '96 
grote sortenng met toeslag 
goede sortenng met '96 
meest laatste jaren 
laatste jaren iets '96 
alleen nieuwe 32 c-zegels 
veel landen 
veel landen met nieuw 

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 '96 
Wereld veel landen 
Zuid Afrika grote sortenng met nieuw 
Zwitserland kort geknipt met iets nieuw 

lOOgr 
10,00 
17,50 
18,50 
18,00 
12,50 
15,00 
10,00 
22,50 
14,00 
50,00 
14,00 
25,00 
35,00 
22,50 
25,00 
15,00 
17,50 

500 gr 
30,00 
27,50 
35,00 
35,00 
35,00 
30,00 
25,00 
30,00 

250gr 
22,50 

40,00 
27,50 
35,00 
22,50 
55,00 
30,00 

SOOgr 
40,00 

67,50 
40,00 

55,00 

30,00 55,00 
60,00 

50,00 

35,00 65,00 
40,00 

IKG 
55,00 
50,00 
60,00 
60,00 
60,00 
55,00 
45,00 
55,00 

2,5KG 
120,00 
115,00 

AANBIEDING 1 KG ZUID AFRIKA MISSIE 
MET 1996 VAN / 45,- VOOR / 40,-

UITGEBREIDE PRIJSLIJST OP AANVRAAG 

Bestelling op giro/bankoverschrijving is voldoende 
Giro 72.31.950 Bank 40.18.19.582 verzendkosten ƒ 6,50 
rembours ƒ 12,50 boven ƒ 200,00 geen verzendkosten. 

D E B E R M BACHPLEIN 516 //, 
POSTBUS 471 - 3100 AL SCHIEDAM \ | 
TEL 06-52.855.831 - FAX 010-4717947 



Importa's 
Kinderpostzegelalbum 

Inclusief supplement 1996 

1986-1996 
fl 45,00 

O f KROON OP UW VERZAMELING 

Verkrijgbaar bij postzegel- en kantoorboekhandel 
(of bel Importa 0413-265973 voor dichtstbijzijnde verkooppunt). 



Suwon-kasteel. 
400 w. Kasteel. 
15 -10 - ' 96 . Vijftig jaar nationale 
universiteit van Seoul. 
150 w. Symbolische voorstelling. 
1-11- '96. Serie'Koreaanse 
schoonheid'. 
150 w. Viermaal. 

LAOS 
21 - 8 - ' 9 6 . 'Hav^ker's barrows'. 
Drie v^aarden. 

LIBERIA 
16 -9 - '96 . Vijftig jaar Unicef*. 
35,70 c, $ 1. Resp. onderwijs, ge
zondheidszorg, 'kinderen eerst'; 
beeldmerk. 
7-10 - '96 . fauna; vogels. 
Strook met vijf zegels van 75 c. 
Resp. Halcyon chelicuti. Halcyon leu-
cocephala, Ceryle rudis, Meaaceryle 
maxima, Alcecio quadribracnys. 

MAAGDEN (VIRGIN) 
EILANDEN 
16 -9 - '96 . Vijftig jaar Unicef*; 
doelstellingen voor het jaar 2000. 
10,15,30,45c.Resp.computer-
onderwiis, 'children first', rechten 
von het Kind (weegschaal in even
wicht), geen polio meer (met 
schommels aan strand spelende 
kinderen); beeldmerk. 

MACAU 
9 -10 - ' 96 . Zeevaart; schepen en 
wijze van vissen. 
Strook met vier zegels van 3.- P. 
Doorlopend beeld. Vissersschepen, 
visnetten en vissen. 
21 - 1 0 - ' 9 6 . Vliegeren (papieren 
vliegers). 
3.50 P. Viermaal. 

MALEISIË 
2 7 - 9 - ' 9 6 . Vlinders; postzegel
boekje met tweemaal vijf zegels 
van 30 c. Resp. Grophium sarpe-
don, Terinos terpander, Melonocy-
ma faunuia, Trogoptero, Delias 
hyparete. 
1 - 1 0 - ' 9 6 . Toren van Kuala Lum
pur. 
30,50c. , lRM;blokvan2RM. 
Resp. landschap, diagram toren
hoofd, toren bij nacht; de toren. 
7-10- '96. Veertiende congres van 
accountants uit Azië en de Pacific. 
30 c, 1 RM. Resp. beeldmerk, we
reldbol. 

MAURITIUS 
3 0 - 9 - ' 9 6 . Schepen. 
60 c, 4 ,5 ,1 OR. resp. SS.'Zam-
bezia', MV. 'Sir Jules', MV. 'Mauri
tius', MS. 'Mauritius Pride'. 

MEXICO 
2 0 - 1 - ' 9 6 . Dag van de lucht
vaart. 
NS 1.80,2.70. Beide tweemaal, in 
verticale samenhang. Vliegtuigen 
en controletoren. 
l - 2 - ' 9 6 . Honderdste geboorte
dag van antropoloog en schrijver 
dr. Alfonso Caso (1896-1970). 
NS 1.80 P. Portret, Mexicaanse 
vrouw. 
5-2 - '96 . Vijftigste verjaardag 
van de arena voor stierengevech
ten 'Plaza Mexico', Mexico-City. 
NS 1.80,2.70. Verticale doorlo
per. Matadoren Rodolfo Gaona, 
Fermin Espinosa 'Armillita' en Lo
renzo Garza; matodoren Silverio 
Perez, Carlos Arruza en Manolo 
Martinez. 
9 -2 - ' 96 . Twintig jaar consumen
tenorganisatie. 
NS 1.80. Boodschappentas met le
vensmiddelen. 
2 9 - 4 - ' 9 6 . Vijftig jaar Mexicaan
se maatschappij voor orthopedie. 
NS 1.80. Benandeling van gebro
ken been [afbeelding ontleend 
aan de Florentijnse codex van Sa-
hogun). 
3-5 - ' 96 . Tiende sterfdag van 
schrijver Juan Rulfo (1917-1986). 
NS 1.80. Portret. 

MONTSERRAT 
15-8 - '96 . Fronkeerzegels; my
thische figuren. 
5,10,15,20,25,40,55,70, 
90 c., S I , 1.15,1.50,3,5,7.50, 
10. Resp. Leprechaun 
(dwerg/schoenmaker, Ierland), 
Pegasus (vliegende paard, Grie
kenland), Griffin (griffioen. Nabije 
Oosten en landen om Middelland
se Zee), Unicorn (eenhoornig 
beest, Europa, islamitische wereld 
en China), (inome (dwergen, Euro
pa en Verenigde Staten), Mermaid 
of Chances Pond (zeemeermin). 
Cockatrice (ook wel Basilisk ge
noemd, slang met kop van haan), 
Fairy (elfje). Goblin (in Duitsland 
kobold genoemd, kwelgeest). 
Faun (bosgod op bokkenpoten). 
Dragon (draak). Giant (reus), Elf 

(naakt figuurtje), Centaur (Cen-
taurus, Griekse mythische figuur 
half man/half paard). Phoenix 
(uit os herrezen vogel, verering 
van de zon in Afrika, Arobië en 
Perzië), Erin (vrouw 'Erin' met 
harp en kruis, gaf tweede naam 
aan Ierland, wapen van Montser-
rot). 

NAMIBIË 
2 7 - 5 - ' 9 6 . Honderd jaar katho
lieke missie. 
50,95 c., NS 1,1.50. Resp. Döbra 
onderwijs- en opleidingscentrum 
met zuster Leoni Kreitmeister, 
missiestation Heirachobis met va
der Johann Molinowski, kathe
draal van 'St Mary' in Windhoek 
met Mariabeeld, oude kerk en 
school In Ovombolond met aarts
bisschop Joseph Gotthordt. 
14-6 - '96 . Vijftig jaar Unicef*. 
Zegel 'standard mail', S 1.50. Kin
deren van verschillend ras, tekst 
'children have rights'. 
14-6 - '96 . Olympische spelen At
lanta 1996. 
Zegel 'standard mail', 90 c, NS 1, 
1.30. Resp. boksen, wielrennen, 
zwemmen, hardlopen. 
17-10- '96 . Vroeg landelijk aar
dewerk. 
Vier woorden. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
2 5 - 9 - ' 9 6 . Paarden. 
110,225,275,350 c. Resp.'Shire 
horse', 'Shetland pony', 'Tno-
roughbred', 'Przewalski'. 

NEVIS 
2 4 - 9 - ' 9 6 . Flora. 
25,50 c, S 2,3; vel met neaen ze
gels van S1 met doorlopend 
beeld; blok met zeoel van S 5. 
Resp. Rothmonnialongiflora, Glo-
rioso simplex, Cotharanthus ro-
seus. Plumbago ouriculota; Monod-
oro myristico, Giraffa comelopor-
dalis (fauna), Adansonio digitoto, 
Ansellia gigonteo, Geissorhiza ro-
chensis, Arctotis venusta, Gladiolis 
cordinalis, Eucomis bicolor, Protea 
obtusifolio; Strelitzia reginae. 

NICARAGUA 
7-2 - '96 . Bezoek van paus Jo
hannes Paulus II. 
5 C. Paus, kathedraal van Mana
gua. 

6-3 - '96 . Wenszegels; honden. 
1,2,3,4 C. Alle tweemaal; twee 
blokkenvanl6C. Resp.'papil-
Ion', herdershond, teckel, terrier, 
husky, buldog, spaniel, dalmatiër; 
pinscner, poedel. 

NIEUW-CALEDONIË 
10-10- '96 . Zevende kunstfesti
val van de zuidelijke 'Pacific'. 
100 F. 
10-10-'96.Melanesische dan
sen. 
500 F. 
10-10- '96 . Beeldhouwwerken 
van de 'Pacific', 'Lo Femme'. 
200 F. 
10-10- '96 . Wijding van de eer
ste twee Melanesische priesters. 
160 F. 
8 - 1 1 - ' 9 6 . Vijftig jaar'Salon Phi-
latélique d'Automne'. 
95-H95F. 

NIGERIA 
28 -6 - ' 96 . Ecowas*. 
5,30 N. Resp. landbouwontwikke
ling, bewegingsvrijheid voor het 
VOIK. 
2 8 - 6 - ' 9 6 . Olympische spelen At
lanta 1996. 
5,10,20,30 N. Resp. judo, ten
nis, estafette, voetbal. 

PAPUA-NEW GUINEA 
Afbeelding melding 9/638. 
24 -7 - ' 96 . Olympische spelen At
lanta 1996. 
25,50,65 t . , l . -K. Resp. geweer-
schieten, hardlopen; geen verdere 
gegevens ontvangen. 

PERU 
17-6 - '96 . Wereldtentoonstelling 
'Expo 92', Sevilla. 
1.50 S. Archeologische vondst uit 
Spanje. 
25 -6 - ' 96 . Honderdste geboorte
dag van schrijver Cesar Vollejo 
(1892-1938). 
0.50 S. Potloodtekening gemaakt 
door Gaston Gorreu. 

PITCAIRNEILANDEN 
Afbeelding melding 11/798. 
20 -11 - ' 96 . Vogels. 
5,10,20,90 c.,S 2 (tweemaal). 
Acrocephalus voughoni toiti, Vini 
Stephen!, Porzana atra, Ptilinopus 
insularis, Gygus alba, Sula docty-
latro; beeldmerk. 

POLYNESIE 
Afbeelding en aanvulling melding 
11/798 'dog van de postzegel': 
eerbetoon aan postdirecteur Hen
ry Lemasson (1870-1956), door 
Lemosson gemaakte foto van 
Noho Mercier (Tahitiaanse 'vohl-
ne'). 

SALOMONSEILANDEN 
12-9-'96.Honderdvijftigste ver
jaardag van de eerste christelijke 
missie. 
40,65 c., $1.35,1.45. Resp. kop 
van Suiesi en Mokiro Bay (1846-
1847), originele tekeningen van 
ds. L. Verguet (1846) en Surimo-
he, portret van bisschop Epalle en 
zijn begraafplaats (Isabel 1845), 
portret van Jeon Claude Collin en 
Makiro missiepost. 
21-10-'96. 'Taipei 96'; postze
geltentoonstelling. 
Blok van S1.50. Halioeetus san-
fordi. 

SEYCHELLEN 
11-11- '96 . Vogels. 
Viermaal twee zegels in samen
hang van 3.- R. Resp. 'Aldobra 
blue pigeon' en 'Seychelles blue 
pigeon', 'Souimongo sunbird' en 
'Seychelles sunbird', 'Aldobra red
headed fody' en 'Seychelles fody', 
'Aldobra white eye' en 'Seychelles 
white eye'. 

SRI LANKA 
22-7 - '96 . Olympische spelen At
lanta 1996. 
1,2, 5,17 R. Resp. schoonsprin-
gen, volleybal, geweerschieten, 
hardlopen. 
18-8- '96 . Wereldbeker cricket 
1996; zegel in driehoekformaat. 
2,10.50,17,20 R.; blok van de 
vier woorden. Resp. werper, 
wicketkeeper, slagman, de 'cup'. 
7-9- '96 . Honderdtachtig jaar 
'Jaffna Central College'. 
2.- R. Collegegebouw en beeld
merk, jaartallen 1816-1996. 
4-1 l - '96.Vi j f t ig jaar Unesco*. 
2.-R. 
11-11- '96 . Belangrijke perso
nen. 
2.- R. Viermaal. Resp. eerwaarde 
Welivitiye Soratho Tnero, dr. S.A. 
Wickremasinghe, luitenant-gene
raal Denzil Kobbekaduwo, Mahgo-
ma Sekaro. 



2-12 - '96 . Kerstmis 1996; schil
derijen van David Paynter. 
2.-,17.-R.;blol<vanl9.-R. 
Muurschilderingen van de 'Trinity 
College Chapel', Kandy. 
l l - 1 2 - ' 9 6 . Vijftig jaar Unicef*. 
2.-R. 

ST HELENA 
12 -8 - ' 96 . Napoleontische plaat
sen. 
12,25,53,60 p. Resp. huis van Mr. 
Porteous, Briars paviljoen, Long-
v̂ ood huis, grafsteen van Napoleon. 
l - 1 0 - ' 9 6 . Kerstmis 1996; flora 
en landschappen. 
12,15,25p.,£l.-.Resp.Franai-
pani en 'Diana's Peak' bij 'Sandy 
Bay', Bougainvillea en 'Upper Ja
mestown Valley', Jacoranda en Ja
cob's Ladder, 'pink periwinkle' en 
'Lot's Wife Ponds'. 

ST LUCIA 
19-7 - '96 . Olympische spelen At
lanta 1996. 
15,75 c. Beide tweemaal, in sa
menhang. Resp. drie hardlopers 
von verleden tot heden, zeilooten. 
16-9 - '96 . Frankeerzegels; sche
pen en vlaggen, I. 
10,15,20,25,40 c. Resp. ko
ninklijke banier van Spanje 
(1502) en Spaans karveel, vlag 
met doodskop en gekruiste been
deren (1550) en piratenschip, de 
koninklijke Nederlandse vlag 
(1650) en Hollands 80-kanons-
schip, vlag van de Unie (1739) en 
64-Kanonsschip van de koninklij
ke marine, keizerlijke vlag van 
Frankrijk (1750) en Frans Impe
riaal 74-kanonsschip. 

ST PIERRE ET MIQUELON 
Aanvulling melding 9/638 'oude 
boten': resp. 'Le Radar II ' , 'S.P.M. 
RoRo', 'Pinta', 'Pascal Annie'. 
Aanvulling melding 9/638 'gezicht 
op Miquelon': strook met 3.-, vig
net, 1.50 F. met doorlopend beeld. 
6 - 1 1 - ' 9 6 . Vijftig jaar'Salon Phi-
lotélique d'Automne'. 
l.-F. 

SURINAME 
27-6-'96.'0lymphilex 96'; in
ternationale postzegeltentoonstel
ling, Atlanta; zegel op zegel. 
Blok met vignet, 5 /135 ,865 . 
2 -10 - ' 96 . Vogels. 

S/. 75.-, 160.-, 1765.-. Resp. 
'green kingfisher', 'bat falcon', 
'red legged honeyreeper'. 
9-10- '96.Upaep' . 
S/. 135.-, 990.-. In samenhang. 
Traditioneel geklede mensen. 

SWAZILAND 
2 6 - 8 - ' 9 6 . Monumenten. 
40,60 c., 1,2 E. Resp. de eerste 
kerk, koloniaal secretariaat, mo
nument, hoog gerechtshof. 

TANZANIA 
September ' 9 6 . Vogels. 
Twee vellen met acht zegels van 
300 Sh. 
Vel I. Resp. Vidua macroura, Toc-
kys erthrorynchus, Trochyphonus 
erthrocepholus. Bubo capensis. 
Gyps ruppellii, Sarkidiornis me-
lanotus, Dendrocygna bicolor, 
Struthio camelus. 
Vel II. Resp. Gypohierox angolen-
sis, Aquila chrysoetos, Spilornis ru-
fipectus, Eutriorchis astur, Haliaee-
tus olbicilla, Ichthyophago ichthyo-
etus, Spilornis holospitus, Dryotri-
orchis spectabilis batesi. 

THAILAND 
Afbeelding melding 10/716. 

TOKELAU 
16 -10 - '96 . Schelpen. 
40 c., $1,1.25,2; blok van $3 . 
16-10-'96. 'Taipei 96'. 
Blok 'jaar van de rat' met beeld
merk 'Taipei 96'. 

TRISTAN DA CUNHA 
l - 1 0 - ' 9 6 . Vogels van'Goughls-
lond'. 
15,20,45,60p.Resp.Gallinula 
comeri, Diomedea exulans, Phoe-
betria fusca, Rowettia goughensis. 

URUGUAY 
18 -4 - ' 96 . Prehistorische dieren. 
3.20 P. Vijfmaal. Resp. Glyptodon 
claripes, Macrouchenia patachoni-
ca, Toxodon platensis, Glossothe-
rium robustum, Apatosaurus. 
18 -4 - ' 96 . Archeologisch con
gres. 
3.20 P. Geraamte. 
2 9 - 4 - ' 9 6 . Nationale volkstelling 
(inwoners en woningen). 
3.20 P. Gestileerde op woningen 
lijkende mensen. 
2 1 - 5 - ' 9 6 . Fronkeerzegel; histo

risch Uruguay. 
10 P. Postagentschap Chuy. 
21 -5 - ' 96 . Fronkeerzegel; idem. 
7.50 P. Brievenbus uit 1879. 
2 1 - 5 - ' 9 6 . Historische transport
middelen. 
3.20 P. Vijfmaal. Resp. dubbeldek
ker De-Dion-Bouton 1912, Ford A 
1928, Raleigh 1940, brandweer
wagen Mogirus 1926, ziekenwa
gen Hotchkiss 1917. 
2 8 - 5 - ' 9 6 . 'Capex 96'; interna
tionale postzegeltentoonstelling, 
Toronto. 
Blok met zegel van 12 P. Colidris 
conutus (vogel), beeldmerk. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
Afbeelding en aanvulling melding 
10/717 'eenentwintig jaar Wo
men's Association': resp. beeldmerk 
(met herten), creatieve handen. 
15-9 - '96 . Elfde Aziatische voet
balkampioenschap. 
1 Dh., 250 fils. Spelmomenten en 
beeldmerk. 

VERENIGDE NATIES 
20 -11 - ' 96 . Vijftig jaar Unicef*. 
USS 0.32,0.60. Resp. Chinees 
sprookje 'Yeh-Shen', 'het lelijke 
eendje' van Hans Christian Ander
sen. 
Zw. Fr. 0.70,1.80. Resp.'The Sun 
and the Moon' (Zuid-Amerikoanse 
legende), 'Anonse' (Afrikaans 'spi-
der'-verhoal). 
O.Sh. 5.50,8.-. Resp.'Hans en 
Grietje' (gebroeders Grimm), 
'How Maui stole fire from the 
gods' (mythe von bet eiland Maui 
in de 'Pacific'). 
Vellen met acht zegels von elke 
waarde en centraal een vignet 
(beeldmerk Unicef 50 jaar). Tekst 
volrond onderzijde voor de ver
schillende vellen resp. 'Right to 
ploy', 'Right to equality of oppor
tunity', 'Droit ä un nom et une na-
tionalité', 'Droit d l'éducotion', 
'Recht auf Schutz','Recht ouf 
Ernährung'. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
l - 8 - ' 9 6 . Honderdvijftig jaar 
stoat Iowa. 
32 c. Schilderij 'Young Corn' von 
Grant Wood; ook als zelfklevende 
zegel verkrijgbaar. 

2 - 8 - ' 9 6 . Fronkeerzegel; vogel. 
20 c. Cyanocitto cristoto. 
22 -8 - ' 96 . Rivierboten uit de pe
riode 1860 tot 1900 ('laat het an
ker hier vallen'). 
Strook met vijf zegels van 32 c. 
Resp. 'Robt. E. Lee', 'Sylvan Dell', 
'For West', 'Rebecca Everingham', 
'Bailey Gotzert'. 
l l - 9 - ' 9 6 . Serie'The Legends of 
American Music', jazzmuziek 
('And... o One and o Two'). 
Blok met vier zegels van 32 c. 
Resp. Count Basie, Tommy and 
Jimmy Dorsey, Glenn Miller, Ben
ny Goodman. 
11 - 9 - ' 9 6 . 'Songwriters' van de 
jaren dertig. 
Blok met vier zegels van 32 c. 
Resp. Harold Arien, Johnny Mer
cer, Dorothy Fields, Hoogy Carmi-
chael. 
27 -9 - ' 96 . Honderdste geboorte
dag van F. Scott Fitzgerald, outeur 
van de 'The Great Gotsby'. 
23 c. Portret. 

WALLIS EN FUTUNA 
19-11 - ' 9 6 . Campagne 'tegen 
alcohol'. 
260 F. 

WEST-SAMOA 
1 S-7- '96. Olympische spelen At
lanta 1996. 
70,90s., S I , 4. Resp. boksen, 
hardlopen; geen verdere gegevens 
ontvangen. 
13-9- '96 . Zevende kunstfestival 
van de Pacific 1996. 
60,70,80,90s., S I , 4. Resp. 
beeldmerk, versierd aardewerk, 
weefwerk, dons, houtsnijwerk, 
hoofdtooi. 
2 4 - 1 0 - ' 9 6 . Vijftig jaar Unicef*. 
70,90s., S I , 4. Resp. op dokter 
wachtende kinderen, kinderen in 
ziekenhuis, inenten, moeders met 
kinderen. 

ZAMBIA 
Zonder datum. WWF*; met uit
sterven bedreigde dieren. 
200,300,500,900 K. Resp. 
Ephippiorhynchus senegolensis. 
Agapornis nigrigenis, idem poor
tje, Ephippiornynchus senegolensis 
met jonge vogel; beeldmerk. 

ZIMBABWE 
15 -10 - '96 . Houtsnijwerk. 

45 c., $1.50,1.70,2.20,2.50,3. 
Resp. kikker, schildpad, koedoe, 
chimpansee, stekelvarken, rhino
ceros. 

ZUID GEORGIË EN ZUIDELIJ
KE SANDWICHEILANDEN 
8-l l- '96.Fauno;'Chinstrap'-
pinguïn (Pygoscelis ontarctica). 
17,35,40,76 p. Resp. zwem
mend, paarvorming, voeren van 
kuikens, zich voedend met krill 
(Euphosio superbo). 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
Zonder datum. Fauna; walvis
sen. 
17,35,40,76 p.; blok van £ 1 . - . 
Resp. 'killer whale, sperm whole, 
minke whole, blue whole; hump
back whole'. 

Vermelding 'TP ' 
Bij vermeldingen, voorzien van de 
aanduiding ^', wordt verwezen 
naar de rubriek Thematisch Pano
rama elders in dit nummer van 
'Philatelie'. 

*: Gebruikte afkort ingen: 
Ecowas Economie Community of 

West African States 
Scuba Self-controlled under

water breathing appa
ratus 

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 Espoüo y 
Portugal 

WWF World Wildlife Fund 
(World Wide Fund for 
Nature) 



25 N.V.P.H. 
POSTZEGELHANDELAREN 

(vakhandel filatelie) 
heten u 

van harte welkom op de 

(DE B E U R S V O O R D E 
G E S P E C I A L I S E E R D E 

V E R Z A M E L A A R ) 

Vrijdag 24 januari 1997 
van 13.00 tot 18.00 uur 

Zaterdag 25 januari 1997 
van 10.00 tot 17.00 uur 

Zondag 26 januari 1997 
van 10.00 tot 16.30 uur 

^ Informatiestands van gespecialiseerde 
verenigingen 

-iV Tentoonstelling van gespecialiseerde 
verenigingen 

1^ Tentoonstelling door het PTT museum 
i:̂  84e Filatelistendag met speciaal 

stempel op zondag 26 januari 
Ik Dialezingen 

Plaats: 
Panda Hallen, Industrieweg 10 

te Nieuw Loosdrecht 

Tijdens de openingstijden gaat er ieder half 
uur een gratis buspendel van en naar het 

Station N.S. Hilversum 
(achterzijde/Oosterspoorplein) 

TOEGANG GRATIS 

NEDERLANDS NIEUWSTE 
POSTZEGELVEILING 

• 18 januari a.s. brugrest. Schiphol 
• Inleveren l<an nog tot 16 december 
• Veel leul<e partijtjes voor lage inzet 

Vraag nu de gratis catalogus 

M 
IP®sil3(B^?ciIt̂ KEÜl!3ia® A4Ï 

Meloengeel 2 
tel. 079-3610 524 

JMHIEirjwy 

2718CGZoetermeer 
fax. 079-3610 524 

POSTZEGELHANOa - VBUNBHUIS „DE VOORSTRAAT" 
dl 3 dec Kijkdag van 

9 00 tot 20 00 uur 

WO 4 dec Ki|kdagvan 

9 00 tot 18 50 uur 

WO 4 dec 19 00 uur aanvang 

v/d veiling 

do 5dec van 1000tot1630 

uur na-veiling 

vr 20 dec om 16 00 uur sluiting 

van de schritteli|ke 

telefoonkaarten 

veiling 

«r 27 dec.om 18.30 tot 21 30 
uur algemene ver-
zamelbeurs, tevens 
kijkavonil v/il veiling 
8 januari 1997. 

Deze datums zijn onder 
voorbehoud 

Inlichtingen voor tafelreservering of veilingcatalogus 
tel. 038 -4211045 fax 038-4233805 Voorstraat 23 8011 MK Zwolle 

Wij bieden u postfrisse zegels van de thema's voetbal/sport/ 
olymp.spelen/UPU enz. enz. met aanzienlijke kortingen. 

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

Postzegelhandel 'Wien' 
Postbus 22517, ItOODA AMSTERDAM Z.O., Tel. 020-6 974 978 

A 
\/c\n JokveiAy^ 
postzegelveilingen vof 

Buitenhaven 5, 5211 TP 's-Hertogenbosch 
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 ƒ 15,-
(giro 4600298) ontvangt u 
onze goed verzorgde, 
en rijk geïllustreerde catalogi. 

I 

^£J^ 

k ^ ^ 

ï 
I 



MUNT- en POSTZEGELHANDEL 
Veel handelaren 
en verzamelaars 
zijn: 

over de streep! 
Uook? 

De op één na grootste 
postzegelhandel 
van Nederland 

doet meer dan U denkt! 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR: 

Postzegels en munten 

- Verzamelingen Nederland 
- Verzamelingen Buitenland 
- Frankeergeldige zegels 

Heeft U onze GRATIS 
prijslijst van Nederlandse 

postzegels al? 

Heeft U interesse in onze 
maandelijkse aanbiedingslijst? 

Muntenverzamelaars, heeft U 
onze prijslijst van de 

Nederlandse munten al? 

Tel: 0186 
Fax: 0186 

571366 
571890 

De Ruiter 
Postbus 7080 

3286 ZH Klaaswaal 

a ^ j 

^BDEi 

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

Giro: 73.31.882 

Bent U nog steeds géén 
LID van de PPC-club? 

Dan profiteert u dus ook nog steeds niet mee van de 
voordelen die dit lidmaatschap aan de leden biedt!! 

Wat kunt u als PPC-clublid o.a. verwachten? 
1 - Als PPC-clublid mag u de helft van het door u bestede 
bedrag betalen met frankeergeldige zegels (toeslagen niet 
meegeteld!) van de volgende landen: Nederland, Belgiè, 
Duitsland, Engeland en USA (alleen waarden vanaf US.$. 
0.15) op de volle nominale waarde! 

2 - Van PPC-clubleden nemen wij restanten in als (gedeelte
lijke) betaling op partijen die bij ons aangeschaft worden. 

3 - Als PPC-clublid kunt u profiteren van onze unieke FAX-
service. Wanneer u beschikt over een fax, dan kunnen wij u 
vrijwel direct een lijst toefaxen van die partijen waarin u 
geïnteresseerd bent. 

4 - PPC-clubleden mogen gebruik maken van de speciale 
MA AND AANBIEDING die maandelijks op ons kantoor 
gereed ligt voor clubleden. Deze MA AND AANBIEDING 
is gemiddeld ca. 30-35% goedkoper voor PPC-clubleden 
dan voor niet-clubleden. 

5 - Als PPC-clublid ontvangt u gedurende een jaar geheel 
gratis onze partijenlij sten. Wanneer u middels een bestelling 
of tijdens een bezoek aan ons kantoor een partij(tje) aan
schaft, dan ontvangt u opnieuw een heel jaar lang gratis de 
PPC-partij enlij sten. 

Op veler verzoek thans ook veel kleine partijtjes. 
Talrijke partijtjes tussen 50 en 200 gulden. 

Maar ook partijen tot 25.000 gulden!! 
Dus ook (beurs)handelaren zijn van harte welkom!! 

Aarzel dus niet langer maar 
bezoek vrijblijvend ons kantoor 

of vraag onze partijenlijsten aan, 
waardoor u automatisch 

PPC-clublid wordt!! 



advertentie 

VTI fTTO IfeAffft 
« , . ^ . f i l ) 

' Ii:)ï vor7;iiiiol;)oIiio.l liiiloiiosiö 

^ ^ ^ ^ ^ ^ M A T T H . JOSTMEYER" 

WIST U DAT? 
Pos Indonesia met zijn actie 
"1 millioen verzamelaars" onder 
studenten, scholieren en padvin
ders, inmiddels de 600.000 bereikt 
heeft. 
Natuurlijk zijn dit geen verzame-

WIST U DAT... 
de nieuwe PRANGKO speciaal ca
talogus Indonesië 1997 zeer goed 
ontvangen is. Wij kregen diverse 
telefoontjes en brieven met felici
taties vanwege de prima uitvoe
ring. Als U de catalogus nog niet 

Het mimsheet MS 03 - no. 3 uit het WWF garnituur. 

laars in onze zin van het woord, 
het ontbreekt deze jongeren nog 
aan geld om bijv. alle nieuwe uit
giften aan te schaffen, vooral de 
blokken liggen (nog) buiten hun 
bereik. 
Maar u wist wèl: "Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst." 

WIST U DAT... 
tijdens de recente veiling van de 
N.P.V. in Amsterdam, één van de 
belangrijkste van ons land, de di
recteur-veilinghouder de heer 
Kees Muis, op een gegeven mo
ment annonceerde: "En thans de 
kavels Indonesië - dit verzamelge-
bied lijkt een tweede Thailand te 
gaan worden". Of dit de kopers 
extra stimuleerde is niet vast te 
stellen, maar de biedingen over
troffen alle verwachtingen. 
Verzamelingen Indonesië brach
ten (incl. opgeld) soms meer op 
dan bij ons de overeenkomstige 
jaargangen kostten. 

WIST U DAT... 
Onze periodieke nieuwsbrieven 
een groot succes aan het worden 
zijn en veel belangstelling genie
ten bij de Indonesië verzamelaars. 
Wanneer U zich bij ons meldt, 
dan plaatsen wij U ook gaarne op 
de verzendlijst. Behalve recente 
informatie bevatten deze nieuws
brieven ook altijd enkele interes
sante speciale aanbiedingen. 

kent - 280 pag. in kleur, de note
ringen lezen als guldens - veel En
gelse tekst en een verklarende Ne
derlandse woordenlijst - ga hem 
dan eens bekijken bij uw postze
gelhandelaar. M.i.v. de volgende 
editie valt de catalogus onder de 
auspiciëen van de APPI 
organisatie (de Indonesische 
NVPH) en heeft dan dezelfde ver

die, in opdracht van de revolutio
naire Indonesische regering, in 
Wenen en Philadelphia (USA) 
werden gedrukt en in juli /aug. 
1949 in omloop werden gebracht 
en tot 1 maart 1950 aan de loket
ten van de Indonesische post ver
krijgbaar waren. In het "Maand
blad", edities, april-mei-juni 1987 
werden ze uitvoerig besproken. 
Het zijn aantrekkelijke kleurige 
zegels. Daar ze echter uit een pe
riode stammen dat men nog geen 
klemstroken gebruikte, is het zeer 
moeilijk om nu nog komplete 
postfrisse series te vinden. Interac
tion bezit een beperkte stock en 
stelde een aantrekkelijk startpak
ket samen van 14 komplete series 
en enkele blokken. Daarbij een 
aantal albumbladen, passende 
klemstroken en voorbeelden voor 
de bladindeling. Leverbaar zijn al
bumbladen van de meest voorko
mende merken. 
De voorraad is zeer beperkt, de 
aanbieding is uniek en zal mis
schien nooit meer plaats vinden. 
Deze "Weense drukken" zullen on
getwijfeld sterk in waarde gaan stij
gen. Het komplete pakket, I l al
bumbladen vol zegels, kost 
ƒ 295,-. Wanneer U interesse hebt, 
bel, schrijft of fax ons, dan sturen 
wij u uitgebreide informatie. 
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No. 2 uit het WWFgamituur  het velletje met 4 kpl. series. Voor de specialist: uit 
2 velletjes kunt u 12 verschillende horizontale paren samenstellen + 2 kpl. series, 
(of idem verticale). 
Uit kunt één velletje extra bestellen voor f 6,. 

Maak samen met 
Interaction van Uw 
verzameling Indonesië een 
"speciaal" verzameling. 
Daar zult u later geen spijt 
van hebben. 

gelijkbare status en autoriteit als 
de Nederlandse NVPH catalogus. 
Heeft U geen postzegelwinkel 
in de buurt? Wij sturen U graag 
een exemplaar franco thuis. Prijs 
ƒ35 , - . 

WIST U DAT... 
Door het opnemen van de 
zgn. "Weense drukken" in de 
PRANGKO catalogus, er plotse
ling een grote belangstelling voor 
deze uitgaven is ontstaan. Het be
treft hier de zegels en blokken 

WIST U DAT... 
Niet alleen de blokken van de on
langs verschenen WWF uitgifte, 
(bedreigde neushoorns) opvolger 
van de ORANG UTAN emissie uit 
1989, direkt uitverkocht waren? 
Dit geldt inmiddels ook voor de 2 
blokken. "Istanbul 96" de ten-
toonstelling.van eind september 
aldaar, waaraan Pos Indonesisch 
participeerde. Het FAUNA blok 
van eind 1995 (Tijger) is inmid
dels gestegen naar ƒ 8,- (abonne
mentsprijs -I- 100%). Dit alles is 

Waar het allemaal om draait. Het 
WWF neushoorn blokje. 

duidelijk een gevolg van de spec
taculair stijgende belangstelling 
voor Indonesië!! 

Het WWF Neushoorn blokje zal 
misschien niet de legendarische 
status van de ORANGUTAN 
blokken krijgen. Hoewel... bij een 
oplage van 60.000 stuks waar de 
hele wereld zich op stortte..., een 
waarde van enkele tientallen gul
dens, zal wel niet lang op zich la
ten wachten. 
Ons aanbod: een WWF garnituur 
bestaande uit: 
1- het blok (souvenirsheet) opla

ge 60.000 stuks 
2. kpl. vel van 4 series met rand, 

dat in uw album past 
3. hetminisheetMS03 
4. Set van 2 FDC's van de serie 
5. FDC van het blok oplage 5000 

St. (U zag niet vaak zo een 
prachtige FDC) 

6- Setvan 4 maximumkaarten. 
AI deze posities 1 t/m 6 zijn offi
ciële uitgiften van de post, dus 
geen particulier maakwerk! 
Bestelcode No. 11/01 het kompl. 
garnituur ƒ 69,- (waarin dus 2 van 
de schaarse blokjes). 
U kunt bij het garnituur één velle
tje (zie pnt. 2) extra bestellen voor 
ƒ 6,-. Het garnituur met 2x dit vel
letje kost dan ƒ 75,-. Een goede 
tip: voeg het toe aan uw album op 
blanco bladen. 

EINDCONCLUSIE 
Bij de grote overvloed van reacties 
en bestellingen die ons de laatste 
tijd bereikten is mij één ding dui
delijk geworden, nl. dat er nog 
héél véél lezers zijn die al geruime 
tijd denken: "Ik moest eigenlijk 
ook Indonesië gaan verzamelen", 
maar die de stap om contact met 
ons op te nemen nog niet gezet 
hebben. 

Ondergetekende is dagelijks tele
fonisch bereikbaar om u persoon
lijk informatie en advies te geven. 

Tot zover Uw Indonesië specialist. 
Matthijs Jostmeijer 

INTERACTION B.V. 
Matthi js Jostmeijer, 
Donau 5 , 
1186 KL AMSTELVEEN 
Tel. 0 2 0 - 6 4 0 5 3 3 2 
f o x 0 2 0 - 6 4 3 5 7 8 9 



THEMATISCH PAIUORAMA SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, 
DE ACHTKANT 6, 9285 VG BUITENPOST 

KOEIEN IN NIEUW
ZEELAND 
De veeteelt is voor 
Nieuw-Zeeland een be
langrijk middel van be
staan; een flink aantal 
veehouders is van Ne
derlandse afkomst. 
Nieuw-Zeeland heeft ja
renlang niet alleen veel 
nieuwe bewoners 'geïm
porteerd', ook veel koei
en zijn niet uit het klein
ste werelddeel afkomstig. 
Op de serie 'Koeien in 
Nieuw-Zeeland', die op 
15 januari 1997 wordt 
uitgegeven, zijn afstam
melingen van Europese 
rassen te zien. Gelet op 
de nauwe relatie met 
Groot-Brittannië zal het u 
niet verbazen dat Engel
se rassen op de zes ze
gels (die op de hierbij af
gedrukte voorbeelden 
nog in de ontwerpfase 
verkeren) de boventoon 
voeren. Maar met gepas
te trots kan worden ge
meld, dat de Nieuw-Zee-
landse melkveestapel 
voor het grootste deel uit 
Lakenvelaers bestaat, de 
zwartwitte koeien van 
het Fries-Hollandse ras. 
Ze zijn afgebeeld op de 
zegel van 40 c. 
Jersey-koeien zijn te zien 
op de zegel van 80 c. 
Simmenfalers zijn pas 
onlangs in Nieuw-Zee

land aan de veestapel 
toegevoegd. Ze zijn af
gebeeld op de zegel van 
$ 1.-. De koe links is bij 
de keuring kennelijk in 
de prijzen gevallen, ge
tuige het lint en een ro
zet. Het rechter exem
plaar draagt een num-
merbordje om de hals. 
Op de zegel van $ 1.20 
is een Ays/i/'re-koe te 
zien, samen met een kalf 
van dit ras. 
De zwarte Angus-koe\en, 
afgebeeld op de zegel 
van $ 1.50, leven in gro
te kudden in het Nieuw-
Zeelandse heuvelland 
Op de zegel van $ 1.80 
staan de Hereford-koei
en, die zich vooral in 
bergachtige gebieden 
goed thuis voelen. De 
Hereford-koe is ook op
genomen op de zegel 
van 26 p. in de serie 'En
gels vee' die Groot-Brit
tannië in 1984 uitgaf. 
Overigens begint vol
gend jaar het Chinees 
'Jaar van de Os'. Verza
melaars van het thema 
runderen kunnen zich 
dus verheugen op een 
reeks uitgiften in het ka
der van dit jaar. 

WINTER IN FRIESLAND 
ReqioPost Noord-Oost 
Friesland bracht op] no-
vember vijf zogenoemde 

winterzegels in omloop 
met een waarde van 50 
cent. Markante regionale 
objecten zijn te zien in 
een winters jasje. De ge
kozen onderwerpen ma
ken weinig kans te wor
den afgebeeld op Ne
derlandse postzegels, 
met uitzondering don 
van het grondstation 
voor satellietcommunica
tie in Burum. Aan dit 
grondstation werd ter 
gelegenheid van de in
gebruikneming in 1973 
namelijk al eens een 
postzegel gewijd, zij het 
met de afbeelding van 
slechts één antenne Op 
de zegel van RegioPosf 
zijn meerdere antennes 
te zien, de meeste in de 

vorm van kleine en grote 
schotels. In Friesland is 
dit station bekend als It 
greate ear ('het grote 
oor'). 
Een aanwinst voor het 
thema bos is de zegel 
met een afbeelding van 
het Boskwachtershüske in 
Oentsjerk. Veel adellijke 
huizen in Friesland had
den een boswachter in 
dienst, die vaak in een 
aparte woning op het 
terrein woonde. rHet af
gebeelde boswachters-
huis is dat van het zorg
centrum Nieuw Heem
strastate. Ook een molen 
ontbreekt in deze serie 
niet. Afgebeeld is de 
achtkantige poldermolen 
uit 1845, die in de pol-

als muziekkapel. De ze
gel kan worden toege
past als illustratie van het 
hergebruik van kerken. 
De zegels zijn verkrijg
baar in velletjes van 
tweemaal de serie van 
vijf zegels. 

HUISDIEREN 
De landen die de maand 
oktober uitroepen tot 
'Maand van het postze-
gelverzamelen' steunen 
deze gebeurtenis met 
een postzegeluitgifte. In 
Australië verscheen in 
dat kader op 1 oktober 
een serie met zes huis
dieren [pets) De zegels 
van 45 c. zijn opgeno
men in een velletje, dat 
alleen voor het specifieke 
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der Nieuw Kruisland ten 
noorden van het dorp 
Kollumerpomp staat, 
vlakbij het Lauwersmeer. 

Het is vooral dankzij der
gelijke uitgiften van 
stads- en regiopostdien
sten dat verzamelaars 
van molens uit eigen 
land een overzicfit kun
nen krijgen. Interessant 
voor het thema water is 
de zegel met een afbeel
ding van De Schans in 
Munnekezijl. Het gaat 
om een spuisluis uit 
1822, die een nog veel 
oudere oorsprong heeft. 
De huidige sluis met elf 
kolken met elk twee ope
ningen en een brug werd 
ontworpen door Ir. Me-
thardus. Op de vijfde ze
gel van de serie is het 
kerkje van Augsbuurt te 
zien. Deze van oor
sprong Nederlandse 
Hervormde kerk werd in 
deze kleine buurtschap 
in de buurt van Kollum in 
1782 gebouwd ter ver
vanging van een kerkje 
uit de middeleeuwen. Het 
kerkje heeft zijn functie 
voor de eredienst verlo
ren en wordt nu gebruikt 

thema 'huisdieren' the
matische meerwaarde 
heeft. De zegels in het 
velletje tonen twee Blue 
/7ee/er-honden, twee 
Shetland-pony's, een 
eend met twee kuikens, 
een kaketoe, een hond 
met een kat en twee kat
jes. 
Het zijn eenvoudige ze
gels zonder franje, dui
delijk bestemd voor een 
breed publiek 

PRO JUVENTUTE1996 
Aan het eind van het 
jaar verschijnen altijd de 
Zwitserse Pro Juventufe-
zegels. De nieuwste 
reeks (periode 1995-
1998) heeft als thema 
'leven in en bij het wa
ter'. De serie van dit jaar 
verschilt niet zoveel met 
die van vorig jaar: be
kende dieren en de ge
bruikelijke vormgeving. 
Op de blauwe zegel van 
70-t-35 r. zijn twee vlag-
zalmen (Thymallus fhy-
mallus] afgebeeld (zie 
ook de rubriek Nieuwe 
postzegelboekjes elders 
in dit nummer). De zal
men zijn geliefd vanwe
ge hun smakelijke vlees, 
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dat naar tijm smaakt; 
vandaar de Latijnse 
naam Thymallus. 
Op de paarse zegel van 
90+45 r. is de rivier
kreeft (Astacus asfacus) 
te zien. 
Op de lichtgroene zegel 
van 110+55 r. komen 
we een oude bekende te
gen: de otter [Lufra lu-
tra). Deze charmeur 
heeft ook in Zwitserland 
het loodje moeten leg
gen. Hoewel er in de ne
gentiende eeuw nog 
duizend otters in Zwitser
land waren, werden in 
1989 bij het Meer van 
Neuchatel de laatste ot
tersperen waargenomen. 
En dat terwijl de reste
rende honderdvijftig ot
ters tot beschermde dier
soort waren verklaard! 
De otters werden het 
slachtoffer van de be
ruchte PCB's [polychloor-
bifenyls). 
Een van de vier zegels -
die van 70+35 r. - is zo
als gebruikelijk een kerst
zegel. Voor verzame
laars van het thema as
tronomie is het een inte
ressant exemplaar: de 
zegel toont een deel van 
de nachtelijke sterrenhe
mel op het noordelijk 
halfrond in december. 
De meest in het oog 
springende sterrenbeel
den zijn Andromeda, 
Cygnus (Zwaan), Draco 

^ (Draak) en Ursa Minor 
=- (Kleine Beer) met de 
^ Poolster. 

E MEER NEDERLANDSE 
^ ONTDEKKINGSREIZIGERS 
^ Nederlanders speelden 
= vier eeuwen geleden een 
^ belangrijke rol bij de 
^ ontdekking van nieuwe 
2 werelden, maar hun rei-
X zen kregen in ons land 

tot nu toe maar weinig fi-
O M latelistische aandacht. 
" ö t Abel Tasman kreeg in 

1992 'zi jn' zegel en on
langs kwam er een serie 
van vier zegels over Ne
derlandse ontdekkings

reizen uit. 
Verzamelaars kunnen nu 
- slechts één maand na 
de Nederlandse uitgifte -
twee zegels aan hun col
lectie toevoegen. Austra
lië en KersteiTand gaven 
samen twee zegels van 
45 c. uit, gewijd aan de 
reis die Willem de Vla-
mingh driehonderd jaar 
geleden naar de Stille 
Zuidzee maakte. De Vla-
mingh leidde in 1 696-
1697 de laatste grote 
ontdekkingsreis onder de 
vlag van de Nederlandse 
Oost-Indische Compag
nie naar Australië. Het 
doel van de reis was de 
verdere verkenning van 
het Grote Zuidland of 

waren quoi(kas (Latijnse 
naam: Setonix bracnyu-
rus), kleine kortorige 
kangoeroes die het ei
land ook nu nog bevol
ken. 
Op 4 januari 1697 werd 
het eerste bezoek aan het 
vasteland van Australië 
gebracht. De twee weken 
nieropvolgend werden 
gebruikt om de mond van 
Swan R/Verte verkennen, 
voordat de vloot noord
waarts zeilde om de west
kust te verkennen. Op 30 
januari kwam Dirk-Har-
togeiland in zicht. Op dit 
eiland vond de beman
ning het bord dat Hartog 
in 1616 op het eiland 
achterliet. Ze verving het 
door een tinnen bord, 
waarin de woorden op 
het bord van Hartog wer
den gegraveerd, aange
vuld met gegevens over 
hun eigen reis. Dit bord is 
afgebeeld op één van de 
twee eerstedagenvelop-
pen. Op de andere enve
lop zijn twee zeilschepen 
te zien. 

Op weg naar Batavia, 
waar men op 17 maart 
aankwam, werd een be
zoek gebracht aan Kerst
eiland, dat in die tijd be
kend was onder de 
naam Moni. De beman
ning nam er monsters 

AUSTRALIA 4 5 0 

Eendrachtsland. 
De Vlamingh verliet Ne
derland op 3 mei 1696 
met het fregat Ceelvinck, 
de hoeker Nijptanqh en 
de galjoot 'f Weseltje. 
Via Tristan da Cunha 
werd naar Kaap de 
Goede Hoop gevaren, 
waar de expeditie zeven 
dagen bleef. De schepen 
vertrokken weer op 27 
oktober en arriveerden 
op 29 december bij het 
eiland, dat door de in
heemse bevolking Wad-
/'emop werd genoemd. 
De Vlamingh noemde 
het eiland Roftnes/omdat 
hij er grote aantallen 
'ratten' aantrof. Dat was 
een vergissing: de ratten 
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van houtsoorten mee, die 
geschikt waren om mas
kers te maken. Op de ze
gels is een schilderij van 
Johannes Verkolje 
(1650-1693) afgebeeld, 
getiteld Portret van een 
Nederlandse ontdek
kingsreiziger. Aangeno
men wordt dat het gaat 
om het portret van Wi l -
lem de Vlamingh. 
Nieuw-Zeeland geeft op 
1 2 februari 1 997 een se
rie 'ontdekkers' uit; de 
reeks maakt deel uit van 
een aantal uitgiften tot 
het jaar 2000, waarin 
de veranderingen die 
Nieuw-Zeeland in de af
gelopen duizend jaar 
onderging, worden be-

NEDERL.ANO 
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licht. In de eerste serie 
worden zes ontdekkers 
getoond, onder wie Abel 
Tasman. Meer informatie 
volgt. 

RIJ ALCOHOLVRIJ 
In december vraagt Vei
lig Verkeer Nederland 
( W N ) extra aandacht 
voor de bekende actie Rij 
Alcohol Vrij. Bekend zijn 
de twee elkaar toeklin-
kende glazen met de 
tekstballons Jij rijdt? en 
OK. De poster met deze 
afbeelding kreeg in 
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1991 (en de daarop vol
gende jaren) een fifatelis-
tische vertaling in de 
vorm van eenTrankeer-
stempel (FR50407) van 
de gemeente Gouda. 
RegioPost Noord-Oost 
Friesland bracht op 29 
november in samenwer
king met Veilig Verkeer 
Nederland een zegel van 
50 cent uit. Zoals bij Re-
g/oPosf gebruikelijk is 
gebeurcie dat in velletjes 
van tien zegels. Op de 
korte velranden is net 
beeldmerk van W N op
genomen, samen met 
aan de linkerkant de Ne
derlandse tekst Alcohol 
en verkeer: dat kun je 

niet maken! Rij Alcohol 
Vrij. Aan de rechterkant 
is de Friese tekst Drank 
en ferkear: dat kinst net 
meitsje! Fris drinke, fris 
ride geplaatst. 

HET WARE VERHAAL VAN 
WINNIE THE POOH 
Canada gaf op 1 okto
ber een serie uit die ge
wijd is aan 'de ware ge
schiedenis van Winnie 
the Pooh'. Vier zegels 
van 45 c. laten zien hoe 
het verhaal begon in 
1914 in Canada, toen 
luitenant Harry Cole-
bourn bij White River 
(Ontario) een ouderloos 
berenjong kocht. Hij 
noemde de jonge beer 
Winnie, naar zijn woon
plaats Winnipeg. De 
beer werd naar Enge
land vervoerd en kreeg 
onderdak in de London 
Zoo, de dierentuin van 
de Engelse hoofdstad. 
Daar werd de beer ont
dekt door Cristopher Ro
bin Milne, zoon van de 
Engelse schrijver Alan 
Alexander Milne (1882-
1956). Milne werd we
reldberoemd door zijn 
kinderboeken, waarin 
het Canadese beertje de 
hoofdrol vervulde. In 
1926 verscheen Winnie 
^e Pooh en in 1928 The 
tiouse at Pooh Corner. In 
beide boeken was de 
zoon van Milne de held. 
Op de eerste zegel van 
45 c. (Winnie in 1914) 
geeft luitenant Colebourn 
ae echte Winnie de fles. 
Op de tweede zegel 
(1925) is de zoon van 
Milne te zien met in zijn 
handen de beer Edward, 
zoals Winnie heette voor 
zijn naamsverandering. 
De derde zegel (1926) 
toont een gelukkige Win-
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nie, samen met vijf ande
re dieren. Op de laatste 
zegel (1996) is Winnie 
tfie Pooh in Disney 
World (Florida) afge
beeld. 
Ook het velletje met de 
vier zegels staat in het te
ken van deze combina
tie. Op de zegels is de 
betekenis van de afbeel
dingen in het Engels en 
Frans vermeld. Voor de 
liefhebbers is een spe
ciaal postzegelboekje 
beschikbaar; zie hier
voor de rubriek Nieuwe 
postzegelboekjes. 
Winnie the Pooh werd 
op z'n minst eenmaal 
eerder filatelistisch 
geëerd, namelijk op de 
Engelse zegel van 11 p. 
in de serie die in 1979 
werd uitgegeven ter ge
legenheid van het Inter
nationaal Jaar van het 
Kind. 

DE CHARME VAN NIEUWE 
LANDEN 
Thematische verzame
laars worden nu al ja
renlang zo goed als be
dolven onder de nieuwe 
zegels. De komst van tal
rijke nieuwe landen, zo
als in Oost-Europa, ver
oorzaakt een groter 

aanbod don voorheen. 
Voor de thematici biedt 
dat behalve nadelen 
toch ook duidelijke voor
delen. Bepaalde onder
werpen komen bij een 
zelfstandig land gemak
kelijker aan bod dan het 
geval was in de tijd toen 
dat land nog deel uit
maakte van een groter 
geheel. Ter verduidelij
king twee recente voor
beelden uit Bosnië-Her-
zegowina. 

Planten 
De op 10 juli verschenen 
series 'flora' en 'fauna' 
brengen vier voor dit 
land Kenmerkende soor
ten in beeld. Bij de flora
serie gaat het om twee 
plantensoorten. 
Op de zegel van 30 d. is 
de Herzegowina-klokjes-
bloem (Campanu/o/ler- I 

cegovina) afgebeeld op 
een okerkleurige achter
grond. De op zegel ge
toonde variant is een 
zeldzame soort, die 
groeit op de steile rotsen 
van Herzegowina. De 
plant dankt zijn naam 
aan het beperkte gebied 
(vermoedelijk de omge
ving rond de stad Mos-
tor) waar zij voorkomt. 
De plant werd in 1886 
voor het eerst ontdekt op 
de berg Trenj; tegen
woordig is ze be
schermd. De grote licht
blauwe bloemen zijn ge
plaatst tegen een grijze 
rotsbodem. 
Op de zegel van 35 d. is 
de Bosnische iris {Iris 
bosniaca) op een blauwe 
achtergrond te zien. Ook 
deze iris is zeldzaam; 
het gaat om een authen
tieke Bosnische planten
soort - ook beschermd -
die voorkomt in sommige 
gebieden van de Dina
rische Alpen. Op de ze
gels zijn alleen de Latijn-

Vogels 
'50 jaar vogelweek' was 
in Japon aanleiding 
voor de uitgifte van twee 
samenhangende zegels 
van 80 y. Het observe
ren van vogels wordt in 
beeld gebracht: rechts 
zien we een verrekijker 
en een nestkostie, links 
het ronde beeld in de 
verrekijker van een nar
cis- of gele vliegenvan-
ger [Ficedula narcissi-
no).Uitgiftedatum: 10 
mei 

Homeopathie 
Interessant voor verzame
laars van het tfiemo ge
neeskunde: de Duitse ze
gel van 400 pf. (zie 
'Nieuwe uitgiften', okto
ber). Het thema is'200 
jaar homeopathie'. Uitgif
tedatum: 12 september. 
Monaco gaf op 4 sep-

se namen van de planten 
vermeld. 

Honden 
Op de twee zegels van 
de faunaserie van Bos-
nië-Herzegowino zijn in
heemse honden in beeld 
gebracht. Per zegel 
wordt de kop van de 
hond in vooraanzicht ge
toond. 
Op de zegel van 35 d. is 
de Bosanski gonic 'Ba
rak' te zien. Deskundi
gen beweren dot twee 
van deze sterke en moe-

BOSNA I HER{ EGOVINA 

tember 1990 een soort
gelijke zegel uit. 

Het jaar 2000 
Het jaar 2000 werpt zijn 
schaduw vooruit, zelfs 
bij zegels van het Voti-
caon. Vorig jaar werd 
begonnen met de reeks 
'Op weg naar het heili
ge jaar 2000'. In series 
van vier worden de be
langrijkste episodes uit 
het Teven van Jezus 
Christus in beeld ge

bracht. De afbeeldingen 
zijn ontleend aan manu
scripten uit de biblio
theek van het Vaticaan. 

Gehandicapten 
Taiwan gaf op 15 no
vember twee zegels uit 
met als thema gehandi
captenzorg. Op het duo 
zijn de onderwerpen 
scnoolgong en werk 
zoeken uitgebeeld; twee 
grote problemen voor 
gehandicapten bij hun 
pogingen een plaats in 
de maatschappij te vero
veren. Het zijn zegels 

dige Bosnische jachthon 
den een beer kunnen 
verslaan. 
De zegel van 80 d. laat 
de Bosanski ovcar 'Torn-
jok' zien, een hond die 
gelijkenis vertoont met 
de Berner Sennenhond. 
Bosnische Franciscanen 
maakten al melding van 
deze hond in de tiende 
eeuw. 

FRANSE DETECTIVES 
De hoofdpersonen uit 
detectiveromans zijn 
vaak bekender dan de 
schrijvers die hen heb
ben gecreëerd. Hun be
kendheid hebben ze 
voor een deel te danken 
aan de films die van de 
boeken zijn gemaakt en 
aan televisieseries. 
De soms zeer tot de ver
beelding sprekende 
hoofdpersonen uit detec
tiveromans vinden we 
ook op postzegels terug. 
Frankrijk beperkte zich 
bij de serie die op 7 ok
tober werd uitgegeven 

met veel symboliek: op 
de ene zit een meisje in 
een rolstoel achter een 
computer, op de andere 
werkt een jongen aan 
een schilderij. 

Vulkaan 
In oktober kon je naar IJs
land reizen om daar de 
uitfxirstinq van de vul
kaan Bordorbunga te 
aanschouwen. Moeilijker 
is dot als er een vulkaan 
in Nieuw-Zeeland actief 
wordt. Gelukkig biedt een 
postzegelemissie uitkomst: 
een Nieuw-Zeelandse ze
gel (verschijningsdatum: 
12 februari 1997) toont 
de uitbarsting van dit jaar 
van Mount Ruapehu in 
Tongariro National Park 
op het Noordereiland. 
Mount Ruapehu is één 
van de actiefste vulkanen 
ter wereld. Doorgaans 
komt bij uitbarstingen al
leen stoom en as vrij; de 
laatste keer dat er lava uit 
de vulkaan stroomde was 
in mei/juni 1945. De ze-

tot nationale schrijvers. 
Deze serie, 'Franse hel
den uit detectiveromans', 
leverde behalve de on
vermijdelijke commissa
ris Maigret vijf aanwin
sten op. Ook de vormge
ving van de zegels was 
verrassend: geen portret
ten, maar ten voeten uit 
afgebeelde hoofdperso
nen tegen een steeds 
wisselende gekleurde 
achtergrond. De namen 
van de romanfiguren zijn 
in een witte recfithoek op 
de zegels vermeld; die 
van de schrijvers ontbre
ken. Behalve Maigret 
zijn te zien Fantomas, 
Rocambole, Nestor Bur
ma, Rouletobille en Arsè-
ne Lupin. Jules Maigret 
kreeg in 1994 ook al 
postale aandacht op een 
gemeenschappelijke 
postzegel van België, 
Frankrijk en Zwitserland 
over de schrijver George 
Simenon. 

gel is de moeite waard, 
maar heeft een bezwaar
lijk prijskaartje: tien dol
lar. 

Evangelisten 
December is een piek-
maond voor christelijke 
motieven. Liechtenstein 
gaf 2 december een 
kwartet zegels uit met 
symbolen van vier Evan
gelisten: Mattheüs, Mar
cus, Lucas en Johannes. 
De afbeeldingen stam
men uit een manuscript 
van 178 perkamenten 
uit de negende eeuw 
met als titel Liber Viven-

tium Fabriensis, dot zich 
in het archief van de ab
dij van St. Gallen be
vindt. Iets van de im
mense schoonheid van 
deze afbeeldingen is op 
de zegels terug te vin
den. 

THEMATISCHE MIX 



MET 1 KILO f/Fr mNO COMPLEET? OF Èlimi 
DAT KAN NIEMAND U GARANDEREN - OOK WIJ NIET - MAAR DAT U EEN HEEL EIND KOMT DAT KUNNEN WIJ U ALS 

DE ENIGE KILOWAAR LEVERANCIER WEL GARANDEREN. 
Kilowaar met een enorme sortering - U heeft ze nog nooit zo mooi gezien, de mooiste zegels over een periode van 

20 é 30 jaar - werkelijk een unicum. 

EN ALLE ZEGELS MET MOOI ROND STEMPEL 
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 vindt u steeds weer andere zegels van 20 é 30 jaar geleden tot de moderne zegels. 

aiimnai MOOIB Gaooiroatnnm ZEGELS 
... EN IN UELE KILO'S MET VEEL HOGERE VHattROEN EN/OF BETERE ßllLnGEN. 

1/4 kilo 1 kilo 
Australië AU-SP 47,50 165,00 
België BE-SP 77,50 295,00 
Berlijn BN-SP 275,00 
BRD-Duitsl. DU-SP 72,50 265,00 
Canada CA-SP 62,50 225,00 
Denemarken DE-SP 62,50 225,00 
Finland FI-SP 66,50 245,00 
Ierland lE-SP 76,50 285,00 
Italië IT-SP 76,50 285,00 

1/4 kilo 1 kilo 
Kan.Eil. KE-SP 85,00 325,00 
Luxemburg LU-SP 89,50 345,00 
Nw. Zeeland NZ-SP 66,50 245,— 
Noorwegen NO-SP 77,50 295,00 
Portugal PO-SP 89,50 345,00 
Skandinavië SK-SP 105,00 395,00 
Spanje ES-SP 77,50 295,00 
West Europa WE-SP 77,50 295,00 
IJsland IJ-SP 175,00 675,00 

Zuid Afrika ZA-SP 
Zweden SU-SP 
Zwitserland CH-SP 
Toeslag CH-ST 

1/4 kilo 
49,50 
62,50 
77,50 

110,00 

1 kilo 
185,00 
285,00 
295,00 
425,00 

Vermeld bij Uw bestelling de code achter 
het land - niet per 'A kilo maar per kilo 
mag in 2 maandelijkse betalingen. 

NU MEER VERKOOP KttNSEN VOOR OE RUILREURS SEIOEKER 
EN ROEKIES PLUKKER OOOR OE ENORME SORTERING 

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 
BELGIË BE-3A moderne sortering met hogere waarden - prachtig 
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 uitzonderlijk mooi met toeslag en H Waarden 
OUITSLAND-BERLUN met toeslagzegels - zeer schaars 
ENGELAND EN-A met de nieuwste uitgaven - geen kerst - met HW 
ENGELAND - 'GREETINGS' prachhge sortering - zeer schaars 
FINLAND FI-3A nieuwe en mooie sortering met Hogere waarden 
FRANKRIJK FK-3A Zeldzaam grote sortering met H Waarden 
GRIEKENLAND GR-3A pracht 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 - pracht sortering 
KANAALEILANDEN KE-A mooie moderne sortering - veel nieuw 
KANAALEILANDEN KE-B uitsluitend gelegenheid/gedenkzegels 
KENYA KE-N mooie sortering - met motief en hogere waarden 
LIECHTENSTEIN LS-3A - zeer zeldzaam - buitengewoon mooi 
LUXEMBURG LU-A grote sortering met de nieuwste zegels 
LUXEMBURG LU-B prachtige sortering met veel hogere waarden 
MALAWI MI-A wat een mooie zegels - veel motief 
MALAYSIE MA-3A goede sortering - met motiefzegels 

m 
lOOgrar 

17,50 

17,50 
19,50 
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 

150,00 
23,50 
39,00 
38,50 
18,50 

1 s 
n 1/41(110 

37,50 

37,50 
42 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 
84,50 
85,00 
42,50 

\m 
1kllo 

140,00 

135 00 
155 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 

200,00 
325,00 
325,00 
160 00 
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MALTA MA-A mooie sortering gelegenheid/gedenkzegels 
MAURITIUS MA-U goede sortering van dit moeilijke gebied 
NAMBIA NA-A (geen Z W -Afrika)- mooie sortering met veel 
motief en hoge waarden 
NIEUW ZEELAND NW-3A pracht sortering (geen Vogels) met H.W 
NIGERIA Nl-A van dit land nog nooit zo mooi gezien 
NOORWEGEN NO-B goede sortering met de nieuwste uitgaven 
NOORWEGEN NO-A prachtige nieuwe sortering met H W 
OOSTENRIJK 00-A goede sortering gelegenheid/gedenkzegels 
OOSTENRIJK 00-3A pracht sortering - nieuw - met H W 
PORTUGAL PO-A geweldig mooie grote sortering - zeer schaars 
SCANDINAVIË SK-A enorme sortering - alle landen - en H W 
SPANJE ES-A pracht sortering gelegenheid/gedenkzegels + H W 
SRI LANKA/CEYLON SR-C mooie sortering 
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 sortering - 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 sortering met de nieuwste uitgaven 
ZWITSERLAND CH-B uitsluitend Juventute/Patria met H Waarden 
ZWITSERLAND CH-3A pracht sortering met de nieuwste - met 
Pro Juventute/Patria en met Hogere Waarden 

100 gram 

22,50 
32,50 

35,00 
22,50 
30 00 
1750 
20,00 
36,50 
47 50 
38,50 
25 00 
29,50 
11,50 
38,50 
18,50 
34,50 
11,50 
17,50 
20,00 
52,50 
66,50 
10,50 

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

1/4 kilo 

52,50 
72,50 

75,00 
52,50 
65 00 
35,00 
47,50 
82,50 

107,50 
87,50 
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 

ikllo 

175 00 
275,00 

275,00 
185,00 
255,00 
125,00 
175,00 
315,00 
415.00 
315,00 
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 

50,00 

V\m ZaKKBN i>OOR OE VLOER 
Nederlandse kilowaar-zo van de Missie - zo verpakt in 9 kilo balen - onuitgezocht met hogere waarden - met groot

formaat - met toeslag - mogelijk met iets buitenland. 

Met gratis... UV UiMP (wlnkelprljs 25,-) voor het onderzoeken van Beatrix 80 cent. 

Nu... 9 kilo baal Nederland + UV LAMP voor f 99,50. 

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



FRANEKER POSTZEGEL 
EN MUNTENVEILING 
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SCHRIFTELIJKE 

veiling 24 jan. 1997 
VERZAMELAARSVEILING IETS VOOR U? 

CIRCA 9000 KAVELS 
MUNTEN 

PENNINGEN 
2E HANDS SIERADEN 

GRAVURES ETSEN ETC 
BOEKEN 

ANSICHTKAARTEN 
POSTZEGELS 

BRIEVEN 
COLLECTIES 

SUIKERZAKJES 
SIGARENBANDJES 

PROBEER HET, VRAAG DE GRATIS 
VEILINGCATALOGUS 

TEL./FAX. 0517394605 

VEILINGHOUDERS 
A HOEKMANKLAVER 
E HOEKMAN 
J PIEBENGASTRAAT41 
8802 CR FRANEKER 

enhorse 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles! 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

SCHRIFTELIJKE DEC.JAN. VEILING 
CATALOGUS NÜ AANVRAGEN 

IN BREDA 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 076 5200105 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 0503131312 
Fax 0503131316 

INSULINDE 
L V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 0703450886 
Fax 0703654100 

KIENHORST 
Spittaalstraat 25 
7201 EA Zutphen 
Tel. 0575511956 

KIENHORST 
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KLEIIUE AiymonicES 
AANGEBODEN 
Ned. Grfm. + toeslag J 69 , - p kg , 
20 kg Klfm f 100,- D de Wildi, 
Moordrei ht, tel 0182-374009 

Postzegels Rusland v a 1923 p f r 
+ gest C V Beveren, 3055 7L Rot-
te .dam, te l 010-4229820 

Bulganje Pfr 1940-1995, per 10 
compl jaarg 19% Michel, M Pij
nenburg , Woudrichemslr 103, 
6844 GH Arnhem, tel 026-
3664847 

Jaareet 1976-1992 17 st posttr 
pnis ƒ 450,- J Hut, Hoek van 
Holland, tel 0174-383568 

500 Grf. wereld oi 300 Grf Au
stralië ƒ 15,- 400 Ned Grf + 
toesl ƒ 2 0 - 1 kg Australië Grf 
ƒ27 ,50 Giro 413922 A Snoep, 
Doidrecht 

Nieuwe prijslijsten, Nederland 
automaatboekjes, Scandinavië 
oude zegels, Frankrijk gebruikt, 
Australia, Nw -Zeeland, Ganada, 
Zwitserland, Blokken en Dienst, 
Israel betere oude /egels met 
Tab J H Ackermann, Rosendael 
2, 1121 H H Landsmeer 

Luxemburg nr 59-1074-6ct p 
Y\fr verkoop p )aarg of series ) 
Dam, Locnen, tel 0294-233388 

USA, Canada 0 SE-Tenant blok
ken, losse nrs Stuur mancolijst 
naar A J v Gils, Tromplaan 49, 
3843 EE Harderwijk 

Beatrix 80c /onder fosfor, sluit 
in f 4 , - irankeergeldig NL + gefr 
retourenvelop D Vlasblom, Mai-
conilaan 2e, 5621 AA Eindhoven 

Gelopen poststukken ook met 
thema, ansichtkaarten, Duitse 
Reich, dierenkaarten, aandelen 
en / Mw A N Briggeman-v,d, 
Schelde, Kantelenweg 70, 3233 
RD Oostvoorne, t e l / fax 0181-
485036 

Portugal, post/ en handboek* n 
Mancolijst aan F van Beekuin, 
Postbus 68, 6860 AB Oosterbeck 
of E-mail F Beckum @ inlei nl net 

700 zegels W.-Europa veel grf 
H W en kpl series ƒ 10,- Giro 
3330084, Boetzkes, Baioniehof 
100, He lmond 

2 Alb PTT mapjes 1-151 + 3A no 
ƒ 600,- W Muller, Peursumslr 
96 1106 BW Amsterdam, tel 020-
6963951 

Finland toeslagzegels 1944-1977 
compleet mooi gebruikt ƒ 240,-
B van leeuwen, ' tel 0180-315.330 

Groenland mooi gebruikt Wert 
1-9, 19-85 ƒ 1 4 5 , - B van Leeu
wen, tel 0180-315330 

250 zegels wereld 90% GRF 10,-
E Sthalm, Kromme Mijdrechtstr 
32h, 1079 KX Amsterdam, gi ionr 
5002648 

Philatelie 1963 t / m 1996 teab 
Tel 0492-321058 

°^ Bod gevraagd op volledige Uni-
^ cef-serie, vlaggen van tie VN 
^ (1980-1990) Zegels van 160 lan-
uj den, 200 Ie dagenv , kunstrepro-
s-̂  diicues en hartstukken m 10 luxe 
"-' albums met veel informatie 
^ Nieuwprijs ƒ 2 9 9 0 , - A van der 
^ Schoot, 't Ven 24, 1115 HB Diii-
i vendretht , tel 020-6904017 
t— ~—.^ 

2 Honderden boeken buitenland, 
^ ook motief voor elk wat wils In-
a . lichtingen, T H Verheijen, tel 

035-6023837 m 26 jaarg. Philatelie 1970-1995 | C 
lumenburg , Mercatorsmgel ^8, 
280S EP (>ouda, tel 0182-510S7S 

125 versch. grootformaat motief 
zegels ƒ 1 2 , - Giro 1428481. Ze
gels zijn van goede kwaliteit 

16 Jaargangen Philatelie 1980-
1995 in een koop ƒ 6 5 , - Tel 053-
57228^2 

Fe koop \ e r / Ie dag kaartjes Ne
derland 1 t / m 152 /■275,- v d 
Meer, tel 0561688809 

Rusland v a 20% Michel C v 
Be\eien, Borchsatelaan 78, 3055 
ZL Rotterdam, tel 010-4229820 

Nederland post/egel vcr/amehng 
2 maal vanal 1852 ± 1970 ± S0%, 
geen handelaren Tel 
0516513337 

Vooi f 10,- in bne l 220 versch 
Grf Bund, of Sk. B. USA. Wil ook 
ruiten met Grf Bundelsned De-
hamerejw, Forellendaal 592, 255S 
KE Den Haag 

Postst. pwst. ak. FDG FFG van 
NL, B, D, S, F, GB, t S A , CNA, 
NZL, AU, Ch, veel motief, Ook 
partijtjes R v Hoof, Alteveer, tel 
0599-^S2805 

800 stuks USA 0 versch ƒ 3 0 , -
A H Faro, Irenestr 5, 7651 CP 
Tubbergen, giro 623756 

Stort ƒ 9,95 op giro 210510S t n v 
Boer, Ridderkerk en u ontvangt 
ƒ 100,- cat waarde pf-zegels Ned. 

Verenigd Europa, ** ® en FDC 
( EPT en alle mogelijke meelo
pers, brugparen, onge tand t , en / 
Gratis prijslijst bij Harrie Baken, 
Pb 1291, 5004 BG Tilburg, 
t e l / f ax 013-4684615 Ook abo-

1 Kilo afgeweekte postzegels We
reld met grootformaat ± 22 000 
stuks voor ƒ 6 5 , - Giio 6698416 
t n V J Koning te Den Haag Ook 
telefoonkaarten pe r kilo ± 250 
stuks uit S4 landen voor ƒ 90 , -
Zoekt u iets bel 070-3972999 

Stort ƒ 3 0 , - ƒ 50 , - op giro 528770 
van A Groffen, Son U ontvangt 
600-800 vei schillende Nederland. 

Motieven 1200 dieren, 1000 
sport, 900 verkeer, 275 ruimte, 
470 schilderijen ƒ0 ,15 p stuk 
Wijnands. Den Haag, giro 
S50060, tel 0703040404 

Ned. gesoi teerd m zakjes in een 
koop ± 50x400 10x700 2x1000 
2x500 2x600 Alles verschillend 
ƒ 7 0 0 , - L Handelaar, tel 010-
52177S6 Bleiswijk Giro 2502924, 
+ 200 versch bundels meest 
groot for 

Ned. PF in Da\o album cat wrd 
ƒ 3 1 5 0 , - v o o r ƒ 7 5 0 , - L B Hem
mes, tel 0592262944 (na 18 00 
uur) 

Brd. 100 gest verschillende 
ƒ 1 0 , - Giro 1440134 t n v Bier-
mans, Einighausen 

Kilowaar per 250 gram. /weden 
ƒ 28,- , Noonvegen ƒ 30,- , lei-
land ƒ 4 0 , - , Kanaal Eil f40-, 
België ƒ SO,-, I uxemburg ƒ 62,- , 
Frankrijk ƒ 140,-, Duitsland 
ƒ 3 0 , - , Zwitserland ƒ 4 0 , - , Oos
tenrijk ƒ 75, - , Amerika ƒ 20,- , Ja
pan f 63 , - , Denemarken ƒ 26,- , 
Polen ƒ 40,- , Spanje ƒ 50,-, l u l i e 
ƒ 5 2 , - , Ganada ƒ 3 8 , - , Israël 
ƒ 120,-, Wereld ƒ 2 5 , - , incl por
to vanaf ƒ 50 , - P Antonisse, 
Uden, tel 0413-268333, giro 
3423666 

Ned.+Overzee PF tot '40-45%, 
van 40-'60 40% en na. '60-35% 
M u V trankeergeldige zegels 
Gebr tot '40-40% en n a '40-35% 
BIJ best boven ƒ 100,- extra koi-
ting Zend uw manco ' s naar 
PZH Advantage, Pb 148, 3350 
AC P a p e n d r t t h t , tel 078-
6153386 

Bij uw thema horen poststukken! 
Vraag zu htzen<ling, mooi en 
goed H Mennes, Paielhoen-
dreef 13, 7391 EC Twello, ttl 
0571-276081 

500 W.-Eur. ƒ 1 5 , - , 200 Frank 
f 15.- 350 Engel ƒ 1 5 , - Giro 
5369485 G Blokland, Dordre th t 

Baltische landen op bnel (1990-) 
Ook los, beperkt voor 1940 A P 
\an Ooijen, Dijkwater 170, 2715 
E| Zoetermeer, tel 079-3510520 

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 Heerde 

Canada 100 git nwste ƒ 12,-, 10 se
ries van 4 nwste ƒ 14,-, 10 series van 
5 nwste ƒ 19,- Giro 1282149 t n v 
J Dijkstra, Lindenoord 20, 8172 AL 
Vaassen, mancolijst welkom 

Ned. grootformaat per kg ƒ42 , - , 
25 kg kleinformaat ƒ 8 3 , - , afge
weekt Ned ƒ 12,- per kg H v d 
Akker tel 0174-628673 fax 624171 

Telefoonkaarten 100 versch 
ƒ 5 0 , - H Garrelds, Hengelo (O) , 
giro 5274487 

Stuur uw mancoli]st Duitsland en 
gebieden, u knjgt dan een per
soonlijke printout met onze aan
biedingen Edith van der Linden, 
Postfach 185551, D-45205 Essen, 
Duitsland 

Engeland postfris, gestempeld 
FDC's Ook machins. regionals 
Brouwer, Leeuwarden, tei 058-
2886836 

Greenland, send 40,- Gld cash 
and leceive 110 different, nice 
used 100 mint diff never hinged 
only Gld 50 , - Big free pncehst 
Knud Jespersen, Frederiksdal 
34D,DK-7800 Skive 

Guernsey, Jersey, Man, Alderwey, 
postfns of gestempeld Biouwer, 
lenteklokje 47, Leeuwaiden, tel 
058-2886836 

Koop de nieuwe gespecialiseerde 
katalog prangko Indonesia 1997 
in kl tur t n grootformaat Sterk 
uitgcbieid {50 pag meer) Sterk 
verbeterd en tjonge tjonge wat 
een prijsverhogingen" ƒ 35 , - bij 
de vakhandel - koop hem nu 

DDR-Jaargangen postfris uit 1965 
t / m 1989, ieder voor slechts 34,00 
HFL zolang de voorraad strekt 
Fdith van der Linden, Postfach 
185551 D-45205 Essen, Duitsland 

Israel meuwtjesdienst tegen no-
mmale waarde, Palestijns gezag 
en 60 andere landen Beste 10 
voordelen, gereduceerde prijslijst 
gratis, ongelofelijke aanbieding 
met kostbaar geschenk Eilai Phi
latelic Club, Postbus 542/32, Ei-
lat, Israel 

Australië per kg f 70,- met de 
laatste nieuwe en hoge waarden 
Incl pol to P Antonisse, Uden, 
tel 0413-268133,giioni 3421666 

Veld, censuur, krijgsgev. kamp en 
diensipost div oor logen/ landen 
J Hoogakker, Pb 181, 7040 AD 
's-Heerenberg, tel 0314-662518 

Gratis prijslijst voor kleine kavels 
etc ) Stienstra, Barietgeel 21, 
2718 BI Zoetermeer, tel 079-
3610229 

Nederland en Ver. Europa "*", 
© V a No 1 Stuur uw no 's, ont

vang mijn prijs F Ghyben, Zo-
negge 1916, 6903 GV Zevenaar, 
T e l / F a x 0316-529241 

Diverse partijen, collecties en res
tanten Ccntro Filatelico, Ha-
vensti 43, 3441 BH Woerden 
Tel 0348423885, Nieuwe lijst be
schikbaar Ook losse zegels 

Motief-philatelist< n kunnen nu 
onze voorraad-catalogus voor 
I-)ostfi is matei i<ial bestellen 
Giaag ƒ 3 50 vooi poi to bijvoe
gen SC HAI rZLL AG , tH-8832 
Wolleiau, Zwitserland 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, Al
banië, Hongarije, Bulgarije, Tsje-
choslowakije PZH Robert Wiktor. 
Hodgessu-, 13, 6135 CS Sittard Tel 
04^4512751 Ook afwijkingen! 

Verzamelaar wil gedeelten van 
dubbele verzamelingen oprui
men Postfris en gestempeld, ook 
voor de oorlog Ook ruilen moge
lijk voor uw overtollige frankeer-
geldige zegels vanaf nr 1050 
Scherpe prijzen N o z W Flier, 
tel 0180-617448 

GEVRAAGD 
Prentbriefkaarten gehele wereld 
tot 1940 1 lefst Nedeiland Kopen 
of ruil voor goede postzegels G 
Jongerden, Kon Juhanastr 11, 
1271 SKHuizen, tel 035-5256979 

Frankeergtldige postzegels Ne
derland en alle West-Europese 
landen [ F P Peerenboom, tel 
0499-475622 

Amerika irankeergeldig met gom 
ƒ 1 , 1 0 S D O Brouwer, Lente
klokje 47, Leeuwarden, tel 058-
2886836 

Engeland frankeergeldig met 
gom ƒ 2 , - / £ , Guernsey ƒ 2 , - / £ , 
M a n ) ' l , 5 0 / £ Brouwer, tel 058-
2886836 

Ned. Indie: Java hoogst, kopst be
zit buiten, pfr zpl Tevens Stock-
holm-sene kompl alleen pfr zpl 
J van Geelen, tel 0714024456 

Y.v. Egypte 1926 111-112-113-114 
Port Found Egypte 1956 blok 8 
getand-onget Br o nr P914 van 
dit blad 

Postzegelverz. partijen vellen 
frankeeizegels 0181-624635 C 
Cruyssen, IJsvogelhoek 6, 3201 
HR Spijkenisse 

Watersnoodzegels NVPH no 601 
xxx a ƒ 0,50 W D Kommer, 
Prov weg west 37, 2851 L[ Haast
recht, fax 0182-502872 

Hotelmotie f zegels, hotelpost
stempels (India Pakistan, Italië, 
Egypte) tevens hotelsluitzegels P 
van Soest, Heemraadssingel 217a, 
3023 CC Rotterdam 

Voor serieuze Roemeense verz. 
zoek ik Ned luiKriend Taal en
gels Adres te bevr J Wiermans, 
Postbus 22, 6269 ZG Margraten 

Firmaperforaties Wereld D 
Scheper Hogeland 1, 2264 |X 
Leidstht ndam, tel 070-3279626 

Klemrond stempels Nt dcrland 
compleet op zegel F Pluym, 
L V Meeidervoort 967, 2564 AJ 
Den Haag, tel 0703688710 of 
0703548779 

Frankeergeldige zegels, series, 
mapjes, boekjes, vellen enz enz , 
ook zonder gom Betaal kontant 
bij levering tot 80% van de fran-
keerwaarde, vanaf nr 1050 Alle 
partijen N o z W Flier, tel 0180-
617448 

Langstempels en jjuntstempels 
op de Eerste Enussie Nederland 
1852 A Gabnelse, Poste Restan
te, Postkantooi, 4330 NA Middel-
bu ig 

Postfnsse frankeergeldige zegels 
Nederland. PJ Roigers tel 010-
4205276, fax 010-4552991 

Verzamelaar zoekt flrmaperfora-
ties wereld Koop of ruil Veel 
I uilmateriaal aanwezig W J 
Manssen, Laan der V N 31, 3844 
AD Harderwijk, tel 0341-417980 

Ned. aangetekende brieven c n 
losse r stroken Molenaar, Rohof-
straat 66, 7605 AW Almelo, tel 
0546-815959 

Puntstempels Ned. Indie. Uitslui
tend los op zegel Ruilen of ko
pen A P van Ooijen, Dijkwater 
170, 2715 EJ Zoetermeer 

DIVERSEN 
Berlijn-West 18% Bel uw voor
keur 0243-446513 Andere zegels 
ander percentage 

Ruilen 150 zegels z a retour I H 
Verweij, Binnenkoppel 12, 4116 
DW Buren 

Bod gevraagd op 4 luxe Davo al
bums met PTT mapjes 1 t / m 102 
+ extra zegels A Snoep, tel 
0786162047 

Stamps exchange wanted! L Mou-
ra, R Maiuns, Pena 69 BI 3 Apto 
1601-Tijuca 20270-270 R| Brasil 

Ruilen 150 Nederlandse gr foi-
maat zegels zelfde aantal retour 
R Schuller, Meranti 11, 3315 TR 
Dordrecht 

Ruilen 100-200 zegels BRD, 
DDR, Reuh, Berlin, idem retour 
P de Boer, Sijlspaed 15, 8711 EB 
Workum 

Israel: verzorging van abonne
menten, 5 of meer abon extra 
kortingen Inï A Bouwense, tel 
0113-212762 

Stoit f 15,- op Postgiio 6733557 
t n v F H Wevde, Amsterdam U 
ontv 400 Ned. zegel met compl 
series 

Ruim 12'/j jaar verzorgen wij vei
lingen Mogen WIJ u van dienst 
zijn bij koop of verkoopt Bel A.A. 
v.d. Meij-veilingen, Jul v Stol-
berglaan 248, 2595 CN Den 
Haag, tel 070-3825037/3856599, 
fax 3472576 

Studiegroep Britannia de verza
melaars van Engeland en Eng. 
geb. organiseren 4 keer pei jaai 
een bijeenkomst in Nieuwegein 
Eigen rondzending, veilingen 8x, 
en clubblad Secretaris L van 
Dijk, U k 54, 1703 KJ Heeibugo-
waard, tel 072-5711935 

Israel: postfnsse zegels met ab te 
koop, en verzorging van abonne
menten Inl A Bouwense, tel 
0113-212762 

Fil. ver. Zuidelijk Afrika Bijeen
komsten, veilingen, rondzendver-
keer Eigen blad en bibliotheek 
Postbus 33223, 3005 LE Rotter
dam 

het kost u maar 

een tientje... 

Om in Philatelie te adverteren 

Voor een drieregelige 
advertentie betaalt u slechts 
tien gulden 

Voor dat geringe bedrag komt 
uw annonce onder de ogen van 
ruim 50 000 mensen 
Profiteer ervani 



Each year, we issue a package holding all the stamps issued during 
the year. Apartfrom the stamps, which are mounted in a decorative 
3-winged cardboard folder, you also find information about the 
stamps. The Year Set even makes a fine present. 

The first stamps 
from the 
autonomous 
province of Aland 
were issued in 
1984. Every 
year, between 
12 and 15 
stamps depicting 
the Aland 
nature, culture 
and society are 
issued. Aland 
stamps have a 
steady value as 
collectors' items. 

OPEN A 
SUBSCRIPTION! 
The easiest way for 
you to collect 
Aland stamps is to 
simply take out a 
subscription. By 
subscribing, you do 
not need to keep 
track of the dates of 
issue, and the 
stamps will be 
mailed directly to 
you. 

Take out a 
subscription already 
today by filling in 
the coupon below! 

POSTEN 



Voiling 563 op 20-21-22 en 23 Januari 1997 
waarin opgenomen Ie gedeelte platen collectie emissie 1852 van: 
WIJLEN DR. G.C. VAN BALEN BLANKEN TE AMSTERDAM 

Plaat IA Plaat IA 

/5 25 i lij 
.«Ä.4 

Winterswijk A 
Ex. collectie 
"De Gruyter" 

Kamp by Miliigen C 
Ex. collectie "Poulie" 
Unieke afstempeling 

op 10 cent 

d'é^-u, ^/^^4^-^^^ ^-^^^^ 

^i^t£^^0^:/^^e^^ 

10 cent plaat IA op brief 24-5-1852 met afstempeling Oldenzaal A. 
Ex. collecties "van Dieten" en "Dr. G.C. van Balen Blanken" 

De catalogus van deze importante veiling wordt U toegezonden 
na ontvangst van ƒ 15 - op onze giro no. 17369. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Prinsessegracht 3 - 2 5 1 4 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S . 

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

Een begrip in de Nederlandse filatelie 




