


nog steeds leverbaar: 

van A ioi/.^ 
door Mn A, van der Flier 

Het verzamelen van postzegels is al meer dan een 
eeuw een interessante vrijetijdsbesteding. Om deze 
hobby optimaal te beoefenen is een bepaalde 
basiskennis van filatelistische begrippen en 
vaardigheden een vereiste. 
In Philatelie van A tot Zworden vrijwel alle termen 
behandeld waarmee de filatelist te maken kan 
krijgen. De auteur, Mr. A. van der Flier uit Den 
Haag, beschrijft deze begrippen op heldere en 
inzichtelijke wijze. Hij vergeet niet te waarschuwen 
voor de voetangels en klemmen die het pad van de 
verzamelaar kunnen kruisen. 
Filatelie van A tot Zis geschikt voor alle verzamelaars: 
beginners en gevorderden. 

U kunt Filatelie van A tof Z bestellen door f 26.- (incl. porto) over 
te maken op girorekening 5005484 ten name van de Stichting 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, onder vermelding van 
Filatelie van AtotZ. Het 132 pagina's tellende boek, dat rijkelijk is 

voorzien van zwart/wit-iUustraties wordt u dan thuisgezonden. 

bestel dit Interessante boek vandaag nog! 



het PHILAPOST 
Mailorder op maat voor de f i la te l is t 

mm. INRIIILDACKN 
• Donderdag 20 februari • Vrijdag 21 februari • Zaterdag 22 februari • 

Ruil al uw overtollige dubbele postzegels in bij 
Philapost. Philapost heeft postzegels nodig van de 
gehele wereld. Alles is welkom zolang het postzegels 
of aanverwante artikelen betreft. Uw overtollige 
verzameling of (on)frankeergeldige postzegels kunt u 
ook inruilen. 

Philapost ruilt NEDERLAND in voor 100% van de 
frankeerwaarde. Ook uw andere WestEuropese 
overtollige frankeergeldige postzegels zijn in de 
meeste gevallen 100% van de frankeerwaarde 
waard. Neem nooit genoegen met minder. 

Philapost taxeert uw postzegelverzameling tijdens 
de GROTE INRUILDAGEN gratis en geheel vrijblijvend. 
Erkende experts staan de gehele dag op kosten van 

Philapost tot uw beschikking (zoals de betere 
veilinghuizen en de officiële filatelistische expert 
van Lloyds in Nederland). 
Zorg dat u precies weet waar u aan toe bent. 

U kunt uw postzegels uiteraard ook voor contant 
geld verkopen of ter veiling aanbieden. Een contant 
voorschot op de getaxeerde opbrengst van uw 
postzegels wordt op verzoek renteloos verstrekt. 

Vraag het gratis informatiepakket vandaag nog aan. 
Bel 010  512 10 10 of schrijf naar: 
Philapost Verzamelservice: 
Antwoordnummer 15008, 
2650 VH, Berkel en Rodenrijs 
geen postzegel nodig. 

U kunt uw postzegels ook aangetekend opsturen voor donderdag 20 februari of een afspraak maken voor 
een bezoek aan huis (door heel Nederland) van één van onze experts. 

Philapost Bezoekadres: 
Ranonkelweg 4 
Weldebuurt 
Berkel en Rodenrijs 

Mw pavtvtcv iVt fi£a+c(i5ti§cA Yleoedavä 

Vraag de routebeschrijving of volg de borden vanaf Berkel en Rodenrijs (boven Rotterdam) of maak gebruik 
van het Openbaar Vervoer (OV Reisinformatie 09009292). 
Philapost onderhoudt een gratis pendeldienst met Station NS Berkel en Rodenrijs. 

PHILAPOST krijgt weer een nieuwe LADING LUXE INSTEEKALBUMS binnen. Vraag snel de nieuwe 
brochures aan met de laagste prijslijst voor insteekalbums van Europa  te laag om er mee te 

adverteren  . Topkwaliteit hoeft niet meer te kosten. Levering zolang de voorraad strekt. 

^ ^ ^ 
■ïïnOIO5115099 
^ ^ ^ 

isia£2Joio5ii832i rjn^ïiHFia POSTBUS 96 2650 AB 
BERKEL EN RODENRIJS 

PHILAPOST KANTOOR & SHOWROOM 
RANONKELWEG 4 BERKEL EN RODENRIJS Internet: http://www.xs4all.nl/~phila/ im 

EVERINGSVOORWAARDEN: BETALEN GRAAG NA ONTVANGST VAN UW BESTELLING MET DE BIJGESLOTEN ACCEPTGIROKAART. DE BETALING MOET 14 DAGEN NA ONT
VANGT VAN DE BESTELLUNG ZUN BIJGESCHREVEN OP DE REKENING VAN PHILAPOST EEN BETALINGSHERINNERING KOST f 10,. PHILAPOST EN 

WONDERDOOS ZUN GEREGISTREERDE HANDELSMERKEN VAN PHILA B.V. PHILA B.V. IS INGESCHREVEN BU DE K.v.K. TE DELFT ONDER NUMMER 235724. TERUGGAVE GARAN
TIE; RETOURNEREN IS ALTUD OP UW EIGEN KOSTEN EN RISICO. GOEDEREN BLIJVEN ALTUD EIGENDOM VAN PHILA B.V. TOT VOLLEDIGE BETALING HEEFT PLAATSGEVONDEN. 

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


NEDERLAND 
Ongebruikt/gebruikt. 
vanaf 30% netto 

1(x) 
2(x) 
3(x) 
4(x) 
5(x) 
6(x) 
7(x) 
8(x) 
9(x) 
10(x) 
11(x) 
12(x) 
13(x) 
14(x) 
15(x) 
16(x) 
17(x) 
18(x) 
23(x) 
24(x) 
25(x) 
26(x) 
27(x) 
28(x) 
29(x) 

245,— 32,— 
245,— 25,— 
4 7 5 ,  1 2 5 , 

125,— 
125,— 
3 7 5 , 

40,— 
65,— 

2 7 5 , 

18,— 
9 , 

95 , 
2,50 
3,50 

35,— 
250,— 27,— 
475,— 120,— 
900,— 175,— 

10,— 5,— 
150,— 85,— 

6 ,  3 , 

120,— 7 5 , 

30,— 19,— 
250,— 66,— 

7,50 
7,50 

55,— 
6 , 

12,50 
35,— 

125,— 
150,— 

75,— 
175,— 
250,— 
210,— 
425,— 150,— 

30/33(x) 225,— 6,— 
30b/33a x 77,— 6,— 
31a X 70,— 55,— 

35,— 7,50 
37,50 
37,50 
75,— 

34/36X 
37x 
3Bx 
39x 
40x 
41X 
42x 
43x 
44x 
45x 
46x 
47Ax 
47A(x) 
48x 
47Bx 
48(x) 
49x 
50/55X 

50,— 
135,— 

1,25 
1,50 
6,50 
4,— 

15,— 
6,— 

675,— 20,— 
725,— 90,— 
110,— 15,— 
225,— 24,— 
525,— 200,— 
250,— ,— 
900,— 625,— 
525,— 175,— 
5 0 0 ,   , 

250,— 110,— 
25,— 2,50 

56/76X 675,— 44,

65C 
76Bx 

,— 900,— 
275,— 36,— 

div. tandingen los 
leverbaar têtebeche 
61 bx 90,— 110,— 

450,— 650,— 
65,—  7 5 

125,— 6,— 
250,— 7,50 
950,— 750,— 
40,— ,25 
21,25 19,— 
95,— 66,— 
17,50 10,— 
12,50 7,50 
17,50 12,50 
18,75 125,50 
42,50 36,— 
6 5 ,  2 0 , 

150,— 55,— 
350,— 50,— 
925,— 770,— 

1250,  , 

61 ex 
77x 
78x 
79x 
80x 
81X 
82/83X 
84/86X 
87/89X 
90/94X 
95x 
96x 
97x 
98x 
99x 
lOOx 
lOlx 
lOlfx 
102/03X 75,— 10,— 

104x 
104 
105x 
105 
105f 
106x 
107/09X 
110/13X 
114/20X 
121/28X 
129x 
130x 
131x 
132/33X 
133AX 
134/35X 
136/38X 
137fx 
139/40X 
141/43X 
144/48X 
149/62X 
163x 
164x 
165x 
163/65BX 
166/68X 
171Afx 
171Afax 
169/76X 
177/98X 
199/02X 
199a/02ax 
203/07X 
208/1 lx 
212/19X 
217AX 
220/23X 
224x 
225/28X 
229/31X 
232/35X 
236x 
236BX 
237x 
238/39X 
240/43X 
244/47X 
248/51 x 
252/55X 
256x 
257/60X 
261/64X 
265/66X 
267/68X 
269x 
270/73X 
274/77X 
278x 
279/82X 
283/86X 
287/88X 
289/92X 
293/95X 
296/99X 
300/04X 
305/09X 
310/12X 
313/17X 
318/22X 
323/24X 
325/26X 
327/31X 
332/45X 
336fx 

195,

172,50 

255,

6 , 
85 , 

12,50 
38 , 
45 , 

40 , 

250,
250,

95 , 

110,— 
44,— 

170,— 
125,

14,30 
16,25 
31,25 

295,— 
12,50 

100,— 
220,
325,

12,50 
225,
175,— 

7,50 
325,— 
16,25 

210,

32 , 
16,25 
60 , 

98 , 

21,— 
27,50 
2 7 , 

30 , 

29,50 
40 , 

44,— 
145,— 
52,50 
4 1 , 

110,
45 , 

27,50 
12,50 
71,— 
4 1 , 
29,50 
32,50 
16,50 
41,— 
51,— 
38 , 
36 , 

41,— 
9 , 

28 , 

7,50 
19,— 
15,

19, 
6 , 

14,— 
18,
7,50 

12 , 

14, 
27 , 

75 , 

in paar 

346/49X 

350/55X 
356/73X 
371x 
372x 
373x 
356a/dx 
356ex 
374/78X 
379/91X 
379a/dx 
392/96X 
402/03X 

275,

30 , 
150,

40 , 

55 , 
52,50 
85,— 

400,— 
12,— 
8 , 

9 , 
5 , 
9,50 

402B/03BX 172,50 
474/89X 
518/33X 
534/37X 
550/55X 
556/60X 
592/95X 

110,— 
165,— 
525,

42 , 

55 , 
57,50 

Roltanding 
1/18x 
19/31X 
33/56X 
51 ax 
51a 
57/70X 
ook losse 

550,— 
202,— 
298,

425,
250,

135,
waar

den uit Rolt. 
series leverbaar 
71/73X 
74/77X 
78/81X 
82/85X 
86/89X 
90/93X 
94/97X 
98/01X 

144,— 
68 , 

33 , 

35 , 
44 , 

65,— 
65,— 
55,— 

Oude postzegel

boekjes, auto
maatboekjes, 
prijslijst op aanvr. 

Luchtpos 
1/3x 
4/5x 
6/8x 
9x 
12/13X 

45 , 

1,50 
55 , 
20 , 

395,— 
Brandkast 
1/7x 
1/7x 

800,

990,
goed gecen

treerd Dienst 
1/8x keur 
16/19X 
25/26X 
keur 

250,— 
120,— 
700,

Internering 
1X keur 
2x keur 
Porto 
1/2x 
1/2(x) 
2Bx 
13/26X 
13a/26ax 
20fax 
20fbx 
20fdx 
27lx 

175,

125,

275,
100,

350 
245,
330,

99 , 
125,— 
135,
40 , 

27llx 
27IIIX 
28lx 
28llx 
28II1X 
29/30X 
29ax 
31/43X 
33a/39ax 
36ax 
44/60X 
Porto 
48afx 
Cert. 
61/64X 
65/68X 
67ax 
68ax 
67bx 
68bx 
69/79X 
80/06X 

49,50 
37,— 

180,— 
190,

175,
12,50 
20,— 

170,— 
195,— 
175,

115,

420,

25,— 
6,— 

12,— 
12,50 
85 , 

,— 
22 , 
42,50 

KbiJ9M,^!Wi 
l^r° 
l » ■^' 
^ ^ K » 
\^^^_ 

£19 
n^ii JKM 
Si 

Oude frankeerze
gels div. typen en 
tandingen, gebr. 
7IA 
8IA 
9IA 
10IA 
11IA 
121A 
9IC 
7IE 
7IIB 
8IIB 
10IIB 
13D 
15D 
16D 
17D 
18D 
24A 
19E 
23E 
24E 
27E 
26F 
19J 
21J 
22J 
23J 
24J 
26J 
27J 
22K 
23K 
24K 
26K 
27K 

45 , 

6,— 
45,— 
30 , 

125,

175,

40 , 
39 , 

12,50 
6,— 

195,

6 , 

4 , 
110,— 
24,— 
90 , 

275,— 
15, 

125,

125,

190,— 
175,— 

2,50 
7,50 

17,50 
25,— 
27,— 
42,— 
55,— 
95,— 
10,— 
10, 

7,50 
20,— 

meer tandingen 
aanwezig 
gaarne 
mancolijst 

Nrs. NVPH, X = ongebruikt met plakker, (x) ongebr. ged. gom of zonder 
gom, geen teken is mooi gebruikt. Bij opdracht boven ƒ 250,- franco 
Ievenng, boven ƒ 500,- 2 % korting. Aanbod geldig voor zover de 
voorraad strekt. Postgiro 271040 Geen winkel, bezoek gaarne na telef. 
afspraak 

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2 - 1 1 2 1 HH LANDSMEER - Tel. 020 -4823966 

29e INTERNATIONALE 
POSTZEGELVEILING 
23 t/m 26 april 1997 

Inzenden tot uiterlijk: 15 februari 

Als een van de leidende postzegelveil lnghui-
zen ter wereld hebben wi j een voortreffel i jk 
overzicht van de m a r k t en een ges taag 
groeiende, internationale klantenkring. Voor 
de actieve verzamelaar betekent deelname 
aan onze vei l ingen een unieke kans om aan 
fi latelistisch mater iaa l te komen, waar hij 
anders jaren op zou moeten wachten. Wie bij 
ons instuurt kunnen w i j , op grond van de 
omvang en de kwal i tei t van onze clientele, 
een goede vraag en een optimale opbrengst 
voor zijn of haar Minbod garanderen. 

I c^ ï*^ ... 1?^̂  
! ^ \ \^ r^ , ™ M ga 

Wilt u met een inzending aan onze voorjaars
veil ing 1997 of aan een van onze toekomstige 
veil ingen deelnemen? Dan verheugen wij ons 
op uw aanbod! De gebroeders Ehrengut zi jn 
in alle afwikkelingskwesties uw competente 
aanspreekpunt. 

Onze veilingscatalogus verschijnt eind maart. 
U kunt een gratis exemplaar bestellen -

schriftelijk, telefonisch of per fax! 

-X-
BESTELBON voor: 

Q Veil ingcatalogus voorjaar 1997 
Q Infornnatiebrochure 
ü l Inzendformulieren 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

HANSEATISCHE BRIEFMARKENAUKTIONEN OHG 
GEBRÜDER EHRENGUT i-,« 

Postbus 10 30 07 • 20020 Hamburg • Duitsland ';E} 
Tel. +49-40-23 34 35-36 • Fdx +49-40-23 04 45 "".■"" 



Veiling No. 563 
gehouden van 20 t /m 24 januari j.1., was een ongekend succes! 

Diverse records werden gebroken! 
Totaal opbrengst incl. opgeld ruim: 

TWEE MIUOEN ZEVEN HONDERD DUIZEND GULDEN! 
Uit de collectie wijlen Dr. G.C van Balen Blanken: 

"Ml\ 
^jß 

/Icuhc^ 

' 

. ? < 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 

10 Cent plaat IA op brief. Cat. f 15.000,-. Opbrengst f 19.500-. 
(Excl. opgeld). 

Voorts zeer spectaculaire prijzen voor Nederlands Indië: 

Veldeel van 22 ex. no. 12A postfris (iets roestig) Cat. ƒ 6.500,—. 
Randblok van 7 ex. 30 cent no. 14K postfris. Cat. ƒ 720,-. 
Hoekblok van 10 ex. 1 Gulden no. 58A postfris. Cat. ƒ 1.600,-. 
Randblok van 7 ex. 2V2 Gulden no. 59C postfris. Cat. ƒ 1.190,-. 
Stempelproeven emissie 1923. Totaal 7 stuks. Taxatie ƒ 12.000,-. Opbrengst ƒ 24.000,-

Wilt u meer spectaculaire opbrengsten weten, o.a. van klassiek Nederland, België, Frankrijk, 
Italië, Spanje en Zwitserland vraag dan naar de opbrengstlijst. Kosten ƒ 15,—. 
Giro 17369. 

Opbrengst ƒ 21.000,-
Opbrengst/ 2.100,-
Opbrengst ƒ 4.600,-
Opbrengst/ 3.500,-

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Pnnsessegracht 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 



MARGEREGELING LASTIG ? 
Voor ondernemers in de postzegelhandel wordt het er niet gemakkelijker op. Nieuwe wetgeving voor de belastingheffing, 
de margeregeling in de omzetbelasting, consequenties van im- en export binnen en buiten de Europese Gemeenschap: 
Actief inspelen op actuele en toekomstige ontwikkelingen is van groot belang. 
Steunenberg biedt cliënten behalve diensten die liggen op het terrein van registeraccountant en accountant-administratie
consulent, ook advisering op fiscaal en algemeen juridisch gebied. Door de korte lijnen binnen het kantoor, de aanwezige 
kennis over de problematiek bij de cliënt en de aanwezigheid van de vier disciplines - RA, AA, fiscalist en jurist - kan het 
kantoor op een vlotte en deskundige wijze de cliënt adviseren en begeleiden in zijn bedrijfsvoering. 
Het kantoor heeft cliënten verspreid over het gehele land, waaronder de postzegelbranche. Bel eens voor een vrijblijvend 
gesprek met de heer G. L. van Welie AA, telefoon (0341) 416868. 
Steunenberg Accountants / Belastingadviseurs / Juridische adviseurs 
Postbus 54,3840 AB Harderwijk, tel. (0341) 416868/413509, fax (0341) 426260. 

I N K O O P V E R K O O P 
COLLECTIES / PARTIJEN / LOSSE ZEGELS 
POSTZEGELBOEKJES (Ned. / Buitenland) 
FDC's (Ned. / Buitenland) LUCHTPOSTBRIEVEN 
MOTIEFZEGELS / TOEBEHOREN / 
MAXIMUMKAARTEN 
Vraag kavellijst - Mancolijsten welkom 
Openingstijden: Di - Vr 10-18 uur Za tot 16 uur 

Hugo de Grootstraat 5B - 7942 HA Postbus 187 - 7940 AD MEPPEL 

Tel: 0522-240837 / Fax: 240972 

Zo volledig mogelijke 
levering van manco's 
tegen prijzen die over
eenkomen met de markt
situatie. Geen reclame 
met lokkertjes! 
Zorgvuldige en snelle 
verwerking van uw 
mancolijsten, steeds met 
rekening en met tiet recht 
van teruggave. Prijslijst 
gratis. Vertelt u ons alstu
blieft wat uw wensen zijn. 

Aankoop van schaarse 
emissies, partijen en 
goed opgezette verza
melingen. 

MANCO-SERViCE 
ZWITSERLAND 
LIECHTENSTEIN 
VERENIGDE NATIES * CEPT 
OOSTENRIJK 
FRANKRIJK 
WERELD 
EN THEMA'S 

1 Hans P. Walser 
Postfach 754 /PH 
C H - 8 6 3 0 Rüti /ZH V ^ A S N P 
Tel./Fax 0041 -55 2 4 0 4 431 

«BI« I 

Gelimiteerde oplage Collectors item 

LUXE ALBUM 
* Overzicht van het Nederlandse vorstenhuis geïllustreerd met foto's en postzegels in originele kwaliteit. 
* Ie levering (eind febr. '97): ± 8 luxe albumbladen tegen een kennismakingsprijs van ƒ 39,95 

incl. verzendkosten, en tevens en gratis vierkleurenfoto van Koningin Beatrix en Prins Claus. 
* 2e levering (eind maart '97): Het luxe album plus cassette in kunstieder met goudopdruk. 

Per vorst/vorstin is er een uitgebreide geïllustreerde aanvulling voorzien, telkens met foto's en originele 
postzegels. 
Deze aanvullingen verschijnen vanaf april 1997. 
Bij de laatste levering ontvangt u gratis een fantastische poster met de complete stamboom van het 
Huis van Oranje. 

INSCHRIJVING: 
Gelieve vrijblijvend gedurende 8 dagen op zich te zenden: ex, 
1 e levering van het luxe album "DE NEDERLANDSE DYNASTIE" tegen de uitzonderlijke lage 
kennismakingsprijs van ƒ 39,95 incl. verzendkosten. 
Tevens ontvang ik GRATIS de foto van Koningin Beatrix en Prins Claus 

' 890 , 

Naam: Adres: 
Plaatsi/stad: Postcode: 
Telefoonnummer: 

Handtekening: 

Inschrijving terug te zenden in gefrankeerde enveloppe aan: 
EURO-FILA V.O.F. 
Postbus 101 
4700 AC Roosendaal 



74e laargang Iebniarl1997 
nummer 848 

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

In dit maandblad zijn - buiten verantvioorde 
Igkheid van de redactie - de officiële 
mededelingen van de Nederlandse Bond van 
Filatelisten Verenigingen opgenomen 

Philatelie verschijnt omstreeks het midden 
van de maand uitgezonderd luli 

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

Advertentieverl(oop 
Bosch & Keuning 
Postbus 1 
3740 AA Baarn 
Janine de Troye 
Telefoon 035 54 82 341 
Telefax 035 54 82 344 

Abonnementenadministratie 
Grafische Bedrijven Bosch & Keuning 
Ter attentie van de heer R D van Dam 
Postbus 1 3740AABaam 
Telefoon 035 54 82 290 

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

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

Opzegging abonnement 
Een individueel abonnement kan per 31 
december worden beëindigd door een 
schriftelijke opzegging die uiterliik op 30 
novemberb\i 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 6005485 te Dordrecht onder 
vermelding van de gewenste nummers 

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

Erevoorzitter 
Mr A van der Flier AIJP 

Copyright 
© 1997 Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder 
toestemming van de hoofdredactie 

Oplage 
50 000 exemplaren 

ISSN nummer 
0166 3437 
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Lió van de internationale uitgevers 
vereniging van postzegelcatalogi en 
postzegeltijdschriften ASCA T 

96/97 

98/99 

100/101 

Uit de were ld v a n de filatelie 

Verzamelgebied Neder land 

Lezerspost 

De Tocht der Tochten 
1 0 5 / 1 0 6 / 1 0 7 / 1 0 8 / 1 0 9 / 1 1 0 

Onbegrijpelijk boerenbedrog 
111 

112/113 

116 /117 

120/121 

122 

126 /127 /128 

130 /131 /132 

133 
All over the v^orld: postzegeigroothandel Visser 

134/135 
De koers van Coerts 

136/137 
Nederlandse stempels 

137 
Verenigingsadressen 

140 /141 /142 
Zeestraat 8 2 , 's-Gravenhage 

144 
Nieuwe uitgiften 

1 4 6 / 1 4 7 / 1 4 8 / 1 4 9 / 1 5 0 / 1 5 1 
Thematisch panorama 

153 /154 /155 
Kleine annonces 

158 

Postwaardestukken 

Filatelistische evenementen 

Bondspagina's 

Luchtpostnieuvs^s 

NieuvN^e postzegelboekjes 

Wi j lazen voor u 

Boekenplank 

BIJ DE VOORPAGINA: 
Na elf |aar wachten was er begin dit |aar weer een elfsteden 
tocht Wie anders dan ons rayonhoofd Thematische Filatelie, 
de heer D Veenstra uit het Friese Buitenpost, komt in aanmer 
king om deze Tocht der Tochten van filatelistische kanttekenin 
gen te voorzien^ Niemand toch^ 

Foto Geii Gort, Harlingen 

^ 
-.J 

m 
.. .-ic ^y. 
y / . ^ 

( y^ ^ . / 
^^7''S^~^ 

\ 

f 

Boerenbedrog? 
111 
Een opmerkeli|k en intrigerend staalt|e 
van (boeren)bedroq kwam onlangs aan 
het licht op een veiling van poststukken 
De vervalsing was al eerder gesignal
eerd, nfiaar wat de achtergrond ervan is 
bil|ft voorlopig nog duister 

Over the vrorld 
134 
De Dordtse postzegelgroothandelaar Bas 
Visser IS a\\ over the wor/c/actief Gerne 
Coerts ging bi| hem op bezoek en infor
meerde nieuwsgierig naar de nieuwste 
trends op postzegelgebied 

Brasil 96 
1 PoneNaaofuü 

N i e u ^ 
146 

Hecht geen geloof aan 
onheilsprofeten die het 
einde van de postzegel 
voorspellen De rubriek 
Nieuwe uitgiften wi|st 
ook nu weer op een on 
verminderde postzegel-
stroom 

Ackermann 
Apeldoornse pzh 
Auckland City Sttfd 
Borefool 
Berm de 
Boeier de 
Bootlels Int 
Bredenhof 
Buddingh Jocq 
DAVO 

Dutch Stomp 
EtDORADO 
Euro Filo 

Haarlem van 
Hanseatische Br M A 
Herscheit Ron 
Hollands Glorie 
Houwer tudode 

92 
138 
138 
145 
119 
119 
138 
139 
118 
101 
93 

138 
118 
94 

123 
123 
145 
128 
92 

122 
124 125 

138 

Huls 
I8IIA 
Interaction 
Kienhorst 

lodder pzh 
todewiilc pzh 
Mastngt van 
Meinhordt 
NIPA 

N V P H 
Overijsselse pzh 
Peters Theo 
PHIU 
PHIU CSR 
Philotelico 
Philolhens 
Phine 
Phoenix Phd 
Postzegel de 
Poszegelhoes 1 

138 
119 
129 
142 
156 
118 
138 
114 
102 
114 
110 
160 
118 
115 

91 
138 
110 
122 
132 
142 
145 
122 

Poveio 
PPC 

Rietdijk 

Ryan Arthur 
San Marino 
Smits Philotely 

Trefpunt hel 
Unieks 
Venroysepzh de 
Viposi 
Visser 
Vliet van 
Walser Hons 
Wien 
Wiggers de Vries 

138 
145 
119 
103 
114 
102 
159 
157 
94 

110 
118 
156 
102 

94 
143 
113 
94 

122 
104 

95 



U I T DE lAIERELD 
VAUI DE FILATELIE 

DAG VAN DE POSTZEGEL 1997: NU OP 
NATIONAAL NIVEAU 
Voor het eerst in de ge
schiedenis van de Ne
derlandse filatelie zal de 
traditionele viering van 
Dag van de Postzegel op 
één landelijke lokatie 
worden georganiseerd. 
Rotterdam is uitgekozen 
als eerste plaats waar de 
Dog van de Postzegel 
'nieuwe stijl' zal worden 
gehouden. 
De Nationale Dag van 
de Postzegel 1997 wordt 
georganiseerd op 10, 11 
en 12 oktober. Het gaat 
om een combinatie van 
een expositie in catego
rie 2, een propaganda
tentoonstelling en een ex
positie van éénkaderin
zendingen. 
Er worden in de gekozen 
lokatie, het World Trade 
Center aan de Coolsin
gel, ongeveer vierhon
derd kaders geplaatst. 
Er zal tijdens de Natio

nale Dag van 
de Postzegel 
ook weer een 
j i i zon dere eni|: 

velop met bij 
behorend 
stempel ver
krijgbaar zijn. BEURS 
Te zijner tijd 
leest u in 'Phi
latelie' meer 
daarover. 
De toegang tot 
de tentoonstel
ling  die ge
combineerd 
wordt met een 
verzamelaars
beurs  is gra
tis, net als de 
catalogus die 
elke bezoeker 
uitgereikt krijgt. 
Uitgebreide in
lichtingen over de Natio
nale Dag van de Postze
gel 1997 worden ver
strekt door de heer H.J. 

INTERNATIO 
ROÜERDAM 

COOLSINGELil 
ROHERDAM 

ViÖda3l0okul»r1»97lj 
lattrdas 11 oktober i n ' 
londij 1! okiobsr int' 

De Nationale Dog van de Postzegel 1997 
wordt in het imposante World Trade Centrum 
te Rotterdam gehouden 

Polhuijs, Vincent van 
Goghstraat 19, 2941 
G W Lekkerker, telefoon 
0180661550. 

ZILVEREN FECAFIL ORGANISEERT DRIE 
TENTOONSTELLINGEN 

Vijfentwintig jaar gele
den werd in Spanje de 
Federació Catalana de 
Societats Filatèliques 
(kortweg Fecafil] opge
richt. In net afgelopen 
jaar werd dit reit met drie 
tentoonstellingen in Ca
talaanse steden gevierd: 
Van 26 april tot en met 1 
mei in Girona, van 17 tot 
en met 21 september in 
Barcelona en van 31 ok

tober tot en met 6 no
vember in Taragona. 
In Barcelona werd deel
genomen door de on
langs naar Spanje 'geë
migreerde' Nederlandse 
verzamelaar J.P. Dekker. 
Voor zijn collecties 'Post
qeschieaenis van Neder
land' en 'Geschiedenis 
van de ruimtevaart' ont
ving hij respectievelijk 
vermeil en zilver. 

faXroSlClA FII XTtï ICA 
COMARgüKS BARCLLONINKS 

De drie FecafiZtentoonstellmgen leverden driemaal een bi|Zonder 
couvert en dito stempel op 

POSTSTUKKEN VEILING BRENGT VARIËTEITEN ARBEIDSLIJSTEN 
EN POSTIDENTITEITSKAARTEN AAN HET LICHT 

1 2 3 4 5 6 7 g O 10 11 12 13 14 15a 15fc 1(1 H o I7A U r i n f l ' i i. 
Michrilt <tïT ARBEIDSLIJST blad ND. /T Toor rti , iJcrnrininR ia ■^ ^ ~ ^ — < M. ^^ ^ 

ft<rd der inHftiliiic  • / '  , —  J   ^ 

De »nlïrbliiadt «eiklIlditicluE ne'e 

■i Hoold ot dï Bciiunrdc 

De onderstaa 
voor: 

Dag. 
^ De in maart te houden 
= poststukkenveiling van 
ï Sheraton & Peel in 
Z Gouda heeft twee varië
:;: teiten bij postwaarde
^ stukken aan het licht ge
S bracht. 
= Bij de Nederlandse ar

— beidslijsten van 5 cent 
QC (Ten Geuzendam catalo
3v gusnummer 13) is kenne

lijk sprake geweest van 
verschillende bedrukkin
gen. Het kenmerkendste 
verschil is te vinden aan 

1 2 3 4 5 6 7 f» g 10 n 12 13 14 15fl>l5ft 16 17a 
btid No y ^ i « r 1ï andïnicnnni; san C<*f^ J^** 

76 n r Ma Ml

io«r 1ï an4ïnicnnn|; san C't.^^XY ^ 

Hei H&iM DT de Hmwirdir der ^c tncmin i 

Ooi, dï aranKdjde nitledie mTDlIca 
t^aaéltrixaUgl 

de achterzijde van de ar
beidslijsten (dat is de zij
de die moet worden in
gevuld), waar het 
woordje voor soms inge
sprongen is gezet. 
Een andere variëteit 
werd ontdekt bij de Ne
derlandsIndische posti
dentiteitskaart (in net 
Maleis: Kartoe Pemerik
saan. 
Ondanks het feit dat de 
twee afgebeelde exem
plaren van dit postale 
document hetzelfde druk
en formuliernummer dra
gen (respectievelijk 
E.T942736A6300en 
7088413430) her 
toch een verschil in be

Lmks twee Nederlandse ar
beidsli|sten met een onderling 
afwi|kende bedrukking in het 
ene geval springt het woord|e 
voor in, in het andere met (zie 
details) 

aet&te TOT £ N MET DE MAAND 19 

No J^^^ HULP BU POSTKANTOOR . . A , , c i ^ 

NAAM P'^ ^th Stang 
BEROEP  & M C ^ a ^O'y^^G 

ADRES (A e/l^Al^f J.7 

HANDTEEKENINS < VINSERAFORUKKEN 

^ 

DIENSTAa.NWUZINGEN 

rKANTOOR k. 

drukking waarneem
baar. De tweeregelige 
tekst LEGALISATIE VAN 
NEVENSTAANDE/ 
HANDTEEKENING OF 
VINGERAFDRUKKEN 
kan bij het herkennen 
daarvan behulpzaam 
zijn. 
In het ene geval staat de 
T van HANDTEEKENING 
rechts van de letter G 
van LEGALISATIE, in het 
andere staat de T links 
van de G. 
De afbeeldingen links en 
hieronder maken duide
lijk hoe de beide variëtei
ten kunnen worden ont
dekt. 

Onder Nededandslndische 
postidentiteitskaarten meteen 
verschillende stand van de tekst 
LEGALISATIE eic Let op de 
stand van de letter T in HAND 
TEEKENING 

NDTEEK« 

LEGALISi 
ANDTEEKE 



HONDERDJARIG BESTAAN DE GLOBE MET 
JUBILEUMTENTOONSTELLING GEVIERD 

De filatelistenvereniqing 
'De Globe' bestaat dit 
jaar een eeuw. De ver
eniging viert dit feit met 
een jubileumtentoonstel
ling, die van 26 tot en 
met 28 september in 
Arnhem zal worden ge
houden. De expositie zal 
in totaal ongeveer dui
zend kaders omvatten, 
verdeeld over de catego
rieën 2 (400 kaders), 3 
(300 kaders), propoqan-
da (150 kaaers), erenof, 
buiten mededinging, 
eenkadercollecties en 
eugdinzendingen. 
De tentoonstelling, met 
als titel G/ofae-Posf 100, 
biedt verder onderdak 
aan stands van PTT Post 

È 

Het speciale stempel dat ti|dens 
de |ubileumtentoonstelling 
Globe-Post 100 in gebruik is 

Filatelie, een aantal 
NVPH-handelaren, ge
specialiseerde verenigin
gen en het PTT Museum. 
Tijdens G/ofce-Posf 100 
is een bijzondere enve
lop en een dito PTT-stem-
pel verkrijgbaar. Deze 

envelop wordt u per post 
thuisgezonden als u 
f 4.50 overmaakt op gi
rorekening 2546699 ten 
name van de penning
meester van de jubileum
commissie '100 jaar De 
Globe' te Velp. 
Informatie over (aanmel
ding voor) de tentoon
stelling wordt verstrekt 
door riet secretariaat. 
Schaapsdrift 93, 6902 
AC Zevenaar, telefoon 
0316-524714. 
Globe-Post ; 00 wordt 
gehouden in sportcen
trum 'Valkenhuizen', 
Beukenlaan 10 in Arn
hem-Noord. De tentoon
stelling is op 26 septem
ber geopend van 20 tot 
23 uur, op 27 september 
van 10 tot 18 uur en op 
28 september van 10 tot 
16 uur. 

VERENIGINGSBLADEN ONDER DE LOEP IN 
SCHRIJFWEDSTRIJD VAN DE NVPV 

De Nederlandsche Ver-
eeniging van Postzegel
verzamelaars (NVPV) or
ganiseert ook dit jaar 
weer een Schrijfwed
strijd. Niet alleen NVPV-
leden, moor ook leden 
van andere algemene fi-
latelistische verenigingen 
kunnen aan deze wed
strijd deelnemen. 
Er zijn vier categorieën: 
1 Het beste filatelistische 

artikel van een NVPV-
lid, gepubliceerd in 
een afdelingsblad van 
de NVPV; 

2 Het beste NVPV-afde-
lingsblad; 

3. Het beste filatelistische 
artikel van een lid van 
een algemene filate
listische vereniging, 
gepubliceerd in het 
blad van die vereni
ging en 

4 Het beste Nederland
se filatelistische afde-
lings- of verenigings
blad. 

Voor alle categorieën 
geldt dat het gaat om 
een artikelen of bladen 
die in 1996 zijn versche
nen. 
Er zijn prijzen beschik
baar door Uitgeverij 
Davo (waardebonnen 
vanf 100.-), PTT Post 
(jaarcollecties). Uitgeverij 
Detail (filatelistische boe
ken) en door de NVPV 
zelf (tweemaal f 150.-
aon postzegels voor de 
winnende verenigingen). 
De ingezonden artikelen 
en bladen zullen worden 
beoordeeld door een on
afhankelijke jury, be
staande uit de drie 
hoofdredacteuren van de 
landelijke postzegelbla-
den Philatelie, Postzegel
revue en Mijn Stok
paardje en Aart van 
Soest (hoofdbestuur 
NVPV). 
Verenigingen die in aan
merking willen komen 
voor een van de prijzen 

BLARICUM: KAPITALE COLLECTIE CHINA 
EN JAPANSE BEZEHING GESTOLEN 

Op 19 januari jongstle
den werd uit een woning 
in Blaricum een postze
gelverzameling met een 
waarde van ongeveer 
f 125.000.- ontvreemd. 
Het gaat voor een be
langrijk deel om identifi
ceerbaar materiaal met 
de nadruk op China en 
vooral Japanse bezet
ting. 
Als daarom collecties 
van een zekere omvang 

uit een niet zo voor de 
hand liggende bron te 
koop worden aangebo
den die op de genoemde 
qebieden betrekking 
hebben, kan het zin heb
ben contact op te nemen 
met de gedupeerde. 
Uw tips of reacties zijn 
welkom bij de bewuste 
verzamelaar, de heer 
K.H. Tan, telefoonnum
mer 035-5261273 of 
020-5206655. 

moeten het blad waarin 
het meedingende artikel 
is opgenomen (voor de 
categorieën 1. en 3.) of 
vier nummers van de 
jaargang 1996 (voor de 
categorieën 2. en 4.) in 
viervoud sturen aan: 

Schrijfwedstrijd 1996 
p/a Chamavenlaan 9 
7312 HE Apeldoorn. 

Per vereniging of afde
ling mogen maximaal 
twee artikelen voor de 
categorieën 1 of 3 wor
den ingezonden. 
Vragen over de Schrijf
wedstrijd kunt u aan het 
hiervoor vermelde adres 
richten. 
Inzendingen met een 
postdatum later dan 28 
februari worden niet 
meer in behandeling ge
nomen. Zendt uw blad of 
artikel(en) dus snel in! 
De uitslag van de wed
strijd wordt bekend ge
maakt op 19 april, tij
dens de algemene leden
vergadering van de 
NVPV in Utrecht. 

ABONNEMENTS
RESTITUTIE 1996 

Abonnees van 'Philatelie' 
die gedurende het gehe
le vorige kalenderjaar 
(1996) lid waren van 
meer don één bij 'Phila
telie' aangesloten vereni
ging hebben recht op re
stitutie van het te veel be
taalde abonnementsgeld. 
Die lezers die vorig jaar 
restitutie over 1995 ont
vingen, zullen ditmaal 
automatisch de restitutie 
over 1996 ontvangen. 
De giro-opdrachten hier
voor worden uiterlijk in 
april a.s. ingeleverd. 
Deze abonnees behoe
ven dus niets te doen! 
Lezers die vorig jaar 
geen restitutie ontvingen, 
maar daarvoor ditmaal 

wel in aanmerking ko
men, moeten het volgen
de doen.Stuur vóór 1 
mei 7 997 een briefkaart 
aan de penningmeester 
van 'Philatelie', de heer 
H P.G. van der Lienden, 
Kinkelenburg 83, 3328 
AH Dordrecht. Vermeld 
op deze briefkaart: o. de 
naam van de verenigin
gen waarvan u het gehe
le jaar lid bent geweest 
(let op! alleen bij het 
maandblad 'Philatelie' 
aangesloten verenigin
gen Komen hier/oor in 
aanmerking) en b. het 
nummer van de Post
bankrekening waarop u 
de restitutie wenst te ont
vangen. 
Als u niet uitdrukkelijk 
schriftelijk om restitutie 
vraagt, vindt geen terug
betaling plaats! 

KOPSTAANDE 
NIXONS GEZOCHT 

De United States Postal 
Inspection Service (US-
PIS) maakt jacht op 
exemplaren van de 
Nixonzegel van 31 cent 
met kopstaand portret. 
De exemplaren die de 
USPIS in zijn bezit heeft 
(en nog zal krijgen) zul
len worden gebruikt als 
bewijsmateriaal in een 
rechtszaak tegen Claren
ce Robert Robie uit Pearl 
River (N.Y.). Robie, een 
voormalig medewerker 
van de Bank Note Cor
poration of America 
wordt diefstal van staats
eigendom en het intersta
te-vervoer van gestolen 
materiaal ten laste ge
legd. Volgens de postale 
inspectie zijn de kop-
staande Nixons uitslui
tend in de handen van 
het publiek gekomen 
doordat Robie de zegels 
heeft gestolen en ze aan 
postzegelhandelaren 
heeft verkocht. Dit zou 

betekenen dat het niet 
om dure afwijkingen 
gaat, maar om drukuit-
schot dat door de Bank 
Note Corporation had 
moeten worden vernie
r's^' , , , 
Toen nog niet bekend 
was dat net om gestolen 
materiaal ging werden 
voor de kopstaande 
Nixons forse prijzen be
taald: ze gingen voor 
prijzen tussen de 12.500 
en 14.500 dollar per 
stuk van de hand. 

Kopstaande Nixons eerst 
kostbare afwi|kingen, nu druk-
uitschot 

DIEFSTAL IN 
DRIEHUIS 

In de nacht van 29 op 30 
december is bij een in
woner van Driehuis inge
broken. Daarbij is een 
grote postzegelcollectie 
(Nederland en Overzee, 
België en de Verenigde 
Staten) ontvreemd. De 
verzameling bestond uit 
albums, stockboeken. 
schoenendozen en fdc-
albums. Het gestolene 
omvatte onder meer: 
- een album met oudere 

zegels van de Verenig
de Staten en een stock-
boek voor nieuwe, on
gebruikte exemplaren.' 

- een oud stockboek Bel
gië met vooral oudere 
zegels en een schoe
nendoos met rond-
zendboekjes; 

- twee stockboeken en 
een aantal schoenen
dozen met pergomij-
nen zakjes met inhoud 
en een aantal rond-
zendboekjes (Davo en 
Op Hoop van Zegels) 
met Nederlandse ze
gels, alsmede een al

bum met onbeschreven ^ 
eerstedagenveloppen ^ 
(steeds in drievoud); _ 

- twee stockboeken Ne- % 
derlands-Indië; = 

- een stockboek Surina- ï 
me en een album met 1̂  
Surinaamse eerstedo- s; 
genveloppen; ^ 

- idem, Curasao en Ne- 2 
derlandse Antillen. ï 

Als u over gegevens be- -^^-
schikt die kunnen leiden QT 
tot het oplossen van deze " ' 
diefstal, neem don con
tact op met de politie in 
Velsen, telefoon 0255-
560100. 



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

JAAROVERZICHT NEDERLANDSE 
GELEGENHEIDSZEGELS 1996 

Ook dit jaar wordt in de 
rubriek Verzamelgebied 
Nederland weer een 
overzicht gepubliceerd 
van druktectinische bij
zonderheden van gele
genheidszegels die in het 
voorgaande jaar ver
schenen. Op de uitge
breide tabel die u op 
deze pagina's aantreft 
kan de volgende toelich
ting worden gegeven. 

In de tabel wordt onder
scheid gemaakt naar 
verschijningsvorm: loket
vel (links oFrechts, re
spectievelijk onder of bo
ven uit een drukvel af
komstig), postzegelboek
je, blok of rolzegel. Ver
der wordt informatie ver
strekt over papiersoor
ten, drukrichtingen, rug
nummers en tandingen. 
Als losse zegels uit een 
blok of boekje anders 
bekeken kunnen worden 
dan het blok of boekje in 
z'n totaliteit, dan worden 
de losse zegels nog eens 
apart genoemd. 

In het afgelopen jaar is 
er veel gebeurd dat fila
telisten zou kunnen raken 
als het goot om Neder
landse postzegels. Een 
aantal zaken rieeft nogal 
wat aandacht gekregen, 
terwijl een aantal andere 
aantal zaken vrijwel ge
ruisloos voorbij is ge
gaan. 
De invoering van de zelf
klevende postzegels eind 
1995 maakte behoorlijk 
wat los onder de filatelis
ten. Het leverde zelfs het 
overdreven advies op om 
de kortingzegel van alle 
gom te ontdoen alvorens 
ze in een album op te 
bergen. De op dezelfde 
wijze vervaardigde kor
tingzegels van 1996 
zouden dus eenzelfde 
behandeling verdienen, 
maar daarover is tot nu 
toe geen woord ge
hoord. 

Zel fk levers 
De eerste zelfklevers van 
1997 (zegels voor zake
lijke post) moeten de ver
zamelaars helemaal 
wanhopig maken  al 
was het maar vanwege 
de financiële consequen
ties (de zegels worden 
uitsluitend in doosjes van 

honderd stuks verkocht). 
Zelfklevers zijn er nu 
eenmaal en zijn niet 
meer van het filatelisti
sche slagveld weg te 
slaan. 

Papieromslag 
Of net er iets mee te ma
ken heeft of niet valt niet 
na te gaan, maar een feit 
is dat Joh. Enschedé Se
curity Printers (JESP) in 
maart 1996 de eigen 
gommeringsmachine 
heeft weggedaan en 
sindsdien het gegomde 
papier uit Engeland be

trekt. 
Ook daarvóór was ech
ter al gegomd papier in
gevoerd, zodat de ver
zamelaar de leuke taak 
heeft om uit te zoeken 
wanneer de overgang nu 
werkelijk plaatsvond. 
Als we kijken naar het 
doorzicht van het postze
qelpapier dan blijkt bij 
de kortingzegel van 
1995 al de omslag te lig
gen. Vóór die tijd was 
het bijna uitsluitend lllp, 
vanaf die zegel gaat net 
om lllq of een variant 
daarvan, want het door
zicht is aanmerkelijk 
minder duidelijk dan dat 
ik gewend was bij lllp. 
Het zal u dan ook niet 

verwonderen dat de pa
piernotatie in dit jaar
overzicht afwijkt van wat 
al eerder, in de opeen
volgende afleveringen 
van deze rubriek werd 
gepubliceerd. Incidenteel 
echter komen we lllp nog 
wel tegen. 
De voor de handliggen
de conclusie zou kunnen 
zijn dat al het papier met 
doorzicht lllq (vanaf de 
kortingzegel van 1995) 
betrokken is van Harri
son & Sons met de gom 
er al bij. 
De zegels met doorzicht 
lllp zouden uit een oude 
voorraad kunnen stam
men. 
Ook moeten we in de 

Jaaroverzicht Nederlandse gelegenheidszegels 1996 

Zegel

waarde 
Vel, rol Papier
of blok doorzicht 

Papier

rlcntlng 
Glansdia
gonolen 

Gebruikte 
pers 

Druk

richting 

Vermeertentoonstelling (27 februari); drie zegels en een blok met 70,80 en 100 cent: 
70 cent 
80 cent 

100 cent 
[f2.50] 

velzegel 
velzegel 
velzegel 
blok 

lllq 
lllq 
lllq 
lllq 

I 
I 
<> 
<> 

-45/45 
-45/45 
-45/45 
-45/45 

Natuur en Milieu (21 maart); drie zegels en een blok met 160 cent: 
70 cent 
80 cent 

100 cent 
[f 1.60] 

velzegel 
velzegel 

velzegel 
blok 

lllq 

lllq 

I 45/45 
45/45 

45/45 
45/45 

Roland 363 
Roland 363 
Roland 363 
Roland 363 

Roland 363 
Roland 363 

Roland 363 
Rolond 363 

Verhuispostzegels (1 april): 
70 cent blokzegel lllq 45/45 Goebel B 

Zomerpostzegels (23 april); drie zegels en blok met 2x70+35 3x80+40 en 1x100+50 cent: 
70+35 cent 
80+40 cent 

100+50 cent 
70+35 cent 
80+40 cent 

100+50 cent 
[f7.20] 

velzegel lllq 
velzegel lllq 
velzegel lllq 
blokzegel lllp 
blokzegel lllp 
blokzegel lllp 
blok lllp 

<> 
<> 
<> 
<> 

-45/45 
-45/45 
-45/45 
-70/20 
-70/20 
-70/20 
-70/20 

Roland 363 
Roland 363 
Roland 363 

Roland 363 

Stripzegels Marten Toonder (14 mei); blok met 70 en 80 cent: 
[f 1.50] blok lllq ■45/45 Roland 363 O 

Perforaat 

gaten houden dat het 
postzegelpapier in twee 
groepen uiteenvalt, en 
wel aan de hand van de 
toegepaste drukprocé
dés: offset (HS6 1630/ 
7%) en rasterdiepdruk 
(HS3 1630/7%). 

Wein ig d iepdruk 
Het opvallende van de 
postzegeljaargang 1996 
is dat de diepdrukpro
ductie uiterst miniem is: 
alleen de twee blokken 
'Verhuizing' en de kor
tingzegels van decem
ber! En dat, terwijl JESP 
een tweede vijfkleuren 
rasterdiepdrukpers van 
het fabrikaat Goebel in 
gebruik heeft genomen! 

Gebruikte 
drukvormen 

□ L1111 □ R i m 
□ L1111 □ R i m 
□ LIIII Q R i m 
□ 

□um □Rim 
□ Lim □RHU 
□ L1211 □R1211 
□ Lim □Rim 
□ 

□11111 □ M i m Q R i m 

□ Lim □Rim 
□ Lim □RHU 
□ Lim □RHU 
□ 
□ 
□ 
□ 

Nederlandvakantieland (31 mei). 
70 cent* velzegel lllq 
70 cent** velzegel lllq 
70 cent** blokzegel lllq 

80c 
100c 
100c 
*: Fiets **: 

velzegel lllq 
velzegel lllq 
blokzegel lllq 

Strand 

45/45 
45/45 
45/45 

45/45 
45/45 
45/45 

Roland 363 
Roland 363 
Roland 363 

Roland 363 
Roland 363 
Roland 363 

L 
L 
0 

L 
L 
0 

Y 
Y 
Y 

Y 
Y 
Y 

□ L i m □ R H U 
□ L i m □ R H U 
□ Lim aRim 
□ L1112 □Rl in 
□ 11113 □Rm3 
□ Lim □RHU 
□ Lim □RHU 
□ Lim □RUH 

200 jaar Brabant (13 juni): 
80 cent velzegel lllq 45/45 Roland 363 L □ L1111 □ R i m 



Bij de offsetproductie 
treffen we geen druk in 
vijf of meer kleuren meer 
aan. De sombere gelui
den die het JESPmo
nagement eind vorig 
jaar liet horen  die voor
namelijk betrekking had
den op de druk van 
waardepapier  stemmen 
de filatelist ook niet tot 
vreugde. 

Drukdatums 
Voor de verzamelaars 
van drukdatums op vel
randen was in 1996 bij 
de bijzondere emissies 
niets te beleven. Een 
overzicht van de lanqlo
pende frcnkeerzegels 
van 1996  want daar 
waren de drukdatums 
wèl aanwezig  zal bin
nenkort in deze rubriek 
nog wel volaen, maar 
ook daar lijkt me de pro

ductie niet overdreven 
omvangrijk. 

Witmakers in 
offsetpapier 
Het Harrisonpapier voor 
offset was in 1995 (en 
een groot deel van 
1996) nog geheel en al 
voorzien van witmakers 
in de papierbrij en ook 
in de coating in beschei
den mate. In mei 1996 
werd alles totaal anders: 
vanaf de vakantieland
zegels ontbreekt er elk 
spoor van witmaker in 
de papierbrij. Of zoals 
de Engelsen dat noemen: 
het gaat om papier zon
der Optical Brightening 
Agents, kortweg OBA
free. 
Slechts bij de Sportze
gels zien we nog papier 
met witmaker naast 
OBAfree\ Ik heb zelf uit 

deze serie de waarden 
70, 80 en 100 cent mèt 
witmaker, en de 100 en 
160 cent zonder. Bij na
vraag in Haarlem blijkt 
er niets bekend van enig 
voorschrift om van mi
lieuvriendelijk papier ge
bruik te maken. Kennelijk 
gaat het dus een eigen 
initiatief van Harrison & 
Sons  of zouden de En
gelsen gewoon niets an
ders meer kunnen leve
ren? 

Witmakers in ras
terdiepcirukpapier 
Witmakers bij net raster
diepdrukpapier zijn (of 
waren) in het afgelopen 
jaar nog heel gebruike
lijk, maar ook daar moet 
het OBAfree papier al 
zijn doorgedrongen. 
Een zegefvan 5 cent 
Crouwel van 15 april 

1996 blijkt echt witma
kervrij te zijn! De enor
me variatie van de laat
ste jaren in het gebruik 
van witmaker in de pa
pierbrij (sinds eind 1991 
voor rasterdiepdruk) 
heeft menige verzame
laar al verleid tot de beti
teling 'dof papier' voor 
papier dat weliswaar 
weinig witmakers bevat, 
maar dat naar de letter 
nog steeds niet witma
kervrij mag worden ge
noemd. 
In de Belgisch OCBcata
logus wordt zelfs een 
courante zegel van 
16 frank in riet typeAl
bert II opgevoerd met dof 
papier (catalogusnote
ring: 250 f.); het is maar 
zeer de vraag of verza
melaars echt in staat zijn 
deze variant goed te de
termineren! 

^^^^^^^^^^^^^^^^^1 
Zegel Vel, rol Papier Papier

waarde olblok doorzicht richting 

Sportzegels (25 juni): 
70 cent velzegel lllq 
80 cent velzegel lllq 

100 cent velzegel lllq 
160 cent velzegel lllq 

Hederland Waterland (6 augustus): 
80 cent* velzegel lllp 

80 cent** velzegel lllp 
80 cent*** velzegel lllp 

*: Nijhoffbrug **: Erasmusbrug *** 

Vijftig jaar Unicef (3 september): 
70 cent velzegel l l lp/ l l lq 
80 cent velzegel lllp 

1 
1 
1 
1 

1 

<> 
1 

: Wijkertunnel 

<> 
<> 

Glansdia
gonalen 

45/45 
45/45 
45/45 
45/45 

45/45 

45/45 
45/45 

45/45 
45/45 

Twintig jaar Sesamstraat op de Hederlandse televisie (3 september) 
70 cent velzegel lllq 1 45/45 
70 cent blokzegel lllp <> 45/45 
80 cent velzegel lllp 1 45/45 

velzegel lllq 1 45/45 
80 cent blokzegel lllp? <> 45/45 

blokzegel lllp 1 45/45 
blokzegel lllq 1 45/45 

Ontdekkingsreizen (1 oktober): 
70 cent velzegel lllq 
80 cent* velzegel lllq 
80 cent** velzegel lllp 

100 cent velzegel lllq 
*: Willem Borentsz **: Houtman 

1 
1 
1 
1 

45/45 
45/45 
45/45 
■45/45 

Gebruikte 
pers 

Roland 363 
Roland 363 
Roland 363 
Roland 363 

Roland 363 

Rolond 363 
Roland 363 

Roland 363 
Roland 363 

Roland 363 
Roland 363 
Roland 363 
Roland 363 
Roland 363 
Roland 363 
Roland 363 

Roland 363 
Roland 363 
Roland 363 
Roland 363 

Druk
richting 

L 
L 
L 
L 

L 

0 
L 

0 
0 

L 
B 
L 
L 
B 
L 
L 

L 
L 
L 
L 

Kinderzegels (6 november); drie zegels en een blok met 2x70+35,2x80+40 en 2x80+40: 
70+35 cent velzegel lllp? <> 45/45 Roland 363 0 
80+40 cent* velzegel lllp? <> 45/45 Roland 363 0 
80+40 cent** velzegel lllp? <> 45/45 Roland 363 0 

[ f6 .90] blok lllp <> 45/45 Roland 363 B 
70+35 cent blokzegel lllp 1 45/45 
80+40 cent blokzegel lllp 1 45/45 
80+40 cent blokzegel lllp 1 45/45 

*: Meisje met dieren **: Meisje met gereedschap 

Kortingzegels (26 november); vijfmaal vier verschillende zegels in vel van 20 stuks 
55 cent* blokzegel lllp? 1 45/45 Goebel 

*: vier verschillende tekeningen **: uitgestanst pseudoperforaat op de Goebelpers 
0 

Perforaat 

Y 
Y 
Y 
Y 

Y 

Y 
Y 

Y 
Y 

Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 

Y 
Y 
Y 
Y 

Y 
Y 
Y 
Y 

** 

Gebruikte 
drukvormen 

□ L1111 aRiii i 
□ L1111 aRiii i 
□ L1111 aRiin 
□ Ü111 aRiii i 

□ Lini QRIIII 
QL2I11 □R2111 
□ L1111 OR1111 
□ u m QRIIII 

□ Lim □Rim 
□ Lim QRim 

□ Lim □RHU 
□ Lim □RHU 
□ Lim □RHU 
□ H211 □R12H 
□ Lim □RUH 
□ U212 □R1212 
□ L2212 □R2212 

□ Hll □Ri l l 
□ Lim □RHU 
□ LHll □RUH 
□ u m □RHU 

□ u m □RHU 
□ um □RHU 
□ u m aRHii 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

De benaming 'dof pa
pier' moet uitsluitend in 
deze context worden ge
bruikt voor papier van 
het type OBAfree, dat 
wil zeggen: papier dat 
helemaal witmakervrij 
is. 
De reactie onder ultra
violet licht van de beeld
zijde is bij rasterdiep
druk een combinatie van 
fosforescentie met (veel) 
witmakers. Crouwelze
qels die ik recentelijk on
der de ultraviolette lamp 
hield bleven nadat de 
lamp was uitgedaan nog 
minutenlang(!) nagloei
en. Het is interessant om 
na te gaan of daar in de 
loop van de tijd variatie 
in optreedt. 
Bij het overzicht dat bin
nenkort verschijnt zal he
laas niet op dat aspect 
kunnen worden inge
gaan, omdat de 'huiselij
ke laboratoriumvoor
waarden' waarover ik 
normaal gesproken kan 
beschikken in het PTT 
Museum niet zo maar te 
realiseren zijn. 
Het gebruik van fosfor
balken bij de kortingze
gels van 1996 is het be
gin van een trend die 
ook in 1997 wordt voort
gezet. Het betekent ech
ter wel dat er papier 
zonder fosfor in de 
coating wordt gebruikt 
en dat een 'foutje' zoals 
begin vorig jaar aan het 
licht kwam bij de zegel 
van 80 cent in het type
Beatrix inversie ongetwij
feld een vervolg zal krij
gen. 

In de kolom 'perforaat' is 
een code voor de ge
bruikte formaten en tan
dingen vermeld; de ge
bruikelijkste zijn G = 
123/4:14 (16 tanden ho
rizontaal, 25 tanden ver
ticaal) en Y = 
123/4:13'/4 (16 tanden 
horizontaal, 24 tanden 
verticaal). Een variant op 
het bekend G/Y formaat 
is13 ' /2:14(17tanden 
horizontaal, 25 tanden ^ 
verticaal). Bij gebrek aan ^ 
een andere compacte _ 
notatie noemen we deze ^ 
variant G l 7; we kwa => 
men haar in 1996 overi ^ 
gens niet tegen. 1̂  
Voor de zelfklevers was ™ 
een pseudoperforaat ™ 
vereist, dat moest wor 2 
den uitgestanst. Tot dus = 
ver gebeurt dat alleen  ^ 
nog maar bij rasterdiep QQ 



SPELREGELS ALLEEN O N D E R T E K E N D E B I J D R A G E N MET DE F ILATEL IE ALS O N D E R W E R P WOR 
DEN O P G E N O M E N HOUD UW BIJDRAGE KORT SLU IT GEEN ORIG INELE STUKKEN OF ZEGELS 
B I J , MAAR GOEDE ( K L E U R E N ) K O P I E E N ER IS VEEL A A N B O D VOOR DEZE R U B R I E K , MET 
PLAATSING VAN UW B R I E F , REACTIE OF C O M M E N T A A R KAN DUS ENIGE TIJD G E M O E I D Z IJN 

EXPOSITIES: WAAR 
BLIJFT DE INZENDER? 
In 'Philatelie' is verslag 
gedaan van een werk
groep die onderzoek 
doet naar het aantrekke-
li|ker maken van tentoon
stellingen Watdaarb i | 
opvalt IS dat met geen 
woord wordt gesproken 
over de exposanten Hoe 
exposanten een tentoon
stelling beleven, welke 
wensen ze hebben, wel
ke suggesties ze kunnen 
doen - niets van dit alles 
Terwiil de exposant toch 
de beiangri|kste factor is 
van een tentoonstellingl 
Exposanten mogen blii 
zi|n dat ze mogen deel
nemen Hiervoor mogen 
ze flink in hun portemon
nee tasten en verder 
moeten ze hun mond 
houden Miin deelname 
aan verschillende ten
toonstellingen in de laat
ste laren heeft het hier 
beschreven gevoel van 
onvrede slechts versterkt 
Het IS begri|peli|k dat 
men erkenteli|k is voor 
het feit, dat verenigingen 
en organisatoren bereid 
zi|n om vri|e ti|d en ener
gie in de organisatie van 
een tentoonstelling te ste
ken Dit wordt na afloop 
van een tentoonstelling 
dan ook geuit in de be-
dankies aan het adres 
van de voorzitter of zi|n 
plaatsvervanger Maar 
vaak IS het ook gelukkig, 
het IS voorbi|l W e kun
nen naar huisl 
En dat terwi|l we toch 
met een hobby bezig zi|n 
die de deelname aan 
een tentoonstelling als 
hoogtepunt behoort te 
hebben Immers, dan to
nen we de resultaten van 
onze inspanningen, don 
mogen we trots zi|n op 
bereikte resultaten Ver 
geli|k dat eens met een 
sportwedstri|d de be-

^ haalde pri|s is daar het 
^ resultaat van training, in-
_ spanning en prestatie 
" Na afloop van een post-
= zegeltentoonstelling is 
ï dat gevoel er bi | veel 
^ deelnemers met of nau-
- weli|ks, de exposanten 
^ lopen er vaak verloren 
2 rond Bi| de opening 
ï worden ze een stoel in 

de zaal gezet en daarna 
4 j|f| IS het afgelopen - ze ver-
' " " vullen geen rol meer in 

het geheel Tot aan de 
prijsuitreiking moeten ze 
zich zelf maar zien te 
vermaken Bi| grote ten

toonstellingen IS soms 
zelfs dit onderdeel van 
de baan 'ergens' kun
nen ze de pri|s ophalen 
Beseffen de organisato
ren wel, hoeveel 'kennis' 
er op hun tentoonstellin
gen rondloopt^ Mensen 
die bereid zi|n iets voor 
het publiek te doen, men
sen die een bi|drage 
kunnen leveren aan de 
catalogus, zodat die nog 
interessanter wordt^ We
ten ze dat er exposanten 
rondlopen, die na de 
voor zoveelste maal bi| 
de handel de bakken te 
hebben doorgewerkt, het 
wel voor gezien houden^ 
Misschien mag ik wat 
suggesties doen om hier
aan een eind te maken 
/ Organiseer tentoon
stellingen met een kleine 
omvang (maximaal hon
derd kaaersj 
Voordelen minder expo
sitieruimte nodig, dus 
keuze uit andere lokaties 
en lagere kosten, 

2 Organiseer thema
tentoonstellingen 
De filatelie is talloze or
ganisaties ri|k op het ge
bied van de postgeschie-
denis, het traditionele 
verzamelen, de themati-
ci, de |eugd Zoek sa
menwerking met deze 
organisaties zii kunnen 
dan propaganda maken 
voor hun verzamelge-
bied Thematentoonstel
lingen kunnen in een be
paald kader worden ge
plaatst, zoals energie, 
verkeer, flora, vakantie 
enzovoort Als dat ge
beurt, dan bestaat de 
mogeli|kheid met ande
re, verwante organisaties 
de tentoonstelling verder 
uit te bouwen, 
3 Organiseer tentoon
stellingen speciaal voor 
regionale deelnemers en 
speciaal voor beginnen
de exposanten 
Zorq wel voor voldoende 
deskundige begeleiding, 
bijvoorbeeld door |uryle-
den extra ti|d te laten be
steden voor adviezen en 
door ervaren exposanten 
uit te nodigen om mee te 
helpen bi| net adviseren 
Geef goede voorlichting 
aan de bezoekers, door 
het bekend maken van 
de |urybeoordelingen -
met met goud, zilver of 
brons, maar met de be
haalde punten Het pu
bliek kan dan vergeli|-
ken, kan zelf op zoek 
gaan naar de verschil

len Het wordt zo voor de 
bezoekers duidelijker 
hoe de resultaten tot 
stand komen Zorg voor 
'aanspreekpunten die 
het publiek kan gebrui
ken als het vragen heeft 
4 Doe meer dan 'post
zegels-alleen' 
Nieuwsmedia hebben 
meer belangstelling als 
een tentoonstelling ore-
der van opzet is aan 
'postzegels-alleen' Zorg 
voor een wisselwerking 
met meer gebieden dan 
uitsluitend de filatelie, 
5 Zorg vooraf voor goe
de 'opwarmers' 
Maak de mensen 
nieuwsgierig Zorg voor 
voorbeschouwingen en 
benader die categorie 
mensen die belangstel
ling heeft voor het geko
zen thema Zorg voor 
enkele 'top-exposanten' 
en geef informatie over 
de behaalde resultaten 
van deze exposanten 
Het publiek komt op 
prestaties af het wil die 
toppers met eigen ogen 
zien 
6 Zorg voor een 'expo
santenprogramma' 
Exposanten moeten met 
plezier naar een tentoon
stelling komen Als dat 
gebeurt, hoeven de or
ganisatoren met te bede
len om de kaders vol te 
kri|gen Zorg voor een 
programma organiseer 
bezoeken aan beziens
waardigheden in de stad 
of het dorp, regel be
drijfsbezoeken, laat le
zingen voor of door 
deelnemers houden, 
zorg voor contacten tus
sen inzenders en publiek 
- zo IS er voor de expo
sant méér te doen dan 
'rondhangen' 
Het brengt extra werk 
met zich mee en ik na-
tuurli|k gemakkelijk pra
ten maar zoeken we 
met met z'n allen naar 
verbeteringen, naar 
meer bezoekers, naar 
betere tentoonstellingen, 
naar meer erkenning 
voor onze hobby, naar 
meer plezier^ 
Als dat zo IS zullen we 
samen iets moeten gaan 
dóen, zullen we moeten 
openstaan voor verande
ringen Dan IS er een ba
sis om van de filatelie 
een breder gewaardeer
de hobby te maken, een 
hobby die veel meer 
mensen - actief danwei 
als beschouwer - volop 

plezier bezorgt 
Jules d e Groot , 
Amersfoort 

VERBAND GANSWINDT-
LILIENTHAL ONTERECHT? 
Op de postzegeltentoon
stelling m Ede ontving ik 
een proefexemplaar van 
'Philatelie', nummer 9 
van september 1995 Bij 
het doorbladeren werd 
ik blij verrast met het ar
tikel van Arie Bakker op 
de pagina's 592 tot en 
met 595 Mijn hobby is 
namelijk 'de oorsprong 
van de luchtvaart 
Nu IS het met mijn ge
woonte om snel te reage
ren op een artikel, maar 
m dit geval wil ik dat 
toch alsnog doen, met 
het risico dat ik u mets 
nieuws meld Mijn oog 
viel namelijk op een vra
gende opmerking op pa
gina 592 'Wat kan 
Ganswindt anders heb
ben verkocht dan een 
produkt van Otto Lilient-
hal8' 

Het verband dat hier 
wordt gelegd tussen de 
heren Ganswindt en Li-
lienthal is heel waar
schijnlijk met terecht 
Ganswindt staat bekend 
als een man die bijzon
der actief was op het ge
bied van luchtschepen en 
raketten Hij probeerde 
al vanaf 1883 aandacht 
te krijgen voor zijn voor
stellen voor luchtsche
pen Hij bleef vervolgens 
overtuigd van de haal
baarheid van lucht- en 
ruimtevaartuigen Hij 
noemde zichzelf uitvin
der van onder meer 
luchtschepen, vliegtui
gen, auto's en motoren 
Hij voorspelde de komst 
van echte vliegtuigen, 
bouwde een helicopter 
en begon zich vanaf 
1891 te verdiepen in de 
ruimtevaart 
Als bron noem ik u 
Vlucht in de ruimte (vert
al mg van Träumer/ For
scher/ Konstrukteure -
Das Abenteuer der Welt
raumfahrt) van H Gart-
mann(1955) 
A. de Bruin, 
Otterlo 

ARENAGRAS GEKEURD 
Op de eind vorig jaar 
gehouden feestavond 
van de NVPH kregen 
zo'n 250 leden en geno
digden in Amsterdam 
Arena een voortreffellijk 
diner aangeboden De 

Rotterdamse postzegel
handelaren L A Scmos-
ser en J van Dnk wilden 
'm het hol van de leeuw' 
het gras wel eens keuren, 
beter nog proeven Het 
lukte ze tot de heilige 
grasmat door te dringen, 
waar ze na een snelle 
hap tot de conclusie 
kwamen dat Amsterdam 
Arena weliswaar een 
schitterende accomoda-
tie IS, maar dat het gras 
er voor Rotterdammers 
'met te vreten' is Ze 
keerden weer snel terug 
naar de dis, waar ze ge
noten van het daar in
middels geserveerde 
(voortreffelijke) dessert 
L.A. Schlosser, 
Rotterdam 

(NOG) MEER VROUWEN 
OP NEDERLANDSE ZEGELS 
Met grote belangstelling 
lees IK altijd uw rubriek 
Wij lazen voor u Zo ook 
de aflevering m het de
cembernummer, met 
daarin aandacht voor 
het thema 'vrouwen op 
postzegels' 
De samenstellers schrij
ven dat er in Nederland 
maar een gering aantal 
niet-vorstelijke personen 
op zegels zijn afgebeeld 
Genoemd worden Anne 
Frank, Aagje Deken en 
Saskia van Uylenburch 
Hoewel opgemerkt wordt 
dat deze opsomming met 
volledig is, zou een klei
ne aanvulling misschien 
toch op zijn plaats zijn 

1938,NVPH-nummer 
307 zegel van 4-1-2 cent 
met Maria Tesselschade 
Roemersdochter Visscher 
1594-1649), dichteres, 
ld van de Muiderkring, 
l974,NVPH-nummer 
1049 zegel van 
50-1-20 cent met Esther 
de Boer-van Rijk (1853-
1939), toneelspeelster, 
afgebeeld in de rol van 
'Kniertje' De Nederland
se catalogus vermeldt de 
naam van de toneel
speelster met, in tegen
stelling tot de Duitse Mi-
chel-catalogus. 



1978,NVPH-nummer 
/153: zegel van 
40+20 cent met Anna 
Maria van Schuurman 
(1607-1678); schrijfster; 
1978,NVPH-nummer 
1T54: zegel van 
45+20 cent met een 
brieffragment van Belle 
van Zuyien, eigenlijk Isa
bella Agneta Elisabeth 
de Charrière de Penthaz, 
geboren jonkvrouwe van 
TuyII van Serooskerken 
(1741-1805); schriifster 
(in het Frans), schilderes 
en componiste; 
1993,NVPH-nummer 
1561: zegel van 80 cent 
met Jetty Bantzinger-
Paerl(geb. 1921, be
kend als 'Jetje van Radio 
Oranje'); amusements
zangeres 
Overigens is het niet mijn 
bedoeling hier kritiek te 
leveren op de rubriek 
Wij lazen voor u; ik wil 
slechts een kleine aanvul
ling geven. 
Drs T.K. Hübner 
Amstelveen 

VARIËTEIT IS NIET ZO 
SPECTACULAIR 
In het novembernummer 
van 'Philatelie' wordt in 
de rubriek Lezerspost 
een verklaring gevraagd 
voor - wat wordt ge

noemd - een spectaculai
re variëteit van de kor
tingzegels van 1994. 
Voor een graficus is de 
bewuste atwijkinq niet zo 
spectaculair. De drukker 
had deze vellen uit de 
oplage moeten venvijde-
ren. De getoonde sleep-
strepen ontstaan als inkt
en vochttoevoer niet in 
balans zijn. Bij offset-
drukken is dat een nor
maal verschijnsel. 
W . Beuving, 
Nieuwegein 

Naschrift redactie: 
Zonder uw deskundig
heid in twijfel te willen 
trekken moeten we er 
toch op wijzen dat de 
kortingzegels van 1994 
in rasterdiepdruk, en niet 
in offsetdruk zijn ver
vaardigd. 

OUDE TIJGEROREN 
Hoewel het zo lang
zaamaan een beetje ver
velend aan het worden 
is, moeten de oren van 
de oude Haagse tijger 
Roelf Boekema toch nog 
eens gewassen worden. 
In de eerste plaats blijkt 
Boekema een artikel over 
de periode waarin 's-
Rijks Munt postzegels 
produceerde niet te kun

nen onderscheiden van 
een artikel dat specifiek 
over plaat IA handelt. 
In het door Boekema be
doelde artikel wordt een 
thesis nader beschouwd, 
dus een stelling waarvan 
niet vaststaat dat ze de 
waarheid behelst. Juist 
onderzoek moet daarbij 
de waarheid vaststellen. 
Boekema daarentegen 
gaat er bij zijn thesis 
vanuit dat die gewoon 
de waarheid is! Hij 
spreekt over exemplaren, 
afkomstig uit de veldelen 
A, B en C; als Boekema 
dat hard kan maken 
neem ik mijn pet voor 
hem af. Boekema's ver
onderstelling is tot op he
den nog nooit bewezen 
of bevestigd - er bestaat 
slechts een vermoeden 
op grond van de positie 
van de watermerken. 
Nu moeten onderzoekers 
openstaan voor alle mo
gelijkheden, dus ook die 
van Boekema. Overigens 
ligt de oorsprong van de 
bewuste veronderstelling 
niet bij Boekema; ze is 
gebaseerd op een studie 
van wijlen Van Balen 
Blanken. 

Boekema refereert verder 
aan zijn zogenaamde 
archiefvonost van 3 fe

bruari 1852, handelend 
over de inhoud van pak
ket nummer 18. Deze 
publikatie is al geruime 
tijd bekend en vertelt 
niets nieuws. Eerdere 
pakketten vermeldden 
ook al goedgekeurde 
veldelen die werden af-
qescheiden van afge
keurde. 
Dat het artikel waarop 
Boekema doelt niet rept 
over 'losse' zegels en de 
oplage van de lA-exem-
plaren is niet zo vreemd: 
net artikel ging namelijk 
niet over plaat IA! Boe
kema houdt zijn litera
tuur ook al niet goed bij, 
want er zijn inmiddels al 
vijfenzeventig verschil
lende exemplaren ge
vonden. Hoe stelt Boeke
ma zich trouwens op als 
nummer 76 gevonden 
wordt of als de studie
groep kan aantonen (on
derzoek hiernaar loopt 
nog) dat de zegels uit 
a//e vier de kwadranten 
afkomstig zijn? 
Tot slot: bewust is in het 
door Boekema bedoelde 
artikel de aanduiding 
stalen drukplaat veran
derd in ijzeren druk
plaat. Onderzoek toont 
namelijk aan dat in de 
beginperiode van de 

postzegelproduktie 
(1851) de smeltingstem-
peratuur van het ijzererts 
niet hoger kon zijn dan 
1.000 tot 1.200 graden; 
de hoogovens die nodig 
zijn om staal te kunnen 
produceren kwamen pas 
omstreeks 1860 in ge
bruik. De hoogovens, zo 
toont de studie van wijlen 
V/iersema uit 1986 aan, 
konden wèl de vereiste 
temperatuur van ca. 
1.900 graden bereiken. 
Het is jammer, maar 
Boekema lijkt keer op 
keer te bewijzen dat het 
onderzoek naar de ont
staansgeschiedenis van 
Nederlands eerste emis
sie beter kan worden 
overgelaten aan de le
den van de Studiegroep 
Nederland Ie Emissie 
1852. 
Hans Caar ls , 
Blaricum 

Naschrift redactie: 
Gezien het feit dat o. de 
discussie gaat over een 
publicatie die niet in 
'Philatelie werd geplaatst 
en b. beide partijen nu 
aan het woord zijn ge
weest, lijkt het ons ver
standig deze gedachten-
wisseling nu te sluiten. 

DAVO - PRIJS 1997 

"Schrijfwedstrijd NVPV om de DAVO-prijzen" 
be Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars organiseert 
weer de "Schrijfwedstrijd NVPV om de DAVO-prijzen" voor het beste 
filatelistische artikel gepubliceerd in een verenigingsblad van een 
filatelistenvereniging en het beste Nederlandse filatelistenblad. 
Er zijn interessante prijzen te verdienen. 
De eerste prijswinnaar wordt beloond met de "DAVO-prijs". 
Voor meer informatie, schrijf naar: 

Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars, 
Chamavenlaan 9, 
7312 HE Apeldoom. 

NEDERLANPI 
POSTZEGEI LAARS 



PHILEX-LANDENCATALOG11996 
zakformaat - Michel-nummering - FDC's - in kleur: 
Duitsland compleet; Frankri)k; Groot Brittannië/Kanaal; Oostenrijk; Spanje; 
Vaticaan; Ver. Europa; Ver. Naties; Zwitserland; België (zwart/wit); 
Nederland zwart/wit) - per deel slechts 7,50 
per vier ƒ 25,-; per zes ƒ 35,-; per tien ƒ 50,- {+ porto) 

Harris (eng.) semi-spec. cat. USA/Canada 1997 412 biz. 29,50 
Scott (eng.) zakcatalogus USA 1997 kleur 320 bIz. 24,50 

spec, catalogus USA/gebieden 1997 700 biz. 98,50 
US Postal (eng.) catalogus USA 1997 kleur 460 bIz. 30,00 
Afinsa (port.) spec. cat. Portugeese Gebieden 1997 kleur 298 bIz. 70,00 
ACS (eng.) catalogus Nieuw Zeeland 1997 kleur 59 bIz. 19,50 
IS (eng.) semi-spec. cat. Hong Kong 1997 kleur 90 biz. 28,50 
PPF (pools) spec. cat. Poolse Gebieden/lokale post/postwaardestukken 

1997 kleur 164 bIz. 29,50 
Trojan (tsjech.) spec. cat. Tsjechoslovakije/Tsjechie 1996 320 bIz. 27,50 

Davo supplementen 1996 Luxe Nederland ƒ 22,-; Ned. Antillen ƒ 13,-; 
Aruba/7,-; Suriname ƒ19,-
Importa supplementen 1996 - prijzen op aanvraag 
Reuzenstockboek met 64 blz, (twee pergamijnschutbladen) bedrukt met het 
wapen van Nederland (goud en kleur) ƒ 39,50 (per 2 ƒ 75,-; per 3 ƒ 105,-. 

RUIMTEVAART 1997 
Lollmi (frans) spec, catalogus ruimtevaart op zegels 1997 kleur 350 blz. 97,50 

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 

P.W. MEINHARDT 
International Booksellers 
Bleyenburg 5, 2511 VC 's-Gravenhage 
(vlakbij Centraal Station) 'S 070-3652227 

Onze winkel is geopend van maandag t/m vrijdag 9.00-17 00; zaterdag 10.00-13.00 

^ - grote sortering - kwaliteit - lage prijzen - -. 

N Begin het nieuwe jaar goed en ° 
a voordelig: vraag naar onze gratis 
I OPRUIMINGSLIJST 
^ met verzamelingen, restanten, 
i series, albums, etc. 

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

landen: 
5) Nederland/overzeese gebiedsdelen, België, W.-Dultsland, 
■ Berlijn, D.D.R., Denemarken, Faröer, Groenland, Frankrijk 

•■§ Monaco, Hongarije, Ierland, Indonesië, Israël, Finland, 
s Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, 
5 rep.Suriname, Vaticaan, Verenigd Europa, Ver.Naties, 

Zweden, Zwitserland, Liechtenstein 

motieven: 
Auto's, fietsen, motoren, bekende personen, bloemen, 

^ paddestoelen, dieren, honden, katten, paarden, vissen. 
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vlinders, vogels. Kerstmis, Pasen, religie, schilderijen, 
klederdrachten, landkaarten, muziek/dans, postzegel 
op postzegel, U P U , ruimtevaart, telecommunicatie, 
schepen, treinen, vliegtuigen, sport, voetbal, scouting 
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DO YOU COLLECT GREAT BRITAIN 
OUR MONTHLY RETAIL PRICE LISTS . . . 
Covers all issues from SG No. 1. Queen Victoria through to 
Queers Elizabeth II. At any one time, we expect to have in stock 
most of the stamps listed in this catalogue, so if you want to fill 
those blank spaces, we cordially invite you to . . . 
SEND FOR A FREE COPY OF OUR LATEST LIST!! 

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

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

THE N o . 1 GB M A I L  O R D E R PEOPLE!! 

rthur Ryan (^ Co. 
R I C H M O N D ^ ( D E F i m OF RICHMOND 

2 THE SQUARE, THE QUADRANT, RICHMOND, SURREY, TW91DY. 
TELEPHONE; 0044 181 940 7777 FAX: 0044 181 940 7755 D 



1919 R i e t d i j k 1997 
IN 1996 BRAKEN WIJ VELE RECORDS! 

Overweegt u uw collectie 
(gedeeiteiijit) te vericopen? 

GA DAN IN 1997 MET ONS OP RECORDJACHT! 
De Grote Voorjaarsveiiing wordt 

eind aprii geliouden. 
U KUNT HIERVOOR MATERIAAL 
INLEVEREN TOT CA. 10 MAART. 
Tienduizenden tevreden inzenders gingen u voor sinds 
1919. 
* Onze 78-jarige ervaring als veilinghouder en ons groot en internationaal 

koperspubliek staan garant voor een maximale opbrengst. 
* U krijgt ten 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 bijna 80 jaar, voor ü! 

R I E T D IJ K 
POSTZEGELVEILINGEN 

Noordeinde 41 (schuin t.o. palels) IIJIV 
2514 GC Den Haag, Tel. 070-3647957/3647831, Fax 070-3632893 * * » ' ' ' 

E-Mail adres < rietdijk.auctions@tip.nl > 
7 8 JAAR IN DIENST DER PHILATELIE 

mailto:rietdijk.auctions@tip.nl


Postze^lveiling 
lATiggers de Vries »v 
G. J. Garritsen beëdigd taxateur. 

Onze 152e veiling 
wordt gehouden op 

14 en 15 maart 1997. 
Met een groot aanbod van apart verkavelde betere zegels en 

series van Nederland en O.R., 
buitenland met Duitsland infla (o.a. 278 y gestempeld) etc. 

Tevens een interessant aanbod van intact gelaten 
landencollecties uit particuliere verzamelingen, 

engroskavels en prentbriefkaarten. 

Ook uw inzending verwerken wij graag 
in een van onze volgende veilingen; 

waarom neemt u geen contact met ons op voor een vrijblijvend 
advies en informatie van over veilingvoorwaarden. 

Al meer dan 150 veilingen uw 
vertrouwde adres voor 

aan- en verkoop. 

Singel 282 -1016 AD Amsterdam 
Telefoon: 020-6249740 



D. VEENSTRA, BUITENPOST 

EINDELIJK: DE TOCHT DER TOCHTEN 

Op 4 januari 1997 werd de vijftiende Friese elfstedentoclit gereden. Dit mega-evenement leidde 

tot een uniek feit in de Nederlandse filatelie: de uitgifte van een elfstedentochtzegel buiten het 

jaarlijkse uitgif teprogramma om. 'Philatelie' prijst zich gelukkig dat er een medewerkerspost is 

gevestigd in het Friese Buitenpost, de woonplaats van ons Rayonhoofd Thematische Filatelie, de 

heer D. Veenstra. Daaraan danken wij namelijk de nu volgende bijdrage. 

De elfstedentocht (alvestêde-
tochl) heeft een uitstraling tot 
ver buiten de grenzen van de 
provincie Friesland {Fryslan). 
De bekendste van alle schaats
tochten is een nationale ge
beurtenis geworden. Ondanks 
de geweldige promotie voor 
Friesland, werd dat veel Frie
zen in 1985 en 1986 een beet
je teveel van het goede. Het 
met vele tradities omgeven 
schaatsevenement kreeg door 
het eendaagse bezoek van be
langstellenden uit andere pro
vincies en zelfs uit België car
navaleske trekjes, iets waar de 
Friezen niet op zaten te wach
ten. 
De elfstedentocht heeft door 
de jaren heen een geheel ei
gen sfeer behouden. Ondanks 
de grote belangstelling werd 
de schaatstocht langs de elf 
Friese steden op 4 januari 
1997 wat hij behoorde te zijn: 
een unieke combinatie van 
een volksfeest en een schaats-
festijn! 
Wie de elfstedentocht op de 
televisie volgde heeft al kun
nen zien hoe mooi Friesland 
is. Ook heel wat boeken ge
ven een levendig beeld van de 
tot nu gehouden tochten. 
Maar het moet ook mogelijk 
zijn een filatelistische elfsteden
tocht te maken. In dit artikel 
wordt u een alternatieve tocht 
langs de elf steden voorgezet, 
met suggesties voor een verza
meling over de Tocht der Toch
ten. 

ECHT EN ONECHT 
In 1996 was PTT Post er al 
klaar voor; toen ging de elfste

dentocht echter op het laatste 
moment niet door. Dit jaar 
werkte koning Winter (in het 
Fries koning Jukelburd) weer 
mee en kon voorzitter Henk 
Kroes op donderdag 2 januari 
1997 de verlossende woorden 
spreken: It giet oan!, zijn per
soonlijke variatie op het be
kende It sil heve. Ook voor 
PTT Post werd het van dat 
moment af haastwerk, maar 
op vrijdagavond 3 januari 
1997 kon op het Provinsjehus 
in Leeuwarden de zegel ter 
ere van de Elfstedentocht 
1997 worden gepresenteerd 
{afbeelding 1). 
De collage op de zegel van 80 
cent doet zowel echt als on
echt aan. Onecht, omdat alge
meen directeur Ad Scheep)-
bouwer bij de presentatie 
moest toegeven dat de afbeel
ding eigenlijk niets met de elf
stedentocht te maken heeft. 
Het afgebeelde groepje rij
ders werd ooit gefotografeerd 
tijdens een alternatieve elfste
dentocht in Finland. De 
schaatser met de ijspegels is 
Dick Neijzing uit Assendelft. 
De foto werd van hem ge
maakt tijdens het rijden van 
de Veluwemeertocht in 1985. 
Hoewel het jammer is dat de 
ontwerpers voor deze zegel 
geen gebruik hebben ge
maakt van beelden uit vorige 
elfstedentochten, ademt de 
zegel toch de sfeer van de Elf
stedentocht 1997: het was een 
ouderwets barre tocht. Behal
ve beelden van rijders bevat 
de zegel echte Friese elemen
ten zoals de drie sterren aan 
de horizon, die zijn opge

bouwd uit de Friese namen 
van de elf Friese steden. Bo
venaan staat een rand van vijf 
(van de zeven) rode plompe-
of waterleliebladen (in het 
Fries pompeblêdden) uit de Frie
se vlag. 
Speciaal voor de elfsteden
tocht werd ook stempelvlag 
gemaakt met de tekst Friesland 
15de elfstedentocht, vergezeld 
van een schaatser {afleelding 
2). 
De elfstedenpostzegel kreeg 
de week erop gezelschap van 
speciale stadspostzegels. FRL 
Streek- en Stadspost uit 
Leeuwarden bracht een vrij 
neutrale Elfstedenzegel van 
50 cent uit {afleelding 3) met 
een afbeelding van een 
schaatser en een pompeblêd. 
Regio Post Noord-Oost Fries
land uit Kollum liet een velle
tje met tien zegels van 50 cent 

verschijnen {afleelding 4) met 
beelden van de laatste elfste
dentocht. De bovenste vier ze
gels tonen een beeld van de 
stad Dokkum. Op de twee 
middelste zegels zien we een 
foto van het moment vlak voor 
de finish op de Bonkevaart. 
De handen van winnaar Henk 
Angenent gaan reeds de lucht 
in, terwijl duidelijk te zien is 
dat Erik Hulzebosch zich ge
wonnen weet. Bij dat moment 
past een frankeerstempel uit 
het Friese Harkema {afleelding 
5) met de tekst Het recht van de 
sterkste. Op de onderste vier ze
gels staat Bartlehiem met het 
beroemde bruggetje. Op het 
velletje is ook de uitspraak van 
henk Kroes te lezen: It ff,et 
oan!. 

EEN STUKJE GESCHIEDENIS 
Willem J.H. (Pim) Muiier, de 
bekende Nederlandse sport
pionier, stimuleerde in 1890 
een initiatief tot een elfsteden
tocht, die pas in 1909 voor het 
eerst werd verreden. Hoewel 
voor Muiier geen postzegel 
was weggelegd, kan hij toch in 
een verzameling worden op
genomen. De bekende kunst
ijsbaan Thialf in Heerenveen 
staat aan de Pim Mulierlaan 

De route san de elfstedentocht van begjin tot ein, hier voor u door PTT Post letterlijk op 
(brief)kaart gezet in 1985 
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en dat adres komt voor in een 
frankeerstempel van de kunst
ijsbaan {aß>eelding 6). 
Tijdens de eerste tekenen van 
de elfstedenkoorts in januari 
1996 verscheen in de Leeuwar
der Courant een curieus artikel 
met als kop Middeleeuwse mon
nik uitvinder elfstedentocht Een 
in Friesland wonende Amster
dammer bleek te beweren dat 
de basis voor de elfstedentocht 
in de vijftiende eeuw werd ge
legd door Johannes Petrus, 
een monnik uit het klooster 
Thabor in Sneek. De monster
tocht zou een oude bede
vaartsroute zijn, die ook nu 
nog vol christelijke en joods

Hebreeuwse symboliek zit. 
Deze theorie wordt echter al
gemeen verworpen, ook door 
de Fryske Akademy, het Fries we
tenschappelijk instituut. 

LEEUWARDEN: START EN FINISH. 
In Leeuwarden (Ljouwert), de 
hoofdstad van Friesland, zijn 
de start en de finish van de 
211 kilometer lange tocht. 
Plaats van handeling is de 
Frieslandhal, die een fran
keerstempel heeft met daarin 
vier plompebladen uit de Frie
se vlag {afbeelding 7). Uit het 
stempel blijkt dat deze hal ver
schillende functies heeft, 
waaronder die van ijssporthal. 

Na de privatisering heet de 
Frieslandhal Expo Centrum Fee 
Leeuwarden, afgekort tot FEC. 
Bij de hal staat ook het beeld 
van de elfstedenrijder (de reed
nder) van J. Adema. 
Op de Zwette worden de 
schaatsen ondergebonden. 
Voor de meesten zijn dat No
ren, maar er zijn nog steeds 
schaatsers die houten schaat
sen onderbinden. Een afbeel
ding van deze klassieke 'hout
jes ' is te vinden op een fran
keerstempel van de waterlei
dingmaatschappij in Fries
land (afbeelding 8). 
De gemeente Leeuwarden gaf 
een fremkeerstempel uit ter 

gelegenheid van het 700jarig 
bestaan in 1985 (afbeelding 9). 
Het bekendste bouwwerk van 
de stad is de Oldehove, de 
Friese toren van Pisa. De toren 
is afgebeeld in op zijn minst 
drie frankeerstempels, onder 
andere in dat van de gemeen
te, in het machinestempel 700 
jaar Leeuwarden en ook in het 
stempel van het Leeuwarder 
filatelieloket. De Oldehove is 
ook te vinden in het frankeer
stempel van het Leeuwarder 
bedrijf Vriesco en op een ze
gel van de stedelijke stadspost. 
Eén van de leukere frankeer
stempels over Leeuwarden is 
een exemplaar van de Friese 
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V W met de bekende danse
res/spionne Mata Hari (aßeel
ding 10); zij werd als Margreet 
Zelle in Leeuwarden geboren 
en is vereeuwigd in een beeld
je in deze stad. 

SNEEK 
Wie Sneek {Snits) zegt, denkt 
meteen aan het markantste 
herkenningspunt van deze wa
tersportstad: de Waterpoort. 
Deze is niet alleen te vinden in 
het filatelieloketstempel, 
maar ook in het frankeerstem
pel van een Sneker assurantie
kantoor (aß/eelding 11) en van 

een plaatselijke notaris. 
Een al wat ouder frankeer
stempel van de gemeente wijst 
op twee belangrijke functies 
van deze stad: industriekern 
en watersportcentrum. Uit 
Sneek komen ook stempels 
met een afbeelding van een 
skutsje, een verwijzing naar het 
bekende skutsjestlen, dat in de 
zomer in diverse plaatsen in 
Friesland wordt gehouden. 
De firma Hanewacker laat op 
een frankeerstempel een 
haan als windwijzer zien {af
beelding 12). Toepasselijk: de 
eerste rijders arriveren al 

INEDERLAND 

m <i 

ENT V\ 
FM '305 

14 

GEMEENTE STAVOREN ^^ j _» !< n ? - •.; [HEDERIAN 

va DR £ T 
P o s t b u s I 

F r i e s e M e r e n g e b i e d 8715 ZH FR11159 

15 

GHGOTSTE 
SEflVICE-
STATION 
AAN HET 
USSELMEEH 

JACHTHAVEN „HmOELOOPEN" 

16 

vroeg in Sneek en wie ze wil 
zien passeren moet dus vroeg 
op... Op de vroege morgen 
zorgt de Blauwhuster Dakka
pel er wel voor dat de toe
schouwers van de doortocht 
in Sneek wakker blijven. 

IJLST 
De afstand tussen Sneek en 
IJlst is klein. De stad IJlst is bij 
de gemeentelijke herindeling 
van Friesland op 1 januari 
1984 opgegaan in de nieuwe 
gemeente Wymbritseradiel, 
maar er bestaat nog een fran
keerstempel met daarin het 
gemeentewapen. Het stempel 
van de nieuwe gemeente toont 
een afbeelding van het nieuwe 
gemeentehuis in IJlst. Een be
kend IJlster bedrijf heet Nooit
gedagt (aßeelding 13). Moge
lijk is er dan al een enkele rij
der die 'nooit gedagt' had IJlst 
niet te bereiken... 

SLOTEN 
Snel door naar Sloten (Sleat), 
waar naar het westen, in de 
richting Stavoren wordt afge-
zwenkt. Voor deze stad geldt 
hetzelfde als voor IJlst. Sloten 
behoort thans tot de gemeen
te Gaasterlän-Sleat, een samen
voeging van Gaasterland en 
Sloten. Sloten liet vroeger in 
zijn frankeerstempel weten 
lyts mar leaf ('Wem maar lief) 
te zijn (afbeelding 14). 

STAVOREN 
Het hangt van het weer en de 
windrichting af of het traject 
naar Stavoren (Stamm) zwaar 
is. Een bekend Fries spreek
woord zegt het al: Foar de xvyn 
is elts in hurdrider ('voor de 
wind is iedereen een hardrij
der ' ) . Bij harde wind kunnen 
in het open Friese landschap 

heel wat hooggestemde 
idealen aan flarden waaien. 
Hier geen postzegels of stem
pels met het Vrouwtje van 
Stavoren, maar wel een post
zegel (NVPH-nummer 845) 
met een beeld van dit stadje. 
Het frankeerstempel van de 
opgeheven gemeente Stavo
ren/Staveren (eeuwenlang 
was het Staveren, maar in 
1980 werd de naam veranderd 
in Stavoren) wijst er op dat 
deze stad de invalspoort voor 
het Friese Merengebied is (af
beelding 15). Dat Merengebied 
is in kaart gebracht in het 
frankeerstempel van de in
middels opgeheven Regionale 
Welzijnsstichting voor de 
Zuidwesthoek van Friesland 
Sudergoa uit Sneek. De fran
keermachine van de vroegere 
gemeente Stavoren is thans in 
gebruik bij de Jachthaven It 
Soal in Workum. In het stem
pel de tekst It Soal - dé jachtha
ven aan het IJsselmeer, samen 
met een zeilboot. 

HINDELOOPEN 
Na de doortocht in Stavoren 
gaat het weer omhoog langs 
de IJsselmeerkust naar Hinde-
loopen (Hylpen). Ook deze ge
meente verloor zijn zelfstan
digheid bij de gemeentelijke 
herindeling en hoort nu tot 
de gemeente Nijefurd. Hinde-
loopen is één van de weinige 
gemeenten in Nederland die 
geen frankeermachine heeft 
gebruikt. Enveloppen met het 
poststempel van Hindeloopen 
zijn een passende vervanging. 
Heel bruikbaar is de zegel 
(NVPH-nummer 750) met de 
klederdracht uit Hindeloopen. 
Als echte watersportplaats 
heeft Hindeloopen ook een 
jachthaven en die gebruikt 
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wèl een frankeermachme («ƒ 
beelding 16)\ Dan is er ook nog 
een machinestempel ter gele
genheid van de aanwijzing tot 
Monument van de Maand in 
Friesland in september 1989 
(aßeeldmg 17). In het stempel 
van het Hilton Hotel in Rotter
dam wordt de keuken van de 
Htndeloopen Corner aangepre
zen. 

WORKUM 
Wat groter is Workum 
(Warkum), het volgende doel 
van de wedstrijd- en toerrijders. 
Workum is de belangrijkste 
plaats van de gemeente 
Nijefurd. Frankeerstempels van 
de beide gemeenten zijn be
schikbaar {afbeelding 18), maar 
ook van het waterschap Wester-
go's IJsselmeerdijken of van 
een ter plaatse gevestigde bank. 
Workum is een plaats om in de 
zomer nog eens terug te komen 
om een bezoek te brengen aan 
het bekende Jopie Huisman
museum. 

BOLSWARD 
Verder gaat de tocht door het 
wijdse Friese land en na een 
tijdje rijden komt de skyline\?t.n 
de Gysbertjapicxstad (zie de 
postzegels met de NVPH-num-
mers 859/860), Bolsward {Bo-
alsert), in beeld. De bekende 
Friese dichter Gysbert Japicx 
werd hier geboren en in deze 
stad staat ook een standbeeld 

^ van hem. Dankzij een gelegen-
^ heidsstempel uit 1966 (Van de 
_ Wart nummer 798a) kan wor-
% den getoond dat Bolsward de 
= Gysbert-Stéd is. 
«> Het stadhuis is afgebeeld in 
;t! het filatelieloketstempel van 
:̂  Bolsward; een foto van het ge-
^ bouw staat op een vooroorlog-
2 se geïllustreerde briefkaart (se-
=Ë rie Vil, nummer 3, aßeeldmg 

19). Het frankeerstempel van 
IdR ^^ gemeente toont alleen het 
I Uw wapen. De Doopsgezinde Kerk 

uit deze stad is afgebeeld op 
een zegel (1326) uit de serie 
zomerzegels van 1985. 
De gemeente is vooral de laat

ste jaren nogal actief op fran-
keerstempelgebied. In het 
frankeerstempel wordt de ge
meente gepresenteerd als 
Hanzestad, maar ook jaarlijkse 
evenementen als de HearmeJr 
Feestweek (juni) en Bolkton-
gersdei (oktober) worden op 
leuke wijze onder de aandacht 
gebracht. Eén stempel werd 
zelfs gebruikt als actiemiddel 
in de strijd om het behoud van 
de zuivelschool {Zuivehchool 
Bolsward - aßlijven), helaas te
vergeefs. 
De kans is elke keer weer groot 
dat de rijders in Bolsward en op 
verschillende andere plaatsen 
de tocht moeten onderbreken 
om te klunen. Ondanks allerlei 
vormen van ijstransplantatie 
blijven er altijd wel een paar 
wakken of gevaarlijke plekken 
over, waar dan moet worden 
gekluund. Dit Friese woord 
werd zelfs in de Dikke van Dale 
opgenomen! 

HARLINGEN 
Na Bolsward gaan de rijders 
met nog honderd kilometer 
voor de boeg - de helft zit er 
dus op - op weg naar alweer de 
negende stad, Harlingen 
(Hams), Frieslands zeehaven, 
zoals ook uit het frankeerstem
pel van de gemeente blijkt. 
Harlingen vierde in 1984 het 
750jarig bestaan {aßeeldmg 
20). Het stadhuis van Harlin
gen vindt u in het filatelieloket
stempel. Ook het plaatselijke 
ziekenhuis Oranjeoord heeft 
een frankeerstempel. Voor 
thematici is het stempel van de 
vroegere Rijksscholengemeen
schap in Harlingen interes
sant, omdat deze school ver
bonden is met de naam Simon 
Vestdijk; in dit stempel staat 
een beeld van Anton Wachter. 
Harlingen is ook de vestigings
plaats van de Landelijke Ver
eniging tot Behoud van de 
Waddenzee. Ook zegels van 
YMCO Regiopost uit Harlin
gen tonen diverse bekende 
beelden van Harlingen. Op 
het traject Harlingen-Franeker 
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kan nóg een Friese zegel wor
den benut, namelijk de zegel, 
gewijd aan het Windmolen
park bij Sexbierum (NVPH
nummer 1347). 

FRANEKER 
Voor veel toerrijders is het in
middels al avond geworden. 
Dokkum is nog ver, om over 
Leeuwarden maar te zwijgen. 
De rijders kunnen de oppep
per van de in Franeker (Frent
sjer) vrolijk spelende hofkapel 
van de carnavalsvereniging De 
Sterrekiekers best gebruiken. 
'Franeker, een stad om terug 
te komen' is dan ook een veel 
gebruikte slagzin. De Sterrekte
kers gingen in 1994 ter ziele, 
maar kwamen in 1997 gewoon 
weer terug. 
De oude academiestad Frane
ker is bekend dankzij de PC 
(het jaarlijks kaatshoogtepunt) 
en ook door het Planetarium 
van Eise Eisinga, dat in 1981 
tweehonderd jaar bestond. De 
gemeente had er een bijzon
der frankeerstempel voor over 
en het jubileum werd boven

dien luister bijgezet met een 
machinestempel (aßeelding 
21). Het 250jarig bestaan van 
het Planetarium in 1994 lever
de zelfs een postzegel op. Ui
teraard bleef de gemeente niet 
achter: ze zorgde voor een 
frankeerstempel. 
Franeker bestond vóór de her
indeling uit de gemeenten Fra
neker en Franekaradeel, maar 
zowel het stadhuis van Frane
ker als het gemeentehuis van 
Franekeradeel stonden in Fra
neker. Beide gemeenten had
den een eigen frankeerstem
pel. Het stadhuis van Franeker 
is afgebeeld in het filateliel
oketstempel, in een machine
stempel ter gelegenheid van 
het 400jarig bestaan van het 
stadhuis (afbeelding 22) en op 
een zegel van Ymco Regiopost. 
Deze regiopostdienst beeldde 
ook het Planetarium en ande
re historische gebouwen in 
Franeker op stadspostzegels af. 

DOKKUM 
Na Franeker komt het lange 
stuk door de 'hel van het noor
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den' naar Dokkum {Dokkum). 
Hier wordt het voor velen af
zien, maar er is een lichtpunt
je, waarvoor in dit verhaal toch 
een uitzondering moet wor
den gemaakt: de doortocht in 
Bartlehiem. Ook hier staan 
duizenden belangstellenden 
op Nederlands bekendste 
kruispunt van ijswegen. 
Voor het stedeschoon in Dok
kum zullen de rijders weinig 
oog hebben. Misschien is de 

op NVPH-nummer 786 voor
komende stellingmolen 's 
avonds wel verlicht, maar de 
rijders hebben andere zaken 
aan hun hoofd. Het laatste 
stuk naar Leeuwarden moet 
worden gehaald om het fel be
geerde elfstedenkruisje in be
zit te kunnen krijgen. De aan
dacht voor het stadhuis - afge
beeld in het stempel van het 
filatelieloket en op een zegel 
van RegioPost Noord-Oost 

ELFSTEDENLAND 
Het is duidelijk dat de elfstedentocht tot de verbeelding van 
velen spreekt. Daarom bedacht de Friese beeldend kunste
naar Hans Wijnstok al enkele jaren geleden het plan voor Elf-
stedenland, een project dat dé internationale toeristische at
tractie in Friesland moet worden. Bezoekers kunnen er de 
sfeer van een elfstedentocht beleven. 
De benadering valt te vergelijken met het Panorama Mesdag 
in Scheveningen. Bij de entree van Elfstedenland gaat men in 
Leeuwarden van start - in het donker, net als bij de echte 
tocht. Tijdens de 'tocht' langs het 200 meter lange traject 
wordt het steeds lichter en aan het eind wordt het weer don
ker. Storm, lage bruggen, wakken en kluunplaatsen ontbre
ken niet op de route langs de elf Friese steden, terwijl u on
derweg mensen hoort joelen en bijvoorbeeld de Blauhuster 
Dakkapelhoort spelen. 
De kunstenaar heeft helaas nog geen instantie bereid gevon
den zijn hiu budget project tot uitvoering te brengen. 
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Friesland - zal bij de rijders 
gering zijn. Hetzelfde geldt 
waarschijnlijk voor Bonifatius 
(in 754 bij Dokkum ver
moord; zie NVPH-nummer 
646 en het gelegenheidsstem-
pel Dokkum Bonifatiusstad uit 
1954, Van der Wart 454a, af
beelding 23), al is er misschien 
een tourrijder die zich iets 
herinnert van de geneeskrach
tige werking van het water uit 
de Bonifatiusbron. De Bonifa-
tiuskapel en een nieuw aange
legde tweede bron zijn afge
beeld op een zegel van Regio-
Post Noord-Oost Friesland. 
Dat Dokkum een oude stad is, 
blijkt uit het in 1954 gebruikte 
gelegenheidsstempel 12 eeu
wen Dokkum (Van der Wart 
nummers 459A en 459B). 
Ook Dokkum biedt de moge
lijkheid twee frankeerstem-
pels van een plaatselijk bedrijf 
te benutten, in dit geval van 
de Suikerwerkenfabriek Doc-
kum, die onder de merknaam 
Fortuin de bekende Wilhelmi-

wfl-pepermunt produceert {af
beelding 24). Twee frankeer-
stempels van deze hofleveran
cier hebben daarop betrek
king. Ook het frankeerstem-
pel van de Dokkumer Vlaggen 
Centrale is bruikbaar {afbeel
ding 25), want dit bedrijf lever
de ook de nieuwe vlag van de 
Vereneniging De Elf Steden. 

LEEUWARDEN 
Wie de finish op de Bonke-
vaart haalt, heeft een prestatie 
van formaat geleverd. Zelfs 
met fraai weer en goed ijs 
blijft het een krachttoer. Dat is 
bij het passeren van de finish
lijn soms duidelijk te zien, ook 
bij zulke prominente rijders 
als de heer W.A. van Buren of
wel prins Willem-Alexander, 
die in 1986 de elfstedentocht 
uitreed. Maar ook de duizen
den toeschouwers hebben een 
enerverende dag achter de 
rug en dat kan zelfs worden 
gezegd van de thuisblijvers 
voor de buis! 
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BJUSTERBAARLIJK 
Wie de elfstedentocht filatelis
tisch in beeld wil brengen, be
hoeft zich niet te beperken tot 
de tocht zelf Ook aan de uit
gebreide berichtgeving rond 
de elfstedentocht via pers, ra
dio en televisie kan aandacht 
worden geschonken, bijvoor
beeld met de frankeerstem
pels van de beide dagbladen 
in Friesland, de Leeuwarder 
Courant (met onder meer de 
tekst Hoofdblad van Friesland 
sinds 1752) en het Friesch Dag
blad (die ons voorhoudt: De 
krant kunt u niet missen — geen 
dag!). Het stempel van Radio 
Fryslän (thans Omrop Fryslän) 
meldt: Radio Fryslän: dan hearre 
]o no(h ns hwat! ('Radio Fries

land: dan hoort u nog eens 
wat!', aföeeldmg26). 
Wie zoekt, vindt nog meer ma
teriaal van het bjusterbaarlik 
moaie barren, zoals de voorma
lige Friese Commissaris der 
Koningin Hans Wiegel het 
evenement noemde. 
Voor de Friezen is het échte 
bjusterbaarlijk barren evenwel 
nog altijd de grote dag van de 
kaatssport in Friesland, de PC, 
in Franeker. Daar is inmiddels 
ook een interessant frankeer
stempel van de gemeente Fra
nekeradeel voor beschikbaar 
(afleelding 27) met de werven
de tekst U weel van wanten ? Wtj 
m Franekaradeel ook... In het 
stempel is een attachékoffer
tje te zien met daarop twee 

B R I E V E N  B R I E V E N  B R I E V E N 
»■ AANKOOP 
Wij zoeken brieven van alle gebieden  Japan, China, Korea, Duitsland, Rusland, 
Baltische Gebieden, West & OostEuropa, vele overzeese landen! Graag grote 
verzamelingen etc! 
Spoedige betaling via postgiro! Stuur ons 'n luchtpostkaartje of 'n fax en vraag onze 
aankoopvoorwaarden (Engels of Duits)! 
•■ VERKOOP 
Vindt u iets voor uw verzameling in de grootste brievenvoorraad in Japan! 
Omschrijf ons uw verzamelgebieden exact (landen, thema, etc.) en onze computer 
drukt een prijslijst voor u at, omschrijving in het Engels of Duits, MICHEL
nummers, prijzen in ƒ of BF! Stuur ons 'n luehtpostkaartje of 'n fax! 
• - VEILINGEN 
Maandelijkse veilingen, slechts brieven, min. 1000 kavels per veiling - uniek in heel 
Oost-Azieü Geïllustreerde catalogus (omschrijving Engels, MlCHEL-nummers) 
komt bijna uit, stuur ons een luclitpostkaartje of 'n fax! GRAAG ONTVANGEN WU OOK UW INLEVERING! 
Vraag onze inleveringsvoorwaarden (10.5% korting, spoedige betaling!) 
Correspondentie in het Duits, Engels, Frans, Russisch, Japans en wij verstaan 
Nederlands! 

THE COVER EXCHANGE 
O/una P.O. Box 63 

Kamakura, Kanagawa 247, JAPAN 
Tel: 0081-467.47-36S0 Fax: 0081-467-47-3651 

handschoenen zoals kaatsers 
die dragen. 
De elfstedentocht heeft in de 
loop der jaren vele navolgers 
gekregen in andere takken 
van sport. De elf Friese steden 
worden tegenwoordig ook be
dwongen per fiets, per motor, 
per auto, per boot, te voet, te 
paard, op skeelers en natuur
lijk ook per surfplank. Bij het 
ontbreken van een echte elf
stedentocht worden er alter
natieve tochten in het buiten
land gehouden. 
Het is duidelijk dat de Tocht 
der Tochten tot de verbeelding 
blijft spreken. Vandaar dat de 
gevaren die de elfstedentocht 
bedreigen goed in de gaten 
moeten worden gehouden. 

Mochten de wetenschappers 
op het punt van de te verwach
ten klimaatwijzigingen het ge
lijk aan hun kant krijgen, dan 
zou de Vereniging De Fnesche 
Flf Steden wel eens een roem
loos einde tegemoet kunnen 
gaan. En zelfs als dat niet zo is, 
dan zijn nog andere bedrei
gingen. Zoals de vergrijzing -
de elfstedentocht van 1997 
was immers een tocht van 
vooral de ouderen. Laten we 
hopen dat de club van Henk 
Kroes de aansluiting met de 
jeugd niet verliest, want bij elf
stedentocht zowel als de filate
lie geldt: wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst. Dus: lang 
leve de filatelie! Lang leve de 
elfstedentocht. 

Een beurs om niet te missen! 
Zaterdag 1 maart en zondag 2 maait 1997 

Bó*" CAPELSE POSTZEGELBEURS 
Capelle aan den IJssel, in deTrefterp, Marsdiep 1 

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

en aantekenstrookjes 
* Toegang gratis 
* Heel makkelijk te bereiken; Eindpunt metro 'de Terp' 
* Gratis ruime overdekte parkeergelegenheid 
Openingstijden beide dagen van 10.00 - 17.00 uur. 

Voor Inlichtingen Filatelistenvereniging IJssel- & Lekstreek 
Tel 0 1 8 0 - 3 1 7 8 9 7 (Hr W T Rath) 
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VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling. Groot of klein, 
het maakt niets uit. 

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam) 



RENE H I L L E S U M , GOUDA 

OniBEGRIJPELIJK 
BOEREIUBEDROG 
Volkdim vervahing, maar waaróm \ ? 

Het kaveltje was oud, vies, lelijk en met zijn inzet van vijfenzeventig gulden relatief goedkoop. Het was kortom geen 

geloofwaardige kandidaat voor de categorie 'vervalsingen'. En toch is het hier afgebeelde stuk uit de Boerenoorlog (1899-

1902), dat aangeboden werd in de veertiende poststukkenveiling van Sheraton & Pee/in Gouda, compleet vols. 

Het gaat hier om maakwerk 
met interessante aspecten, en 
niet alleen om een stukje 
waarvan verzamelaars kennis 
kunnen nemen om gewaar
schuwd te zijn. 
De vervalsing werd uitvoerig 
beschreven in Publication No. 2 
van de Engelse Anglo-Boer War 
Philatelic Society. Deze publica
tie bestaat uit Part B van de 
studie Philately of the Boer and 
British Prisoners of War Camps, 
getiteld Prisoner of War Camp 
Overseas (1968, reprint 1984). 

Het betreft hier een briefom
slag met een paartje opdruk-
zegels S'/s op 6 d. van Sint 
Helena (Stanley Gibbons 
nummer 40). 
Om te beginnen zijn de zegels 
vals. Ze zijn gestempeld met 
een (vals, niet bestaand) stem
pel St: Helena/ SR 24/ 01/ ***. 
Verder is een vals censuur-
stempel aangebracht met de 
tekst Prisoners of War/ Censor/ 
Broadbottum Camp. De naam 
Broadbottom wordt in dit stem
pel dus gespeld met een u\ 

De omslag, die geheel getint 
is, werd 'verzonden' naar Am
sterdam. Een aankomststem
pel is uiteraard niet te vinden. 
De genoemde publicatie 
meldt ook nog dat volgens de 
heer K. Viehoff dit maaksel 
werd vervaardigd door een 
Nederlandse firma, niet met 
de bedoeling om te dienen als 
een vervalsing waarmee filate
listen konden worden be
drogen (..), maar in het kader 
van een publiciteitscampagne. 
Die laatste opmerking maakt 

natuurlijk. nieuwsgierig. Wie 
van de lezers weet er meer 
van? Welke firma was de pro
ducent? In welk jaar werd het 
stuk vervaardigd? Heeft de fir
ma meer van deze stukken ge
maakt? 
De redactie wacht uw reacties 
graag in! 
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Oud, vies en niet duur een onwaarschijnlijke vervalsing met nieuwsgierigmakende aspecten.. (Hlustratie Sheraton & Peel veiling, Gouda) 
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lanten 
mat bewip van vanandino t i o L I 
apart« beharaMing 
ragiatratl« van baiorsing 
binnan Nedarlancl 
maximaal 1 kg 

NEDERLAND 
De PTT heeff een voorge
frankeerde envelop in de 
verkoop gebracht die be
stemd is voor verzending 
per expresse. Dit is 
waarschijnlijk in oktober 
1996 gebeurd en als ex
periment bedoeld. De 
envelop, waarop de me-
dedeling port befaa/d 
staat gedrukt, kost 11 
gulden; de envelop is dus 
eigenlijk gratis. 
Of de proef zal uitmon
den in een definitieve uit
gifte was bij het schrijven 
van deze regels nog niet 
bekend. In elk geval staat 
deze uitgifte niet vermeld 
in het tarievenboekje van 
1997; dit in tegenstelling 
tot de 'oantekenenvelop, 
die wel wordt gememo
reerd. De prijs van deze 
oantekenenvelop - u las 

^ er al over in de vorige 
^ aflevering van deze ru-
_ b r i e k - i s f 12.50. Bijge-
% lijktijdige afname van vijf 
= stuks krijgt u korting; 
Z zo'n setje kost f 60.-. 

^ NIEUWE UITGIFTEN 
2 België 
2 Drie nieuwe gele brief-
ï kaarten van 16 frank 

— ^ zijn op 28 oktober jl. in m de verkoop gebracht. 
Op de voorzijde van 
deze kaarten is de blau
we opdruk Maximafilie, 
origineel en creatief ver
zamelen aangebracht. 

De zegelindruk toont het 
portret van koning 
Albert II. Deze kaart is 
verkrijgbaar in de drie 
landstalen Nederlands, 
Frans en Duits. 
Op 18 november wer

den nog eens drie nieu
we gele briefkaarten 
van 16 frank uitgege
ven. Nu siert een gele 
opdruk de voorzijde. 
De slogan is Filafelie op 
school, het ABC van 
een mooie verzameling. 
De zegelindruk met ko
ning Albert II is nu in 
groen aangebracht. De 
tekst is ook in dit geval 
in de drie landstalen 
vermeld. 

Tenslotte werden aange
kondigd voor uitgifte op 2 
decernber 1996 drie 
briefkaarten met een ze
gelindruk van 16 frank. 
Toen de uitgifte een feit 
was bleken de zegelin-
drukken één frank hoger 
te zijn uitgevallen: 17 
frank. Dit noudt verband 
met het nieuwe briefkaart
tarief in België. Op de 
adreszijde van de kaart is 

links een zogenoemde 7e-
lecard afgebeeld met de 
tekst Abonneer u en een 
telefoonnummer voor in
formatie. De tekst is in 
drie talen vermeld en in 
bruin gedrukt. 

Duitsland 
De bekende beursdagen 
in Sindelfingen (zie ook 
'Wi j lazen voor u'), spe
ciaal bedoeld voor de in
ternationale postgeschie-
denis, werden in 1996 
van 25 tot en met 27 ok
tober gehouden. Een bij
zondere briefkaart ves
tigt de aandacht op dit 
evenement. 
Onder een tekst over de 
beurs, de plaats van de 
handeling en de datum 
staat een afbeelding van 
een postiljon uit Würt
temberg, die voor een 
posthuis een welkoms-
dronk uitbrengt. 
In het vierde kwartaal 
van 1996 werden in 
Duitsland verder geen 
geïllustreerde briefkaar
ten uitgegeven. 

Finland 
In Finland werden zes
tien luchtpostkaarten uit
gegeven, gewijd aan het 
Rode Kruis. De adreszij
de van alle kaarten is 
identiek; de keerzijden 
tonen zestien verschillen
de afbeeldingen. In de 
zegelindruk is de tekst 
port betaald in het Fins 
en het Frans opgeno
men, net als het Rode-
Kruisembleem. En dan is 
er nog de envelop waar
in deze kaarten zijn ver
pakt; die toont dezelfde 
zegelafbeelding als de 
kaarten. 

Israël 
In Israël verscheen een 
serie van drie luchtpost
briefkaarten zonder 
waarde-aanduiding met 
afbeeldingen van Jeru
zalem, de kerk in de tuin 
van Gethsemane, vuur
werk boven de stads
muur en het stadsdeel 
van Jeruzalem Miskenof 
Sha'Ananim. De aandui
dingen 'port betaald' en 
by airmail/par avion 
staan in het blauwgroene 
luchtpostkastje. De tekst 
die bij de afbeeldingen 
hoort is in het Hebreeuws 
en Engels gesteld. De se
rie kost 6.60 shekel. 

Een envelop zonder 
waarde-aanduiding met 
teksten verscheen in ver
band met de Joodse 
nieuwjaarsfeesten. De 
van een zelfklevende 
sluitklep en bescherm-
strip voorziene envelop 
kost 1.25 shekel. 

Italië 
Op 9 november werd in 
Italië een bijzondere 
briefkaart met een zegel
indruk van 750 I. uitge
geven met op de voorzij
de de tekst Manifestazio-
ne Filatelica Nazionale. 
Deze manifestatie, de 
postzegeltentoonstelling 
Veronafil, werd gehou
den in Verona van 8 tot 
en met 10 november 
1996. De afmeting van 
de kaart is 148x105 

Letland 
Een bijzondere briefkaart 
met een tekst in het Let
lands en het Engels ('Aan
getekende briefkaart no. 
13 met gedrukt zegel') 
verscheen in Letland. De 
aanleiding van de uitgifte 
was de deelname van de 
Letlandse posterijen aan 
twee filatelistische evene
menten in Zweden: de 
Dag van de Postzegel op 
7 oktober 1995 en de 
tentoonstelling Norc//a in 
Malmö van 2 / tot en met 
29 oktober 1995. 
Ook bij de daaropvol
gende uitgifte ('Aangete
kende briefkaart no. 14 
met gedrukt zegel') 
vormde de deelname van 
de Letlandse posterijen 
aan twee filatelistische 
gebeurtenissen de aan
leiding. In dit geval ging 
het om Philatefia in Keu
len (20 tot en met 22 ok
tober 1995) en de Inter
national Stamp Show 95 
in Sindelfingen van (27 
tot en met 29 oktober 
1995). 

Marshalleilanden 
Een bijzondere brief
kaart met een zegelin
druk met het portret van 
Elvis Presly (1935-1977) 
verscheen op de Mars
halleilanden. 
Veertig jaar geleden 
stond voor de eerste 
maal Presley's hit Heart
break Hotel nummer 1 
op de hitparade. De uit
gifte van deze kaart wil 
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dit feit memoreren. Het 
formaat is 153x108 mm. 

Rusland 
Acht enveloppen zijn in 
Rusland uitgegeven met 
een zegelindruk zonder 
waarde, maar met de 
letter A. 
Deze letter staat voor 
port (850 roebel) be
taald voor het binnen
land. De prijs van de en
veloppen is 1.150 roebel 
per stuk. 



De afbeeldingen op twee 
enveloppen hebben be
trekking op twee Russi
sche poolonderzoekers, 
die werk hebben verricht 
in FronzJosefland en op 
Nova Zembla Op de 
overige enveloppen zijn 
bloemen afgebeeld 
Deze enveloppen zijn in 
Frankrijk vervaardigd. 
Verder verschenen zes 
briefkaarten met diverse 
afbeeldingen, o.a. krijgs
heren uit de tijd dat Na
oleon probeerde Rus
and te veroveren en een 
afbeelding betrekking 
hebbend op telecommu
nicatie. 

P' 

Taiwan 
In december 1996 heeft 
de Taiwanese post in de 
enveloppenserie Do
mestic Prompt Delivery 
een voorgefrankeerd 
exemplaar in de om
loop gebracht dat 
NT$ 1 3. kost. De af
meting van deze enve
lop is 105x222 mm., de 
bedrukking is in donker
rood en donkergroen 
aangebracht. 
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Thailand 
Ter qelegenheid van 
het feit dat koning Bhu
mibol vijftig jaar gele
den de Thaise troon 
besteeg is een lucht
postblad met een ze
gel en waardeindruk 
van 10 baht versche
nen. Op het eerste en 
tweede deel van het 
blad zijn kleurijke af
beeldingen te vinden. 

Turkije 
In Turkije verschenen 
twee briefkaarten ter ge
legenheid van de we
reldpostzegeltentoonstel
ling Istanbul 96. 
O p de ene kaart is in de 
zegelindruk van 15.000 

lira een bij afgedrukt. 
Dezelfde afbeelding 
staat vergroot ook links 
op de aoreszijde van de 
kaart. 
Op de tweede kaart zien 

we een vlinder, zowel in 
de zegelindruk van 
50.000 lira als in de af
beelding links op de 
adreszijde van de kaart. 

Verder verschenen nog 
twee kaarten met zegel
indrukken van respectie
velijk 15.000 en 50 000 
lira.. Postzegels zijn hier
op afgebeeld in de 
zegelindruk en links op 
de adreszijde 

Varicaan 
Een nieuw luchtpostblad 
van het Vaticaan (uitgif
tedatum 12 oktober 
1996) heeft een afmeting 

ZuidAfrika 
De lezers van Setempe, 
het filatelistisch blad voor 
ZuidAfrika, werden ver
rast met een cadeautje. 
Het is een 'onderbroken' 
druk van een kaart, ver
band houdend met het 
wereldkampioenschap 
voetballen. Op de vol
gende manier wordt het 
publiek gewaarschuwd 
dat het geen rariteit is 
waarvoor veel geld be
taald moet worden: 

'n Klein geschenkie word 
by hierdie uitgawe van 
Setempe ingesluit waarin 
versamelaars van ge

=^ 
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^ . . 
o ^ 
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X ^ 
u 

265x158 mm. De ter
mijn van de verkoop is 
tot 12 april 1997 tenzij 
de voorraad eerder is 
uitverkocht I systeem 
op=op , 

POSTA KARTl 

denkkoeverte geïnteres
seerd mag wees. Dit is 'n 
onderbroke druk van die 
kaart vir die Sokkerkam
pioeneuitgif V/eens 'n 
fout tydens die rekenaar
uitleqproses, is die ver
keerde kunswerk vir die 
drukker gegee Ons per
soneel het dit eers raak
gesien gedurende 'n 
kwaliteitskontroleonder
zoek, nadat drie kleure 
reeds gedruk is  die 
swart riet nog ontbreek. 
Die kaart is nie onder 
sekuriteitstoestande ge
druk nie en ons beskou 
dit derhalwe nie as 'n ra
riteit nie.' (cursivering re
dactie). 

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

— V A N V L I E T blijft uniek innederland 
Wij zijn sedert meer dan 5 jaar gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels in welke vorm dan ook. In deze 5 jaar zijn 
we uitgegroeid tot de grootste partijenhandel van Nederland met een continu aanbod van meer dan 500 kavels. 
Hoewel we steeds vaker geïmiteerd worden, waaruit onze succesformule blijkt, kunnen we maandelijks meer tevreden klanten 
bedienen. Door onze eenvoudige opzet kunnen we de prijzen laag houden en de kwaliteit hoog. Bij ons geen grote "veel 
geschreeuw en weinig wol" advertenties. U kunt profiteren van onze voordelige aanbiedingen; dat Ü zonder enig risico bij ons 
koopt is inmiddels genoegzaam bekend. Ook een bezoek aan ons bescheiden kantoor stellen we zeer op prijs en onder het genot 
van een kop koffie komen we beslist tot zaken. 

PZH Fa. Van VLIET 
Ugcfielseweg 5 0 
7 3 3 9 CK UGCHELEN (Apeldoorn) 

PROBEER ONS EN VRAAG VOORRAADLIJST A A N BIJ: 

Tel. 0 5 5  5 4 1 6 1 0 8 
Fax 0 5 5  5 3 4 0 3 7 5 

Geopend 
donderdag /v r i j dag 14 .00 17 .00 
zaterdag 10 .00 16 .00 



"Compact" met het 
reusachtige inhoudsvermogen 
Compact albums bieden meer plaats m compact handig 
formaat. Het 4-ringsmechaniek met patent klemsysteem in de 
band geeft extra stevigheid. 

Maximum-, Brief- en Ansichtl<aart album 
met 20 bladen voor 80 kaarten en zandkleurig tussenfolie, 
max. vermogen ca. 300 kaarten. 
Nr. 7893 Standaard album blauw FL. 45,— 
Nr. 7883 Luxe album lederkleur FL. 50,— 
Nr. 7873 aanvullmgset bladen per 10 st. FL. 11 ,— 
Nr. 7891 Kassette, 'Standaard' FL. 27,50 
Nr. 871 Kassette,' Luxe' FL. 29,50 
Band + Kassette samen in één Itoop min. FL. 5,— 
Formaat band 250x230x80 mm, kass. 260x240xg0mm 

Verkrijgbaar bij iedere postzegelhandel. 
Voor informatie en uitgebreide SAFE foider: 

SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt. 
Botersioot20,3011 HG ROTTERDAM 
Tel. 010-4143077 / Fax 010-4149499 

Bezoek de 27e Nationale 
Postzegel- en 
Muntenbeurs van België 

op 15 en 16 maart 1997 
telkens van 10 tot 18 uur in het 
BOUWCENTRUM (zaal 3) te Antwerpen, 
Jan van Rijswijcklaan 191. 
130 standen uit België, Nederland, 
Duitsland, Engeland en Spanje. 
Meer dan 4300 nn2 postzegels, 
munten, telekaarten, literatuur, 
documenten, benodigdhieden. 
Bijzondere stand en datumstempel 
van de Belgischie Posterijen. 

Een organisatie van N.I.P.A. 
129 Camotstraat-B.2060 Antwerpen 
Tel.32-3-236.46.25 - Fax 32-3-235.39.74. 

POSTZEGELVEILING 

Runmono 

B A G H D A D Certificate No. 10940/96 

(P. Holcombe) 
1917(1 Sept.), 1 an. on 
20 para carmine, 
overprinted "Printed 
matter" (issue of 1901), 
S.G. 16, Scott N20, 
unused withiout gum, is 
in my opinion genuine. 
Thie stamp tias a 
diagonal crease at upper 
righit whiich slighity cracks 
thie surface. 
A very scarce stamp. 

Dringend te koop gevraagd: 
CHINA, HONG-KONG en MACAO 
ä contant tegen de hoogste 
marktprijs. Vraag onze inkooplijst 
VOLKSREPUBLIEK CHINA. 

ONZE VOLGENDE VEILING 
VINDT PLAATS ZATERDAG 

1 MAART IN DE DOELEN 
- VRAAG GRATIS CATALOGUS -

Adres: Westewagenstraat 60 
3011 AT Rotterdam 
Postbus 2859 
3000 CW 

Tel.nr 010-213 09 86 
Faxnr: 010-213 17 30 



Alle aanbiedingen verl<rijgbaar bij 
THEO PETERS NUMISMATIEK & FILATELIE 

in Amsterdam: Theo Peters ^ ^ i ^ in Rotterdam: Joh. Huisman Philatelie B.V. 
^j aan de Rosmarijnsteeg 7 '-^Sl^ aan de Lijnbaan 44 

WINTER-SPECIAL 
J A A R G A N G E N 

^ 

P Tel. 020-6222530 "^^2^ Tel. 010-4137957 
open ma. t/m za. 10.00-17.00 uur open wo. t/m za. 11.00-17.00 uur 

JAARGANGEN NEDERLAND, COMPLEET, VOORDELIG GEPRIJSD EN PERFECT VAN KWALITEIT 

Cat.w. 
56,25 

Cat.w. 
3 5 -

Cat.w. 
52,50 

1961 
nrs. 752/763 
12 zegels 
luxe postfris 

ƒ 19,50 

^ 

1962 
nrs. 764/783 
20 zegels 
luxe postfris 

ƒ 37,50 

1963 
nrs. 784/810 
27 zegels 
luxe postfris 

ƒ 2 5 , -

1964 
nrs. 811/835 
19 zegels 
luxe postfris 

ƒ7,50 

1965 
nrs. 836/855 
19 zegels + 
1 blok 
luxe postfris 
ƒ 43,50 

1966 
nrs. 856/875 
14 zegels + 
2 blol<ken 
luxe postfris 

ƒ13,95 

1967 
nrs. 876/899 
23 zegels + 
1 blok 
luxe postfris 
ƒ 24,95 

1968 
nrs. 900/917 
17 zegels + 
1 blok 
luxe postfris 
ƒ 19,95 

1969 
nrs. 918/958 

(incl. 952/58b) 
47 zegels + 1 blok 

r-ot,., luxe postfris Cat.w. JL _ 
200,85 ƒ 9 7 , 5 0 

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

Kwaliteit garantie. Wij garanderen zowel de juiste catalogus
waarde als de omschreven kwaliteit. Moctit iets niet aan uw 
wensen voldoen, wordt e.e.a. omgeruildl 

1970 
nrs. 963/983 
20 zegels + 
1 blokken 
luxe postfris 

ƒ 37,50 

1971 
nrs. 984/1001 
17 zegels+ 
1 blok 
luxe postfris 

ƒ31,50 

1972 
nrs. 1002/1024 
22 zegels + 
1 blok 
luxe postfris 

ƒ 27,95 

1973 
nrs. 1025/1042 
17 zegels+ 
1 blok 
luxe postfris 

ƒ 28,95 

1974 
nrs. 1043/1063 

fTncl. 1043/53 + 1052 paar) 
25 zegels + 1 blok 

luxe postfris 
Cat.w. JL -
134,- f 52,5U 

|\\ 1975 
nrs. 1064/1083 

(Incl. 1064+67a) 
21 zegels + 1 blok 

not v., luxe postfris 
33^ ƒ 13,20 

1976 
^ nrs. 1084/1118 
(incl. 1098/2a + 1108/18a) 

50 zegels + 1 blok 
Cat.w. 'TAI^'^H 87,70 ƒ 4 9 , 5 0 

1977 
„ nrs. 1128/1150 
(incl. 1128/9a +1137/408) 
27 zegels + 2 blokken 

Cat.w. '^j<!,P°f:'' 
42,85 ƒ 25,40 

1978 
nrs. 1151/1171 
19 zegels + 
2 blokken 
luxe postfris 

ƒ 17,75 

Cat w. 
27,55 

1979 
k nrs. 1172/1190 

18 zegels + 
1 blok 
luxe postfris 

ƒ15,15 

1980 
nrs. 1191/1214 
23 zegels + 
1 blok 

Catw luxe postfris 
ïlTo ƒ19,55 

1981 
nrs. 1215/1252 
(incl. 1238/51 a) 

44 zegels + 2 blokken 
Cat.w. ^-;^^°^f 
184,75 ƒ 9 9 , 7 5 

Cat.w. 
31,45 

1982 
nrs. 1260/1279 
19 zegels + 
1 blok 
luxe postfris 

ƒ 17,25 

1983 
nrs. 1280/1299 
(incl. 1293a/c) 

21 zegels+ 1pb + 1 blok 
Cat.w. luxepostfris 
59,50 ƒ 31 ,— 

1984 
nrs. 1300/1320 

.^^ (incl. 1305a/c) 
'1 zegels 1 pb, 2 blokken 

Cat.w. ' " ; ! ,P°S' 56,35 ƒ 34,95 

1985 
nrs. 1321/1344 
(incl. 1328a/c) 

25 zegels, 1 pb +1 blok 
Cat.w. I^;ep°s«ris 
73,55 ƒ 3ö,OU 

1989 
nrs. 1420/1439 
(incl. 1427a/c) 

22 zegels 1 pb +1 blok 
Cat.w. luxepostfris 
71,70 J OO,— 

1986 
nrs. 1345/1366 
(incl. 1352a/c) 

23 zegels, 1 pb +1 blok 
Cat.w. I^;^P°^«^'^ 
75,30 ƒ 3o,5U 

# : 
1990 

nrs. 1440/1461 
(incl. 1447a/c) 

24 zegels 1 pb +1 blok 
Cat.w. luxepostfris 
79,50 ƒ 3 7 , — 

1987 
^ nrs. 1367/1395 
(incl. 1375a/c+1384a/c) 

32 zegels + 2 pb +1 blok 
ra t w 'u'*^ P°^^'''® 
r2t20 ƒ 59,50 

1991 
nrs. 1462/1498 

(incl. 1466/78 +1471a/c + 
1488/948), 44 zegels 1 pb + 
Cat.w. 1 blok, luxe postfris 
139,55 ƒ 82,50 

1988 
nrs. 1396/1419 
(incl. 1402a/c) 

24 zegels 1 pb, 2 blokken 
luxe postfris 
ƒ 46,50 

Cat.w. 
95,85 

1992 
nrs. 1515/1543 

Óncl. 1517 + 1524 + 15358/0), 
35 zegels 2 pb + 2 blokken, 
cat.w. J'^TiT 
145,- ƒ 69,50 

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

stuurt u mij de volgende aanbiedingen: 

.X1961 

.X1962 

.X1963 

.X1964 

.X1965 
X1966 
. X 1967 
.X1968 
.X1969 
.X1970 
.X1971 
.X1972 
X1973 
. X 1974 
.X1975 
.X1976 
.X1977 
.X1978 
. X 1979 

Naam 
Adres 
Postcode. 
Plaats 

a ƒ 19,50 
äf 37,50 
äf 25,— 
è ƒ 7,50 
äf 43,50 
äf 13,95 
äf 24,95 
äf 19,95 
äf 97,50 
äf 37,50 
äf 31,50 
a ƒ 27,95 
äf 28,95 
äf 52,50 
äf 13,20 
äf 49,50 
äf 25,40 
äf 17,75 
äf 15,15 

= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 

...X 1 

...X 1 

...X1982 

... X 1983 

. . X1984 

...X1985 

...X1986 
. X1987 
... X 1988 
... X1989 
... X 1990 
...X1991 
.X1992 

a ƒ 19,55 
981 äf 99,75 

äf 17,25 
äf 31,— 
äf 34,95 
äf 38,50 
äf 36,50 
äf 59,50 
äf 46,50 
äf 35,— 
äf 37,— 
a ƒ 82,50 
äf 69,50 

= ƒ 
= ƒ 

= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= f 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 
= ƒ 

SUBTOTAAL ƒ 
Kosten (onder ƒ 200,—) - 3,50 

Totaal te betalen 

D Ik ben reeds klant bij Theo Peters en betaal binnen 8 dagen 
na ontvangst 

Q Ik betaal vooruit d.m.v. bijgevoegde cheques/contanten 
D Ik heb tiet bedrag op uw Postbankrekening 2351646 of 

ABN/AMRO rekening 408812443 overgemaakt 

k 

J 
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EVElUEMEmTEni 

Opgaven voor deze rubriek in 
liet aprilnummer 1997 moe

ten uiterlijk op 1 maart aan

staande in het bezit zijn van 
de redactie van 'Philatelie', 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg worcn samenge

steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de aan 
haar opgegeven data en tijd

stippen doorgang vinden. 
OOK zijn niet alle evenemen

ten gratis toegankelijk. Wij 
adviseren u bij het bezoeken 
von ver van uw woonplaats 
verwijderde evenementen 
eerst even met de organisa

toren te bellen. 

FILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLINGEN 

• 1 4 , 1 5 en 16 februari: 
Goirle. Tilphilex 97, tentoonstel

ling (categorie 3) georganiseerd 
door de Vereniging van Postzegel

verzamelaars Tilburg in samen

werking met OostEuropa Filatelie. 
Jan van Besouwhuis. Ca 250 ka

ders. Collectie 'Spoor en Post' 
(ged.) van het Nederlands Spoor

vifegmuseum. Openingstijden: op 
vrijdag 14/2 van 19 tot 21 uur, 
op zaterdag 15/2 van 10 tot 19 
uur en op zondag 16/2 van 10 tot 
16 uur. Inlichtingen: W. Tukker, 
Postbus 10418,5000 JK Tilburg, 
telefoon/fax 0135714417, E

mail wfm.tukker@pi.net. 
• 1 en 2 maart: 
Halfweg. Propagandotentoonstel

ling ter gelegenneid van het 50

jorig bestaan van de postzegelver

eniging SPA. De Ontmoetingsruim

te, Dr Schoepmonstraat 16. Ope

ningstijden: op 1/3 van 10 tot 17 
uur en op 2/3 van 10 tot 16 uur. 
Inlichtingen: J.C. van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Half

weg, ©02049740424. 
• 22 en 23 maart: 
'sGravenhage. Sapex 97, ten

toonstelling ter gelegenheid van 
het 10jarig bestaan van de Filate

listenvereniging Zuidelijk Afrika. 
Nederlands PTT Museum, Zee

^ stroat 82.75 kaders. Openings

: : tijden: op 22/3 van 1217 en op 
_ 23/3 van 1216 uur. Inlichtingen: 
% A.W. Davids, Agnes von Leeuwen

= bergstraat4bis, 3515 AZ Utrecht, 
ï ® 0302735598. 
:r • 28,29 en 30 maart: 
^ Aalsmeer. JubPostaal 97, ten

^ toonstelling (categorie 3) ter gele

2 genheid van het 50jarig bestaan 
z von de Postzegelvereniging Aal

smeer. Verenigde Bloemenveiling 
iiC Aalsmeer,Legmeerdijk313.Ruim 
' • ö 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 
AE Aalsmeer, ©0297322034. 
'sGravenhage. Perfilex 97, in

ternationale propogandotentoon

stelling ter gelegenneid van het 
10jarig bestaan van de Perfin 
Cm Nederlond. PTTMuseum, 
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 JXLeidschendam, ©070

3279626. 
• 5 en 6 april: 
Eist. Betuwepost III, tentoonstel

ling (categorie 3 met gedeelte 
propaganda) ter gelegenheid van 
net 35jarig bestaan 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, ©0264723395. 
• 1 6 t /m 21 april: 
Oslo (Noorwegen). iVortvex 97, 
internationale postzegeltentoon

stelling (postgeschiedenis en aero

filatelie), georganiseerd door de 
Norsk Filatelistforbund'm samen

werking met Posten (Noorse pos

terijen). Sjolyst Trade Fair Centre. 
Inlichtingen: L.M.A. Crandel, Sei

nestraat 18,1966 VG Heemskerk. 
• 1 9 en 20 april: 
Hengelo (Ov.). OostPhila 97, 
wedstrijdtentoonstelling ter gele

genheid van het 30jarig bestaan 
van de Vereniging van Postzegel

verzamelaars Twente en het 15

jorig bestaan van de Filotelistische 
Contactgroep OostEuropa. De 
Waarbeek. Jeugdboek, postzegel

beurs. Inlichtingen: H. Clever, Win

gerdstraat 7,7552 SG Hengelo. 

• 17,18 en 19 mei: 
Bad Mondorf (Luxemburg). 
Exphimo 97, thematische postze

geltentoonstelling, georganiseerd 
door de Association de la Philatelie 
Constructive. Thema: Spoorwegen. 
Feestzaal von het Kuurpork Bad 
Mondorf. Openingstijden: onbe

kend. Inlichtingen: Willy Serres, 
Postfach 21, L7205Lorentzweiler 
(Luxemburg). 
• 29 mei t /m 8 juni: 
San Francisco (Verenigde 
Staten). Pacific 97, wereldten

toonstelling georganiseerd door 
World Philatelie Exhibition Pacific 
97'm samenwerking met de Ame

rikaanse posterijen. Moscone Con

vention Centre. Ca. 4.000 kaders. 
Inlichtingen: Pacific 97 Inc., Quiny 
Building, Top Floor, 650 S. Grand 
Ave., Los Angeles CA 900173809 
(Verenigde Staten). 
• 17 t /m 21 september: 
Londen (GrootBrittannië). 
Autumn Stampex, nationale ten

toonstelling georganiseerd door 
het British Philatelic Centre. Busi

ness Design Centre, 52 Upper 

Street, Islington, London NI. Na

dere gegevens ontbreken. Infor

matie: 107 Charterhouse Street, 
London EC1M6PT (GrootBrittan

nië). 
• 26, 27 en 28 september: 
Arnhem. GlobePost WO, jubi

leumtentoonstelling ter gelegen

heid van het honderdjarig bestaan 
van de filatelistenvereniging 'De 
Globe'. Sportcentrum Valkenhui

zen, Beukenlaan 10, Arnhem

Noord. Duizend kaders, verdeeld 
over categorie 2 (400), categorie 
3 (300), propaganda (150), ere

bof, buiten mededinging, eenka

dercollecties en jeugd. Stands van 
PTT Post, NVPHhondelaren, PTT 
Museum en gespecialiseerde ver

enigingen. Openingstijden: op 
26/9 van 20 tot 23 uur, op 27/9 
von 10 tot 18 uur en op 28/9 van 
10 tot 16 uur. Speciale envelop 
(bestellen: f 4.50 op giro 
2546699 t.n.v. penningmeester 
jubileumcommissie 100 jaar De 
Globe te Velp). Aanmelding en in

lichtingen: Secretariaat Globe

Post WO, Schaapsdrift 93,6902 
AC Zevenaar, ©0316524714. 

• 11 en 12 oktober: 
Almelo. Almelo 97, tentoonstel

ling georganiseerd door de Postze

oefvereniging Almelo ter gelegen

heid van net 65jarig bestaan van 
de vereniging. Pius College, Slui

tersveldsingel 2. Openingstijden: 
op beide dagen van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: Fr. Krabshuis, Nieuw

straat 118,7605 AH Almelo, 
©0546814952. 
Rotterdam. Nationale [)ag van 
de Postzegel 1997, tentoonstelling 
(categorie 2, propaganda en een

kadercollecties), georganiseerd 
door het comité Dag van de Post

zegel Rotterdam. World Trade 
Centre, Coolsingel. Co. 400 ka

ders. Openingstijden: onbekend. 
Speciale envelop, gratis cotologus. 
Inlichtingen: H.J. Polhuijs, Vincent 
vanGoghstraatl9,2941GWLek

kerkerk, ©0180661550. 

• 1 7 t /m 26 oktober: 
Moskou (Rusland). Moscow 97, 
internationale postzegeltentoon

stelling. Nadere informatie: 
Bondsbureau (zie colofon Bonds

pogino's). 
• 7,8 en 9 november: 
HoogezandSappemeer. 
HS 97, tentoonstelling (categorie 
2) ter gelegenheid van het 45ja

rig bestaan van de vereniging 
HoogezandSappemeer. 't Kielzog, 
GorechtOost 157. Ca 250 kaders. 
Inlichtingen en aanmeldingen: S. 
Tuin, Nieuweweg 115,9649 AC 
Muntendom, ©0598626447. In

schrijving sluit op 30 april / 997. 
•15 en 16 november: 
Heerhugowaord. Reiger

post 1997, wedstrijdtentoonstel

ling (categorie 3) ter gelegenheid 
van het 25jorig bestaan van de fi
latelistenvereniging Heerhugo

waord en omstreken. Ca 130 ka

ders. De Swan, Middenweg 178. 
Openingstijden: op 15/11 van 10 
tot 19 uur en op 16/11 van 10 tot 
17 uur. Vooraanmelding sluit op I 
mei 1997. Inlichtingen: J.P. Tesse

loar. Middenweg 604,1704 BS 
HeerhugowoarJ, ©072

5714400. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 14 februari: 
Heemstede. De Princehof, Glip

perdreef57,1216.©0252

519299 (na 18 uur). 
• 15 februari: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla

menstraat70,1016.©0297

325158. 
Apeldoorn. Nieland, Soerense

weg 73,1015. ©0553558060. 
Doetinchem. Wildebeest, Rozen

gaordseweg 1,10.3015.30. 
©0263332635. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel

weg 399a, 1317. ©035

6831172. 
Markelo. De Haverkamp, Sta

tionsstraat 28,1017. ©0547

363000. 
Steenwijk. De Beitel, Molen

straat 24,1016. ©0521

512592. 
Zeist. Zinzendorfmavo, Zinzen

dorflaon, 1016. ©072

5337739. 
Zwartsluis. Vrede, 1016. 
©0384771726 (na 18 uur). 
• 16 februari: 
BerkelEnschot. De Druiventros, 
Bosscheweg11,1013.®013

5339115. 
Echt. Willie, Houtstraat 7,1016. 
©0475486144. 
'sGrovenhage. Nederlands 
Congresgebouw, Churchillplein 10, 
1016. ©0512531175. 
Nijmegen. Wijkcentrum Duken

burg, 1017. ©0246414855. 
Raalte. Zwokenberg, School

straat 11,1016. ©0572

353226. 
• 17 februari: 
Venlo. 't Anker, Straelseweg 83, 
1013. ©0773731188. 
• 22 februari: 
Bodegraven. Parochiehuis, 
Doortocht 11,1017. ©0172

613475. 
Brielle. Zalencentrum, Lange

straat76,13.3016.30. ©0181

415640. 
Echt.Willie,Houtstroat7,1316. 
©0475486144. 
Ede.DeOpenHof, Hoflaan2,10

17.®0318638634. 
Geldermalsen. Filatelistische 
contactgroep Islamitische Wereld 
De Gentel, Genteldijk 34,9.30

13.30. ©0553667769. 
'sGrovenzande. De Kiem, Ko

ningin Julionoweg 91, 1016. 
©0174414379. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel

weg 399a, 1317. ©035

6831172. 

AHENTIE! 
Meldingen voor deze rubriek 
moeten v/fer///fc zes we

ken voor de verschijning van 
het nummer waarin u uw eve

nement opgenomen wenst te 
zien bij de redactie binnen 
zijn. Alleen schriftelijk opge

geven evenementen worden 
vemeld! Redactie Philatelie 

Noordwijk. De Kuip, Zeestraat 
1,1017. ©0252212080. 
Roermond. Ontmoetingscen

trum, Minderbroederssingel 15F 
(naast Nederlandse Hervormde 
Kerk), 1316. ©0475591608. 
Ruurlo. De Luifel, Dorpsstraat 11, 
1017. ©0573451841 (1820 
uur). 
Winschoten. De Klinker, Mr D.U. 
Stikkerlaan 41,1016. ©0597

423692. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig

stroot 3,10.3015.30. ©0316

529241. 
Zwolle. CJV Jubal, Jufferenwol 
24,1016.30. ©0384216493. 
• 23 februari: 
Castricum. Clusius College, Oran

jelaan 2a, 1016. ©0251

655778. 
Diemen. De Schakel, Burgemees

ter Bickerstraot 46,1016. 
©0206907434. 
Echt. St Joris, Cypresstroot 58,9

13. ©0475483630. 
Kerkrade. De Jreets, Kaalheider

steenweg 105,1417. ©045

5415088. 
Ruurlo. De Luifel, Dorpsstraat 11, 
1017. ©0573451841 (1820 
uur). 
Schagen. De Rode Leeuw, Markt, 
1016. ©0224214489. 
• 24 februari: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo

temoker de Bruïneweg 279, 
19.3022. ©0263340331. 
• 1 maart: 
Hendrik Ido Ambacht. De 
Schoof, 1317. 
Holten. Aula SG Holten, Haar

straat 14, tijd onbekend. ©0548

361062. 
Leiden. Kantine CL Dr W.A.'t 
Hooft, Kagerstraat 1,1016. 
©0715762265. 
lisse. 't Poelhuys, Vivoldistroat 4, 
1016. ©0252411406. 
Meppel. Nijmeijer, Morktstroat 
42,1016. ©0522255635. 
Nunspeet. Het Dorpshuis, Dr 
Schutlaan 2,13.3017. ©0341

254615. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil

derdijkhof1,1015.®0297

562862. 
Vlissingen. Mensa Campus De 
Ruyter, Van Hogendorpweg 58A, 
1017. 
Zuidlaren. De Ludinge, Ludinge 
4,1016. ©0504093722. 
• 2 maort: 
Haarlem. Hotel HaarlemZuid, 

mailto:wfm.tukker@pi.net


Toekanweg2,10-16.®0512-
531175. 
Hengelo (0 ) . Kantine Akzo No
bel Chemicals, Boortorenweg 18, 
10-17. ©074-3762990 (na 18u). 
Oisterwiik. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,10-13. ©013-
5284806. 
Venlo. 't Anker, Straelseweg 83, 
10-13. ©077-3731188. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4-6,10-17. ©024-6414855. 
• 8 maart: 
Apeldoorn. Nieland, Soerense-
weg 73,10-15. ©055-3558060. 
Doetinchem. Wildebeest, Rozen-
gaordseweg 1,10.30-15.30. 
©026-3332635. 
Drachten.'t Follaet, Dollardll 9, 
10-16. ©0513-688296. 
Drenten. De Meerpaal, 13.30-
16.30. ©0321-314305. 
Edit.Willie, Houtstraat 7,13-16. 
©0475-486144. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstraat 4,10-16. 
©023-5613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui-
verlaan20,10-16.©010-
5913856. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,10-16. ©0521-
512592. 
Zeist. Zinzendorf-movo, Zlnzen-
dorflaon, 10-16. ©072-5337739. 
• 9 maart: 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw (restaurant Engels), Sta
tionsplein 45,10-16. ©0512-
531175. 
• 11 maart: 
Diemen. De Schakel, Burgemees
ter Bickerstraat 46,10-16. 
©020-6907434. 
Eindhoven. VTC Henriette Roe-
lants. Keldermansstraat 43a, 
14.30-17. ©040-2119654. 
• 13 maart: 
Nijmegen. Wijkcentrum Duken-
burg (zaal 3), Meijhorst 7039, 
19.30-22. ©024-6413608. 
• 15 maart: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat 70,10-16. ©0297-
325158. 
Antwerpen (België). Bouwcen
trum, Jan van Rijswijckloan 191, 
10-17. 
Eist. CSG Veenendaal, Boompjes
goed 14,9-16. ©0318-471055. 
Enschede. Vrieler, Brinkstraat 
301, tijd onbekend. ©053-
4281221. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Rijssen. Parkgebouw, Oosterhof-
weg, 10-16. ©0548-515676. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16. 
©038-4771726 (na 18 uur). 
• 16 maart: 
Amsterdam. Artis Partycentrum, 
Plantage Middenlaan 41a, 10-16. 
©0512-531175. 
Antwerpen (België). Bouwcen
trum, Jan van Rijswijckloan 191, 
10-17. 
Berkel-Enschot. De Druiventros, 
Bosscheweg 11,10-13. ©013-

5339115. 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temoker de Bruïneweg/ hoek 
Muntweg, 10-17. 
• 22 maart: 
Badhoevedorp. Het Dorpshuis, 
Snelliuslaan3,10-16.©023-
5617279. 
Brielle. Zalencentrum, Lange-
straat76,13.30-16.30. ©0181-
415640. 
Gouda. Nederlandse Vereniging 
voor Tliematische Filatelie. De 
Oostpoort, Aderpolderweg 19,10-
16. ©0182-550700. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Huizen. De Bun, Graaf Floris 2, 
10-16. ©035-5258045. 
Katwijk. Zwanenburg, tijd onbe
kend. ©071-4024717. 
Maaseik (België). Technisch in
stituut Sint-Jonsoerg, Weerter-
steenweg, 9-16. ©0032-
89563592. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig-
stroat 3,10.30-15.30. ©0316-
529241. 
• 23 maart: 
Echt. St Joris, Cypresstraot 58,9-
13. ©0475-483630. 
Kerkrade. De Jreets, Kaolheider-
steenweg 105,14-17. ©045-
5415088. 
Rosmalen. Het Wapen van Ro
smalen, Graofseboon 52,10-16. 
©0512-531175. 
Sittard. Serviom, Deken Haen-
raedssstraatl, tijd onbekend. 
©046-4518522. 
• 24 maart: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo-
temaker de Bruïneweg 279, 
19.30-22. ©026-3340331. 
• 28 maart: 
Gouda. De Brievenbeurs. De 
Mammoet, 11-18. 
• 29 maart: 
Deventer. Wijkgebouw, Van Vlo-
tenlaan 85,10-16. ©0570-
592074. 
Dieren. NFV SkandinaviëJheo-
thorne, Callunaplein 77,10-16. 
©0313-415000. 
Echt. Bisschoppelijk College, Pop
ulierlaan 1,9-17. ©0475-
483630. 
Gouda. De Brievenbeurs. De 
Mommoet, 10-17. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 13-17. ©035-
6831172. 
Noordwijk. De Kuip, Zeestraat 
1,10-17. ©0252-212080. 
Voorschoten. De Werf, School
straat 4,13-17. ©071-5611719. 
Zwolle. CIV Jübal, Jufferenwal 
24,10-16.30. ©038-4216493. 
• 3 1 maart: 
Etten-Leur. De Nobelaer, A. van 
Berchemlaan2,10-16.©0512-
531175. 
's-Gravenhage. Perfins. PTT-
Museum, Zeestraat 82,12-16. 
©070-3279626. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 20 februari: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Groot-Brittannië (gespecialiseerd). 

Phillips, 101 New Bond Street, Lon
don WIYOAS(Groot-Brittannië). 
• 22 februari: 
's-Gravenhage. A.A. van der 
Melj-Veilingen, Juliana von Stol-
berglaan 248,2595 CN Den 
Hoog, ©070-3825037, fax 070-
3472576. 
• 2 7 februori: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Zege/s en poststukken gehele ive-
reMPhlIlips, 101 New Bond 
Street, London W1Y0AS (Groot-
Brittannië). 
• 1 3 maart: 
Londen (Groot-Brittannië). 
Briefkaarten. Phillips, 101 New 
Bond Street, London W1Y0AS 
(Groot-Brittannië). 
• 2 0 maart: 
Londen (Groot-Brittannië). 
6roo/-Bf/Y/onmë. Phillips, 101 
New Bond Street, London Wl Y 
OAS (Groot-Brittannië). 
• 2 1 en 22 maart: 
Malmö (Zweden). Postiljonen 
AB, P.O. Box 4118,5-20312 
Molmö (Zweden). 
• 23 maart: 
Gouda. Literatuur. Boekenlond, 
Postbus 337,2800 AH Gouda, 
©0182-572030, fax 0182-
572070, E-moil 101535.2466® 
compuserve.com. 
• 23 moart: 
Gouda. Poststukken enpostge-
schiedenis. Sheraton & Peel, Post
bus 337,2800 AH Gouda, 
©0182-572030, fax 0182-
572070, E-mail 101535.2466® 
compuserve.com. 
• 2 7 maart: 
Londen (Groot-Brittannië). 
lVere/(/.Phillips, 101 New Bond 
Street, London W1Y OAS (Groot-
Brittannië). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

25 februari: 
Natuur en Milieu (thema: natuur
lijk landschapsbeheer); twee post
zegels (80 en 100 cent) en een 
velletje met een postzegel van 
160 cent. 
18 maort: 
Strippostzegels (Suske en Wiske); 
twee zegels van 80 cent (samen in 
één velletje). 
15 april: 
Ouderenpostzegels (thema: oude
ren en beeldvorming); drie zegels 
van 80-f40 cent en een velletje 
met zes postzegels van 80+40 
cent (verkoopprijs: f 7.20). 
6 mei: 
Felicitatie- en Wenspostzegek, 
twee velletjes met tien postzegels 
van 80 cent. 
27 mei: 
Rode Kruis ('zorg voor elkaar'); 
postzegel van 80-H40 cent. 
Herdenkingen (550 jaar Algeme
ne Rekenkamer,50 jaar Marshall
plan); twee zegels van 80 cent. 
17 juni: 
Actualiteit, twee postzegels van 80 
cent met een aansprekend actueel 
thema. Ook in velletjes van 10 
stuks. 

1 juli: 
Holland Promotion (zegels voor 
zendingen naar het buitenland); 
thema's en waarden nog niet be
kend. 
5 augustus: 
Herdenkingen en maatschappelij
ke thema's (200ste geboortedag 
Schubert, 150 jaar Koninklijk In
stituut van Ingenieurs, 100 jaar 
Nederlands Astmacentrum [iovos 
en Tuinbouw); 4 zegels van 80 
cent. 
2 september: 
Jongerenpostzegek, twee postze
gels van 80 cent. 
7 oktober: 
Geboortepostzegels- velletje met 
tien zelfklevende postzegels van 
80 cent, speciaal voor geooorte-
kaarten en -brieven. 
12 november: 
Kinderpostzegels (thema: sprook
jes); drie zegels van 80-f40 cent 
en een velletje van zes postzegels 
van 80-I-40 cent (verkoopprijs: 
f7.20). 
Eind november: 
Kortingzegel 1997; velletje met 
20 zelfklevende zegels. Waarde 
nog niet bekend. 

Suriname 
(prijzen in Nederlandse guldens) 

7 januari: 
100e geboortedag Heinrich von 
S/ep/ion;tweezegels(f3.-). 
12 februari: 
Fauna fopenj; tweemaal zes ze
gels (f 12.-). 
3 april: 
Orchideeën; vijf zegels (f 4.50). 
50 jaar museum; één zegel 
(f2.50). 
14 mei: 
Pacific 97; twee zegels (f 3.-). 
23 juni: 
Moskeeën; zes zegels (f 5.) en 
een velletje (f 2.50). 
3 september: 
I'oge/s;vijfzegels(f20.-). 
9 oktober: 
UPAFP-America ('de postbode'); 
twee zegels (f 20.-). 
5 novemberL 
Kerstmis; v\Bf zegels (f 5.) en een 
velletje (f 3.-). 
4 december: 
Kinderzegels; vier zegels (f 7.50). 

10 maart: 
Furopa (thema: verhalen en le
genden); één zegel van 16 en één 
zegel van 30 f. (De Bokkerijders 
en Jean de Berneau). 
7 april: 
Dag van de Postzegel, één zegel 
van 16 f. (Constant Spinoy). 
21 april: 
PaulDelvaux; drie zegels met 
waarden von 14,16 en 32 f. 
(schilderijen van Paul Delvoux). 
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 Paola, één zegel van 

16 f. (gemeenschappelijke uitgifte 
met Italië). 
Jeugdfilatelie; één zegel van 16 f. 
('Jommeke', stripfiguur van Jef 
Nys). 
7 juli: 
De roos; drie zegel van 16 f. (uit
breiding van de reeks 'rozen' van 
P.J. Redoute). 
Toerisme; drie zegels van 16 f. 
(St. Mortinusbosillek Halle, Kerk 
van Onze-Lieve-Vrouw Laken en 
St.-Martinsbasiliek Luik). 
1 september: 
Natuur, 6 zegels van 16 f. in een 
postzegelboekje (thema: bijen en 
oijenteelt). 
Ambachtelijke beroepen; vier ze
gels van 16 f. (steennouwer, met
selaar, timmerman en smid). 
22 september: 
Honderd jaar Zuidpoolexpeditie 
'Belgica'; één zegel van 16 f. 
(symbolische afbeeldina). 
Honderd jaar Koninklijk Museum 
voor Midden-Afrika in lervurerr, 
drie zegels met waarden van 16, 
16 en 34 f. (stukken uit de collec
tie von het museum). 
27 oktober: 
Solidariteit, één zegel van 16-1-4 f. 
(thema: multiple sclerose). 
Kerstmis en Nieuv/jaar, één zegel 
van 14 f. (religieus onderwerp). 

HET NEDERLANDSE P H 
MUSEUM 

Zeestraat 82 , 2518 AD 
's-Gravenhage, © 0 7 0 -
3307500 . Infolijn: 070-
3307575. 
Openingstijden: dagelijks van 
10-17 uur, zaterdag, zondog 
en feestdagen 12-17 uur; op 
25 december en 1 januari ge
sloten 

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

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

Permanente exposities 
• Hoe postzegels tot stand komen 
Ontwerpen, cTrukmateriool, proe
ven, modelvellen van oude en mo
derne Nederlandse postzegels in 
boek-, ploot-, rasterdiepdruk en ^ 
offset. : : 
• Nederland en overzee _ 
Postzegels van Nederland en over- ^ 
zee, compleet en ongestempeld, = 
1852-heden. Z 
• Collectie G. Buys ^ 
Postwoardestukken Nederlands- ^ 
Indië, Suriname en Curocoo pespe- ^ 
cioliseerd 1873-1912. Ongebruikt 2 
en gebruikt materiaal, gespeciali- ^ 
seerd naar druk, papier en af- "̂  
stempeling. 4 < ^ 
• Collectie CD. Ricardo ' ' * 
Japanse bezetting van Nederlands-
Indië, 1942-1945: Sumotro alge
meen. Oostkust, Atjeh en Tapanoeli. 

http://compuserve.com
http://compuserve.com


POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 

Zwitserland 
48 
119 
122 
123 
124 
125 
126 
141 
143 
144 
145/48 
157/67 
167 
168/69 
173/75 
176/78 
188/91 
208 
209 
210 
218/21 
222/25 
226/29 
231/34 
235/38 
244 
250/53 
259 
286/88 
289/97 
303/06 
307/10 

32 50 
4 — 
3 50 

18 50 
13 75 

1 3 5 -
1 0 -
5 -

58 5( 
2 2 5 -
6 0 -

2 7 0 -
217 50 
37 5( 
18 5( 
18 5( 
18 5( 
33 5( 
12 5( 
5 5 -
3 75 
3 5( 
2 75 
3 5( 
3 75 

92 5( 
11 5( 
4 0 -

9 25 
27 5( 
3 -

2 0 -
313/V15A 19 5( 
313C/15C140 — 
349/53 
354/57 
358/66 
371/74 
375/77 
380/83 
385/86 
388/91 
392/94 
393/98 
423/26 
433/36 
441/44 

23 5( 
4 25 

38 5( 
3 75 

1 0 -
3 25 
125 
4 -
2 5( 
6 -
4 25 
4 -
3 50 

Inlichting 

S.J.C. 

NR'S VOLGENS YVERT ET TELLIER 
445/48 
449/52 
457/60 
467/70 
477/80 
497/01 
502/06 
517/20 
521/25 
526/30 
531/35 
536 
558/61 
567/71 
575 
586/89 
590/94 
595/96 
597/01 
602/05 
606/10 
612/15 
616/20 
621/24 
625/29 
632/33 
634/38 
639/42 
643/60F 
661/65 
668/72 
673/76 
677/81 
684/88 
689/92 
693/97 
700/04 
705/10 
711/15 
721/25 
730/34 
737 

3 50 
5 75 
7 25 
4 75 
6 -

1 8 -
1150 
6 50 

1150 
9 50 

1150 
6 -
6 -

1 0 -
3 -
6 25 

1 0 -
4 75 
7 25 
3 50 

1 0 -
12 25 
6 -
3 5(' 
8 50 

16 50 
5 75 
7 25 

7 5 -
13 25 
7 25 
4 75 
8 75 
4 25 
4 51 
4 25 
3 75 
9 -
5 -
5 75 
2 75 
4 25 

vanaf hier 11 et 
per yv fes eek 
veel ge r in 
voorraad v/a 
63 tot 806 
l O c t d e l r s 

en verkrijg 

den Ou 

LP Postfris 
3/9 
19/25 
27/34 
34A 
35 
36/39 
41 
42/43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
Bloks 
13 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
Dienst 
369/74 
375/80 
381/86 
387/92 
393/98 
399/04 
410 
434/35 
437/40 
446/49 
450/52 
453/56 
457/60 
Franchis 
13'/15' 
13"/15" 

1 0 0 -
28 50 
7150 
1 0 -
3 50 

1250 
13 25 
52 51 
28 511 
6 51) 
2 75 
3 50 
3 50 
3 5( 

7 5 -
9 0 -
42 5(̂  
7 25 
8 5(' 
2 25 
35 
9 25 
92 
6 25 
6 -

7 75 
7 95 
7 75 
7 75 
7 75 

1 0 -
7 25 
3 5' 
3 25 
37 
3 -
3 75 
4 51 

6 25 
6 25 

Frankriik boekles 
369 
370 
2002 

baar 

dstf 

3 5 -
77 51 

1 0 0 -

2008 3 0 -
2009 4 0 -
2012 1 0 -
2013 5 25 
2014 4 25 
2015 4 75 
2016 4 75 
2017 4 75 
2018 5 50 
2019 1 5 -
2020 7 25 
2021 8 50 
2022 8 50 
2023 6 -
2024 6 -
2025 6 50 
2026 6 50 
2027 6 50 
2028 6 50 
2029 6 50 
2030 6 50 
2031 1150 
2034 1 0 -
2035 1 0 -
2036 1 0 -
2037 1 0 -
2038 1 0 -
2039 1150 
2040 1 0 -
2041 1 0 -
2042 1 0 -
3001 3 5 -
3002 6 -
3003 1150 
3004 115) 
3005 5 -
3006 5 75 
3007 6 5 
3008 6 50 
3009 6 5n 
3010 65n 
3011 11511 
3012 1151) 
3013 6 50 
3502 6 51) 
3503 7 25 
3504 6 51) 
3505 7 25 

3506 
3508 
Bleks 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

6 50 
1150 

2 2 0 -
9 50 

2 0 -
12 50 
4 25 

19 25 
4 25 
4 25 

1 8 -
9 50 
9 50 
4 25 
4 75 

Ierland Postfris 
3t) 
46 
6b 
12 
17b 
19b 
40/51 
55/57 
58 
59 
60/61 
62/63 
64 
70 
71/72 
73/74 
75/76 
77 
90/92 
93/94 
95/96 
97/98 
99/100 
101 
102/03 
104/05 
106/07 
110/11 
112 
113/15 
116/17 

7 — 
3 25 
2 50 

1950 
5 75 

115) 
192 5) 
2 5 -
15) 
15) 
8 75 
8 -
175 

1 1 0 -
7 -
9 75 

1175 
125 

7 5 -
495) 

2 25 
55) 
175 
15) 

1 0 -
6 -
7 75 
9 -
4 75 

265) 
5 50 

118/19 23 50 
120/21 57 5 
122/23 115 
124/25 22 5 
126/27 115 
128/29 14 5 
130/31 1 0 -
132/33 415 
134/35 1 8 -
136/37 13 5) 
138/39 19 5 
140/41 8 5 
142/43 2151 
144/45 2 25 
146/47 19 51 
148/49 6 5' 
150/52 7 25 
153/54 6 -
155/56 3 -
157/58 3 5 
159/60 6 -
161/62 2 -
163/64 7 2 
165/66 6 5 
167/68 7 7 
169/70 351 
171/72 6 5i 
173/74 6 51 
175/76 6 -
177/84 8 51 
in paartjes 18 — 
211/26 56 5 
252/56 53 5( 
318/V23 2 5 -
LP1/7 3 0 -
Port 
1/4 1 6 0 -
5/14 77 5 
15/21 6 2 
22/24 1151 
25/31 2 25 
32/34 8 51 
Bloks 
1 2 0 -
2 1151 
3 5 51 
4 7 75 
5 7 25 

Kwangodreef 195 1 
'̂J- 3564 PD Utrecht 

» „ Tel. 030-2618720 
Fax 030-2618720 | 

NEDERLAND - PLAATFOUTEN 
Vraag gratis prijslijst aan 
Keizershof 17, 6 8 3 4 DG Amliem Tel (026) 3 2 1 0 0 1 3 
Postbus 30295 , 6 8 0 3 AG Amliem Fax (026) 3 2 1 4 1 1 0 

^BOD GEVRAAGD OP POSTFRIS KINDERZ.VELLETJES. 
3x899,9x917,6x937,9x983,5x1001,5x1024,3x1042,6x1063,9x1083,8x1107,7x1150, 
5x1171,5x1190,1x1214,1x1236,4x1279,3x1299,3x1320 3x1344,3x1366,2X1418,2X1438, 
2X1460,2X1486,6X1541,14X1578,8x16274x1661,TOTCAT97/2301,25Tevensbod 
gevraagdopPOSTZEGELSBOEKJEONGST 2xpbl,2xpb4,lxpb5,lxpb6a,2xpb6e, 
lxpb6fFP,3xpb7a,lxpb8a,lxpb8b,2xpb9a,lxpb9h,lxpbl0b,lxpblla,lxpbllb, 
lxpb29,lxpb30,lxpb31,lxpb32CAT'97/ 535.- Idem 1 vel. 1043/1045a,30 stroken 
en blokie KOErEN1052.6zegels breedxBhoog CATwaarde ƒ 720,-bencht onder no 057p 
aan Büro Westland,Weertjes 12-10-6605 RG -Wijchen - Fax 024 - 6417040 J 

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. 

OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053^335500 (privé 053-4321317) Fax 0534341094 

VEILING 142: staat gepland op vrijdag en zaterdag 21/22 maart a.s. in de bovenzalen van 
congrescentrum/schouwburg ORPHEUS te Apeldoorn. 

Deze veiling bevat ruim 5000 kavels: 
Ie zitting: betere zegels, series en poststukken EUROPA en OVERZEE. 

Aanbod van vrijwel alle Oost- en West Europese landen en USA. 
2e zitting: betere zegels en series NEDERLAND gestempeld, ongestempeld en veel postfris. Tevens 

uitgebreid POSTHISTORIE met veel PORT OP BRIEF en een PTT formulier uit Velsen 
1932 met fl. 162,341/2 frankering(!!!) voor verzending van 8883 geadresseerde en 5665 
ongeadresseerde drukwerken. 

3e zitting: O.G. betere zegels, series en poststukken incl. postgeschiedenis Ned.-Nw.-Guinea. Partijtjes 
betere zegels en poststukken alle landen in enveloppen, poststukken in albums en dozen. 

4e zitting: Verzamelingen in albums en omslagen, insteekboeken en dozen. 
Totaal ca. 1500 kavels van ca. fl. 30,- tot vele duizenden guldens. 

INTERESSE? In onze (nog steeds!!) gratis catalogus met uitvoerige beschrijvingen van alle aangeboden kavels? 
Op aanvraag(brief/kaart, fax of telefoontje is voldoende) wordt U begin maart een exemplaar toegezonden. 

DE O.P.V., MEER DAN 26 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND. 



Postzegels te koop gevraagd!! 
Ga alleen met een betrouwbaar adres in 
zee. 
Bovendien mag u bij ons, wanneer u spijt 
ZOU krijgen (bijna onmogelijk), iedere 
verkoop binnen 24 uur te met doen. En u 
krijgt de hoogste prijs! Natuurlijk contant. 
Voor Nederland en Ó.R. collecties. 

Topstukken, paren, strips, blokken van 4, 
proeven, oude brieven etc. 
Engros Nederland. Frankeergeldige 
zegels. 
Momenteel héél hoge prijzen voor 
postfrisse Duitsland-collecties. 
We hebben interesse in alle landen. 

U kunt ons de 
gehele week 
bereiken van 
8.00-22.00 uur. 

J . L . d e T r o y e , Bosb. Toussaintlaan 51,1215 CB Hilversum, tel. / fax 035-6219470, autotel . 0653-353512 

V Ó Ó R U V E R K O O P T , B E L O N S ! 

Postzegelhandel 
Q U I R I J N S A M S T E R D A M 

Reiskosten
vergoeding 
naar Hilversum, 
na telefonisch 
overleg of evt. 
bezoek bij u thuis. 

Hier volgt een greep uit onze actuele aanbiedingen 
O Zomerzegels1947t/m1949Postfris f. 37,50 

O Zomerzegels 1950 t/m 1954 Postfris f. 175,00 

O Kinderzegels 1947 t/m 1949 Postfris f. 35,00 

O Kinderzegels 1950 t/m 1954 Postfris f. 115,00 

O Ned. 1947/48 474/489 Hartzserie Postfris f. 195,00 

O Ned 1940 356/373 Guilloche Postfris f. 235,00 

O Ber!ijn1970 t/m 1990 Postfris M 1850 DM f. 774,50 

Fax of bel ons en 
wIj sturen u vrijblijvend 
de complete 
aanbledingenlijst toe 

Direct bestellen is mogelijk d.m.v.: 
O Bedrag overmaken op banknr. 60.72 78.668 / Postbank 7548831, 
O Toezending cheque/girobetaalkaart, 
O Onder rembours, ik betaal f 12,50 extra aan de postbode. 

Tel 

Fax 

0 2 4 - 3 7 7 0 9 6 5 

024 -3785119 

IBRA bv 
Postbus 6589 

6503 GB Nijmegen 

^ FILATELIE "DE BOEIER" ^ 

NEDERLAND ZWITSERLAND 
Postzegels in luxe kwaliteit postfris of gestempeld, geen fdc's 
Prijslijst gratis op aanvraag Prijzen in Nfl 
UIT ONZE PRIJSLIJST NEDERLAND POSTFRIS (nummering volgens NVPH) 

443 
444-48 
449 53 
454 59 
460-68 
469 73 
474 86 
487-89 
490 94 
495 99 
500-03 
504 05 
506 07 
508 12 
513 17 
518 33 
538-41 
542 3 
544 48 
549 
550 55 
556 60 
561 62 
563-67 
568 72 
573 77 
578-81 
582 
583 87 
588-91 
592 95 
596 00 
601 
602-06 
607-11 
612 16 
617 36 
465b 634 

0 20 
150 
3 25 
4 — 
9 50 
3 75 

95 — 
75 — 

8 25 
6 — 
8 — 
2 50 
4 — 
7 — 

17 — 
360 — 

16 — 
1150 
18 50 

2 75 
57 50 
85 00 
10 50 
29 50 
32 50 
24 — 
28 — 

2 75 
21 — 
10 — 
79 50 
15 — 

0 75 
25 — 
17 — 
21 — 
15 — 
1 8 -

637 40 
641-45 
646 
647 48 
649-53 
654 
655 59 
660 
661 65 
666 70 
671-75 
676 80 
681 82 
683 87 
688-92 
693 94 
695 99 
700-01 
702 06 
707 11 
712 
713-14 
715 19 
720 21 
722-26 
727 28 
729 30 
731-35 
736 37 
738 42 
743-44 
745 46 
747 51 
752 56 
757-58 
759 63 
764 65 
766 70 

37 50 
29 50 

3 — 
5 — 

16 — 
1 — 

20 — 
175 

13 50 
18 50 
45 — 
14 50 
50 — 
14 50 
16 — 

6 — 
9 — 
8 50 

16 50 
18 — 
125 
125 

12 50 
125 

16 50 
3 50 
2 -

1 0 -
4 — 

15 — 
7 50 
3 — 

15 — 
8 75 
0 40 
6 50 
150 
6 — 

771 73 
774 76 
777 78 
779 83 
784 85 
786-90 
791 
792 94 
795-99 
800 01 
802 06 
807 10 
811 
812 15 
816 17 
818-19 
820 
827 28 
829 
830 34 
835 
836 38 
839 
840 41 
842 46 
847 48 
849-53 
854 
855 
856-57 
858 
859 63 
868 69 
870 74 
875 
876 
877 81 
882 83 

2 75 
10 — 

1 — 
5 50 
125 
6 50 
125 
0 50 
3 25 
150 
2 50 
1 — 
0 25 
175 
0 30 
0 75 
0 20 
0 50 
0 20 
2 — 
0 20 
1 — 
165 
0 60 
175 
0 40 
2 — 

33 — 
0 20 
0 70 
2 50 
2 — 
0 40 
195 
2 25 
0 20 
175 
125 

884 85 
886 88 
ld vel 
889 93 
894 98 
899 
900 
901 05 
906 07 
908 
909 11 
912 16 
917 
918-19 
920 24 
925 26 
927-29 
930 
931 
932 36 
937 
938 
939 
939a 
940 
941 58 
952b 58b 
963 
964 
965 69 
970 
971-72 
973-74 
975 77 
978 82 
983 
934 
985 99 

195 
8 — 

95 — 
1 75 
2 25 
5 — 
0 20 
2 50 
1 — 
0 20 
125 
3 — 
7 50 
125 
3 — 
150 
2 75 
0 25 
0 25 
3 75 
8 50 
0 25 
125 
3 -
0 75 

29 50 
26 — 

0 25 
0 25 
4 — 
0 30 
150 
125 
175 
4 25 

1850 
0 20 
5 — 

990 91 
992 95 
996 000 
1001 
1002 
1003 06 
1007-08 
1009 
1010 11 
1012-14 
1015 19 
1020 23 
1024 
1025 
1026 29 
1030-31 
1032 35 
1036 
1037 
1038-41 
1042 
1043 45 
1043a-5a 
1046-49 
1050 51 
1052 54 
1052 paar 
1055-57 
1058 
1059 62 
1063 
1064 66 
1064a 

150 
2 50 
2 50 

12 50 
0 20 
3 50 
180 
0 30 
125 
125 
2 75 
3 25 
7 50 
0 50 
3 25 
125 
3 — 
0 40 
0 75 
3 — 

12 50 
2 50 
2 50 
3 — 
0 40 
9 — 

17 50 
1 — 
0 40 
2 — 
4 50 
0/5 
0 25 

Voor met vermel
de nummers en 
complete laar 
gangen zie onze 
gratis pri|sli|st 

Bestellingen schnftelijk of per fax Levering aan nieuwe klanten tegen vooruitbeta 
ling of onder rembours 
BIJ bestellingen tot Hfl 200 - -i- 3 50 verzendVadm kosten (rembours + 16,-) 
Boven Hfl 200 - franco levenng Minimumorder s vp Hfl 50-
BIJ VOORUITBETALING 5% KORTING! 
Betaling door overmaken naar giro/bankrekening of bijsluiten betaalkaarten/euro-
ctieques 

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

S U P E R KII-OV\fAAR 
GROOTFORMAAT ZEGELS 
Australië 
België 
België 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Eng Gebieden 
Finland 
Frankrijk 
Nieuw Zeeland 
Spanje 
USA 
Wereld 
West Europa 
Zwitserland 

groot assortiment met '96 
leuke sortering met '96 
alleen 1996 beperkt assorti 
enkel papier veel '96 
goede sortering met nieuw 
meest nieuw met toeslag 
leuk veel '96 en hoge waarde 
greetings veel jaren met '96 
meest hoge waarde met nieuw 
met '96 en boekjeszegels 
leuke sortering met '96 
goede sortering met '96 
laatste jaren iets "96 
alleen nieuwe 32 c zegels 
veel landen 
veel landen met nieuw 
alleen toeslag iets nieuw 

MISSIE GROOT EN KLEINFORMAAT 
Australië 
Duitsland 
Engeland 
Japan 
Wereld 
West Europa 
Zuid Afrika 

leuk kort geknipt met '96 
veel nieuw leuke missie 
super missie 
leuke mix kort geknipt 
veel landen 
veel landen ook nieuw 
grote sortering met nieuw 

lOOgr 
10,00 
17,50 
18,50 
24,00 
12,50 
15,00 
10,00 
22,50 
37,50 
14,00 
50,00 
25,00 
22,50 
25,00 
15,00 
17,50 
42,50 
500 gr 
30,00 
27,50 
12,50 
35,00 
30,00 
35,00 
25,00 

250gr 
22,50 

55,00 
27,50 
35,00 
22,50 
55,00 

30,00 

60,00 
50,00 

35,00 
40,00 

IKG 
55,00 
50,00 
20,00 
60,00 
55,00 
65,00 
45,00 

SOOgr 
40,00 

67,50 
40,00 

55,00 

65,00 

2,5KG 
120,00 
115,00 
45,00 

AANBIEDING: 1 KG DUITSLAND MISSIE MET NIEUW 
VAN / 50,00 VOOR ƒ 45,00 

NU O O K B E S T E L L E N P E R E-MAIL A D R E S : 
106107 .2036@COMPUSERVE.COM 

UITGEBREIDE PRIJSLIJST OP AANVRAAG 
Bestelling op giro/bankoverschrijving is voldoende Giro 72.31.950 Banli 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 ^ 

^ 
ï̂jl ^ 

mailto:106107.2036@COMPUSERVE.COM


lUBFV 
BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelantlaan I I , 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 Fox 030-2800128 

Erevoorzitter 
J G Bolkestein, St Willibrordusloon I 
5591 BG Heeze, telefoon 040-2263032 

Voorzitter 
PFA vnndeLoo,Bergweg43 
1217 SB Hilversum 
Telefoon 035 6245169, fox 035-6233603 

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

Vice-voorzitter, Algemene- en 
Regiozalcen 
Mevr H M Feikemo Groosjohon 
Saksen Weimarloon 65,4818 LB Breda 
Telefoon 076 5)42787 

Seaetaris/Redoctie Bond$|Nigina 
HWM Hopman,Sweelmckplein 174 
2402 VI Alphen aan den Ri|n 
Telefoon 0172 444826 

Penningmeester 
Mevr CE Weeber-Kortekoas 
Timorstraat27,26l2EHDelft 
Telefoon 015 2131623 
Giro 1078391 ten name van 
penningmeester NBFV Delft 

Evenementen en Jeugdzaken 
C loch,J vanEyckgrachtl91 
5645 TH Eindhoven 
Telefoon 040 2119654 

Joryzoken 
C 8 von Nugteren, Westerzicht 620 
4385 BW Vhssingen, telefoon 0118-463711 

Publikaties en documentatie 
R H M Faust, Ri|kswea N57 
6162 AC Geleen, telefoon 046-4743076 

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

Commissaris 
S Tuin, Nieuweweg 115 
9649 AC Muntendam 
Telefoon 0598 626447 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
J J M Pieters, Ston Kentonstroot 35 
2324lLLeiden telefoon071-5761726 
lAatenaakommissaris 
Drs H C Stoop, Nouhuysstraat 13 
2024 KT Haarlem, telefoon 023 5262062 

Bondsbibliotheek 
Hoofdstraot 1,3741 AC Boorn 
Telefoon 035 5412526 
Sonésbibliolhecum C Spoelman 
Openingsti|den elke eerste en derde 
zoterdogmorgen van de moond van 
10 30 tot 12 30 uur en de daarop 
volgende woensdagen van 10 30 tot 
17 30 uur en van 18 30 tot 20 30 u 

Bondsdocumentatiecentrum 
Semtans/perwingmeesler 
J Vellekoop, Pres Steynstroot 21 
2312ZP Leiden, telefoon 071 5134424 

Bondsinformatiebureau 
Mr drs S ü Ottevangers 
Postbus 4034,3502 HA Utrecht 

NEDERLANDSE BOND VAN F ILATEL ISTEN-VERENIGINGEN POSTBUS 4 0 3 4 3 5 0 2 HA UTRECHT 

~ Bondskeuringsdienst 
^ WooW ^0 / ^ P F A van de Loo 
= Bergweg 43,1217 SB Hilversum 

Telefoon 035 6245169, fox 035-6233603 
^ Keurzendingen uitsluitend aangetekend 
" - noor de secretaris 
^ AWA Steegh, Postbus220, 
- « 1180 AE Amstelveen telefoon 
" 023 5384212 (no 20 00 uur) 

^ Service-afdeling 
a . Directeur H H van Megen 

RigterskampB, 1261TNBlGricum 
i O f l Telefoon 035 5314399 
I t U Be 

BONDSVOORZIHER STELT ZICH NIET 
HERKIESBAAR 

Tijdens de goed bezoch
te Voorzittersvergade-
ring van 18 januari j l. -
vijfennegentig verenigin
gen en regio's waren 
present - heeft de voor
zitter van de Nederland
se Bond van Filatelisten-
Verenigingen, de heer 
P.F.A. van de Loo, mede
gedeeld dat hij zich tij
dens de Algemene Ver
gadering van 26 april 
a.s. niet nerkiesbaar stelt 
voor een nieuwe perio
de. 'De tijd die ik de 
laatste maanden voor 
mijn werk moest beste
den, liet mij niet langer 
toe om de functie van 
voorzitter naar behoren 
te vervullen,' aldus de 
heer Van de Loo. 'Ik ben 
ook niet iemand die dan 
zou willen besluiten om 
de zaak van een afstand 
te beschouwen, omdat 
daarmee de Bond niet 
geholpen is,'. 
Gelukkig is niet de ge

zondheid die hem parten 
speelde, maar het feit 
dat het functioneren als 
voorzitter - samen met 
zijn werk - een werk
week vergt die de zes 
dagen te boven gaat. 
Daardoor is er onvol
doende tijd beschikbaar 
om acties te nemen, no
dig om met nieuw elan 
de toekomst tegemoet te 
treden. Dat plaatste de 
heer Van de Loo voor 
een moeilijke keuze, het
geen hem tot bovenge
noemd besluit bracht. 
V/el voegde hij eraan eqae nii i 

tn\\ in de toe, dat hij in de toe
komst in een of andere 
hoedanigheid voor de 
Bond beschikbaar is. 
De heer J.G. Bolkestein -
de heer Van de Loo zeg
de hem dank voor diens 
hulp - blijft voorshands 
als interim-voorzitter de 
taken vervullen. 
Tal van punten kwamen 
tijdens deze Voorzitters

vergadering aan de 
orde. Onder meer bleken 
de voorzitters positief te 
staan tegenover de sug
gestie om beperkingen 
voor het lidmaatschap 
van het Bondsbestuur 
(aantal en duur termij
nen, alsmede maximum
leeftijd) te verruimen om 
zó het functioneren van 
het Bondsbestuur beter 
mogelijk te maken. 
Met enthousiasme ver
nam de vergadering 
voorts de resultaten van 
de actie onder de school
jeugd die de NVPH - met 

medewerking van de 
Stichting Filatelie - thans 
houdt. De respons is 
groot en de verwachting 
is gewettigd dat dit een 
flitike bijdrage kan zijn 
om de interesse van de 
jeugd in de filatelie te 
vergroten. Zeker als 
daarbij de wekelijkse uit
zending van het tv-pro-
gromma Wordi vervolgd 
van hian Peekei wordt 
betrokken, waarin PTT 
Post een groot aandeel 
heeft (zaterdag en zon
dag van 11.30 uur tot 
12 00 uur op Kindernet). 

DE BONDSBRIEF, 
NIET VERGETEN! 

Om de communicatie 
met de verenigingen te 
verbeteren is sedert me
dio 1990 de Bondsbrief 
ingevoerd. In deze brief, 
die minstens viermaal 
per jaar naar alle secre
tariaten van aangesloten 
verenigingen wordt ge
stuurd, zijn allerlei zaken 

die van belang zijn voor 
filatelisten opgenomen. 
Nog te weinig wordt van 
de inhoud daarvan ken
nisgenomen. 
Vraag dus tijdens de ver
enigingsbijeenkomst aan 
het bestuur om de Bonds
brief ter inzage te leggen 
of - en wellicrit nog beter 
- om de van belang zijn
de berichten ook in het 
verenigingsorgaan op te 
nemen. 

MUTATIE BIJ DE BONDSKEURINGSDIENST: 
H.W. VAN DER VLIST LEGT FUNCTIE NEER 

Bestellingen Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J Spi|ker,Verdistraat13d 
2324 KC Leiden 
Telefoon 071 5761720 

Zoals bekend heeft de 
heer H.W. van der Vlist 
de wens te kennen gege
ven om per 1 januari 
1997 te worden onthe
ven van zijn functie van 
Hoofd van de Bondskeu
ringsdienst (BKD), welk 
verzoek is ingewilligd. In 
kleine kring is al van 
hem afscheid genomen, 
waarbij hem dank is ge
bracht voor het vele werk 
dat door hem in de ach
terliggende elf jaren is 
verricnt en mede waar
door onze keuringsdienst 
- ook in het buiteriland -
een uitstekende naam 
heeft gekregen. Het was 
dan ook zeer terecht dat 
de heer Van der Vlist in 
1994 de Bondsherinne-
ringsmedaille in zilver is 
toegekend. 
Zijn functie als Hoofd 
van de Bondskeurings
dienst wordt voorshands 
waargenomen door het 
plaatsvervangend Hoofd, 
de heer P.F.A. van de 
Loo. 

De strijd tegen vervalsin
gen was één van de be
langrijkste activiteiten 
van de heer Van der Vlist 

en gelet op zijn grote 
kennis terzake werd ook 
in internationaal ver
band een beroep op hem 
gedaan. De heer Van 
der Vlist maakt al enkele 
jaren deel uit van de FIP-
commissie For the fight 
against Forgeries en is -
na in 1996 enige tijd het 
voorzitterschap daarvan 
te hebben waargenomen 
- tijdens het FlP-congres 
te Istanbul in 1996,>ier-
kozen als lid van deze 
commissie. 
Van het uit drie personen 
bestaande Team of Ex
perts dat door de FIP bij 
elke wereldtentoonsteling 
wordt benoemd, heeft hij 
al eens deel uitgemaakt 
en voor Pacific 97, die 
van 29 mei tot 8 juni 
1997 in San Francisco 
(Verenigde Staten) wordt 
gehouden, is hij uitgeno
digd in dat Team of Ex
perts zitting te nemen. 
De erkentelijkheid van de 
Nederlandse Filatelie 
wordt derhalve ook inter
nationaal gedeeld. 

Nogmaals onze dank en 
gelukwensen met deze 
benoeming! 

IN MEMORIAM 
A.L. BLONK 

Geheel onverwacht over
leed op 2 december jl. 
deheerA.L Blonk (70), 
een veelzijdig filatelist, 
die zich ook op tal van 
terreinen verdienstelijk 
heeft gemaakt. Verschei
dene verenigingen be
treuren zijn heengaan. 
De Dordtse Philatelisten 
Vereniging De Postjager, 
waarvan hij in 1946 één 
der oprichters was en 
waarbij hij 32 jaar de 
functie van secretaris 
heeft vervuld en nadien 
als veilingmeester fun
geerde. De Nederlandse 
Vereniging van Postze
gelverzamelaars van het 
Vorstendom Liechten
stein, die vaak bij natio
nale- en internationale 
tentoonstellingen zijn in
zending van net vorsten
dom met hoge onder
scheid i ngen bekroond 
zag en - last but not least 
- de Nederlandse Ver
eniging van Aero-Phila-
telisten De Vliegende 
fiollander, die geduren
de meer dan dertig jaar 
haar rondzendverkeer 
bij de heer Blonk in goe
de handen wist. 
Daarvan was ook het 

Comité Dag van de Post
zegel in Rotterdam over
tuigd, gezien zijn lang
durige en veelzijdige ac
tiviteit voor dit jaarlijkse 
evenement. 
Niet alleen nam hij vaak 
zelf aan tentoonstellin
gen deel, maar hij was 
ook jarenlang een graag 
gezien jurylid van de 
Bond, die verzamelaars 
vaak zeer waardevolle 
adviezen verstrekte. 
Naast eerbewijzen bij de 
verenigingen, werd hem 
- zeer terecht - in 1990 
dan ook de gouden 
Bondsspeld toegekend. 
Zijn heengaan is een 
verlies voor velen, maar 
in het bijzonder voor zijn 
echtgenote en verdere 
familie. Hen wensen wij 
dan ook veel sterkte om 
dit verlies te dragen. Hij 
ruste in vrede. 

AL Blonk 



WEER NIEUWE UITGAVE IN DE REEKS 
BONDSPUBLICATIES 

Met niet aflatende ijver 
heeft de heer R. van den 
Heuvel een vervolg sa
mengesteld op Bondspu
blicatie nummer 9 {Alfa
betisch Register op de 
Circulaire aanschrijvin
gen). De officiële bena
ming is nu echter  sedert 
1 januari 1894  Verza
melinq van voorschriften 
betreffende den Post en 
Telegraafdienst Voor het 
onderzoek van de 'Stich
ting Emissie 1872' be
treffende de Nederland
se frankeerzegels en 
postwoardestukken van 
1872 zijn de later uitge

geven Verzamelingen 
van Voorschriften (W) 
niet meer van belang. 
De laatste W met betrek
king tot deze emissie is 
46 artikel 2  1 5 novem
ber 1909 nummer 5500: 
Buiten gebruik stelling en 
inruiling van poséilaaen. 
Het jaar 1910 is dus het 
laatst opgenomen regis
ter, terwip als extra zijn 
opgenomen Dienstorders 
en mededeelingen van 
1895. 
Deze BDCuitgave 
nummer 11  vormt der
halve met Bondsreeks 
nummer 9 één geheel en 

is eveneens tot stand ge
komen met medewerking 
van de leden van ge
noemde 'Stichting Emis
sie 1872', van de leden 
van het Bondsdocumen
tatiecentrum en van het 
PTT Museum, afdeling Bi
bliotheek. 
Niettemin mogen de 
'kenners' onder ons de 
heer Van den Heuvel er
kentelijk zijn voor de 
moeite die hij heeft ge
nomen dit alles weer te 
ordenen. 
Bestelling van de nieuwe 
Bondspublicatie is moge
lijk bij de Serviceafde
ling van de Bond op de 
gebruikelijke wijze. De 
prijs is f 3 1 .  (incl. por
to), afgehaald f 26 

VOOR DONAUESCHINGEN ' 9 8 ZIJN 
250 KADERS BESCHIKBAAR 

Voor de multilaterale 
tentoonstelling in catego
rie 1 Donaueschingen 
98, die van 21 tot 24 
mei 1998 in Donau
eschingen wordt gehou
den onder patronaat van 
de nationale federatie 
(Bond) van de vijf sa
menwerkende landen 
(Duitsland, Liechtenstein, 
Oostenrijk, Zwitserland 
en Nederland) zijn voor 
Nederland 250 kaders 
beschikbaar. 

Zij die gerechtigd zijn 
deel te nemen aan een 
categorie 1 tentoonstel

ling kunnen zich hiervoor 
opgeven! Dat geldt ook 
voor de jeugd, want bij 
deze tentoonstelling is 
een speciale klasse voor 
de jeugd voorzien. 

Aanvraagformulieren 
kunnen bij het Bondsbu
reau worden aange
vraagd en moeten vóór 1 
juli 1997 bij het Bonds
bureau zijn ingediend. 
Het Bondsbestuur hoopt 
dat het zal lukken alle 
voor ons bestemde ka
ders te vullen en dat ook 
de jeugd zich weer van 
zijn beste zijde laat zien. 

ONDERSCHEIDING 
VOOR FILATELIST 

Wie bij een vereniging 
van postzegelverzame
laars die vi|ftig jaar be
staat al 45 jaar deel 
heeft uitgemaakt van het 
bestuur, moet niet ver
baasd zijn als hem een 
koninklijke onderschei
ding wordt verleend. 
Dat overkwam de heer 
J.G. Onderwater van de 

Vereniging van Postze
gelveramelaars Noord
wijk, bij de opening van 
de jubileumtentoonstel
ling Northqopost 96, 
waarmee de viering van 
het vijftigjarig bestaan 
werd afgesloten. Met zijn 
benoeming tot Ridder in 
de Orde van Oranje
Nassau wensen wij hem 
dan ook van harte geluk! 
De tentoonstelling kan 
een succes worden ge
noemd' meer dan zes

honderd betalende be
zoekers wisten  ondanks 
sneeuw en gladheid  de 
weg naar deze show te 
vinden, die werd geor
ganiseerd samen met de 
Ruimtevaart Filatelie 
Club Nederland, die 
hiermede zijn vierde lus
trum herdacht. 
Een veelbelovend en 
goed teken was de in
breng van de jeugd: er 
waren eenenveertig in
zendingen van jeugdige 

filatelisten (tegen 48 van 
volwassenen), waarvan 
zeventien éénkadercol
lecties, 18 met twee ka
ders en zes groepsinzen
dingen van jeugdafdelin
gen. Samen met een 
postzegelontwerpwed
strijd voor de jeugd was 
dat een ontwikkeling die 
hoop geeft voor de toe
komst en... navolging 
verdient. Goed idee van 
VPV Noordwijk en RFC 
Nededand! 
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Ncx)rdwi|ks burgemeester, drs J W van der Sluys, speldt de heer 
Onderwater de Koninkli|ke onderscheiding op 

De heer H W M Hopman (rechts) aan het woord ti|dens de opening 
van de tentoonstelling Norngopost 96 

CORRECTIE 
GLOBEPOST 100 

In het Informatiebulletin 
van Filatelistenvereniging 
De Globe, betreffende de 
jubileumtentoonstelling 
GlobePost ;00 , is he
laas een fout geslopen. 
De tekst 'Wedstrijdcate
gorieën (met jurering)' 
moet als volgt luiden: 
Categorie 3: inzendin
gen, minimaal 2. maxi
maal 7 kaders, die nog 
niet eerder zijn gejureerd 
of niet eerder bekroond 
zijn geweest met twee
maal verguld zilver (zie 
ook categorie 2). 
Categorie 2: inzendin
gen, minimaal 3, maxi
rhaal 7 kaders, die in de 
categorie 3 tenminste zil
ver, respectievelijk twee
maal de bekroning ver
guld zilver hebben be
riaald, met uitzondering 
van het gestelde onder 
'Buiten mededinging' 
(tweemaal bekroond met 
groot verguld zilver). 

CURSUS BEGELEIDING BIJ FILATELIE (BBF) 
VOORZIET DUIDELIJK IN EEN BEHOEFTE 

In 1996 zijn in het gehe
le land 33 BBFcursussen 
gehouden: bij verenigin
gen in Aalsmeer tot 
Maastricht en van Leiden 
tot Enschede. Aan deze 
cursussen namen 337 
verzamelaars deel; de 
cursus voorziet dus in 
een behoefte. Niet alle 
verenigingen willen of 
kunnen een cursus orga
niseren. Daarom wordt 
voor leden van vereni
gingen, waar de cursus 
niet is of wordt gehou
den de gelegenheid ge
boden de cursus op het 

Bondsbureau te volgen. 
Wat kunt u verwachten? 
In ongeveer één jaar ko
men de deelnemers drie 
zaterdagen bijeen, ter
wijl van nen een eigen 
inbreng en wat huiswerk 
wordt verwacht. 
Wat wil de cursus? Doel 
is de cursist te laten zien 
dat er meer te verzame
len is dan postzegels sec. 
Aandacht wordt ge
schonken aan andere f i
latelistische elementen; 
daarmee krijgt de cursist 
als het ware een handvat 
om zijn verzameling nog 

aantrekkelijker te maken. 
In het cursusboekje dat 
iedere cursist ontvangt 
zijn tal van voorbeelden 
van filatelistische elemen
ten gegeven. 
Verwacht wordt dat de 
cursist spontaan meedoet 
met het 'huiswerk': het 
maken van twaalf al
bumbladen, waarin ten
minste zes hoofdelemen
ten zijn verwerkt. 
Op welke data? We be
ginnen op 3 of 24 mei 
1997; deel twee omst
reeks november en de 
laatste bijeenkomst wordt 
in onderling oveHeg 
vastgesteld. 
Wat kost het? Eigen ver
voerskosten en f 4. voor 

het cursusboekje. De 
Bond betaalt de lunch. 
Waar aanmelden? Zo 
spoedig mogelijk bij het 
Bondsbureau, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht, 
telefoon 0302894290, 
fax 0302800128. 
Na afloop van de cursus 
hebt u een goede basis 
om aan tentoonstellingen 
mee te doen als u wilt. 
Veel van de 'geslaag

den' doen inmiddels mee 
aan de categorie 'éénka
derinzending' bij ten
toonstellingen. Zie 'Phila
telie' van november 
1996 (bladzijde 788). 

PS: Verenigingen en re
gio's die zelf een cursus 
in eigen omgeving willen 
organiseren Kunnen zich 
nog steeds bij het Bonds
bureau aanmelden! 

WOONPLAATS
CORRECTIE 

In de vorige aflevering 
van de Bondspagina's 
(januari, bladzijde 38, 

vermelding Bondserete  ^ ^ 
kens) werd Noordv/ijk i fl< 
als woonplaats van de ' ■ ' 
heer K.W.F. Louwershei
mer vermeld. Dit is on
juist; de heer Louwershei
mer woont in Den Haag. 



L U C H T P O S T 
IUIEIHAIS SAMENSTELLING ( A . I . ) : J.E.C.M. DEKKER, 

RIETKRAAG 6, 2771 KX BOSKOOP 
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Vijf verschillende stempels die op 25 oktober 1996 gebruikt werden ter gelegenheid van het duizendjarig bestoan van Oostenrijk 

MEDEDELING VAN DE 
REDAGIE 
In verband met ziekte 
van de samensteller van 
deze rubriek, Wim Dek
ker, neemt zijn zoon 
Hans Dekker de samen
stelling van Luchtpost-
nieuws voorlopig over. U 
wordt daarom verzocht 
correspondentie met be
trekking tot deze rubriek 
te richten aan: 

J.E.C.M. Dekker 
Rietkraag 6 
2771 KX Boskoop 
Telefoon 0172-216534 
(na 19 uur). 

Wim Dekker v/ensen we 
een spoedig herstel toe! 
Redactie 'Philatelie' 

ZOMERDIENSTREGELING 
KLM 
De nieuwe zomerdienst-
regeling van de KLM 
biedt ons de volgende 
'nieuwe' vluchten: 

31 maart 1997: 
Vlucht KL575 - Amster-
dam-Freetown-Abidjan-
Amsterdam. 
Er zal worden gevlogen 
met een B767-300. Het 
traject Amsterdam-Free
town werd al eerder ge
vlogen door de KLM en 

wel op 3 november 
1967. 
Amsterdam-Abidjan 
werd door de KLM nog 
eerder gevlogen, name
lijk op 2 november 
1963. 
De nieuwtjesdienstvan 
De Vliegende Hollander 
zal trachten post mee te 
geven met deze gecom
bineerde vlucht. 

lAiuni 1997: 
KL 869 - Amsterdam-
Sapporo-Nagoya 
en 
KL 870 - Naqoya-Sop-
poro-Amsterdam. 
Er zal worden gevlogen 
met een B-747. Deze 
vlucht zal alleen door
gaan als de Russische 
autoriteiten toestemming 
qeven voor het vluchtge-
deelte boven Siberië. 
Ook in dit geval zal de 
nieuwtjesdienstvan De 
Vliegende Hollander zijn 
best doen om gecombi
neerde post mee te stu
ren. 

VLUCHT NAAR SAN JUAN 
De enveloppen van de 
vlucht van de KLM naar 
San Juan zijn helaas nog 
steeds niet terug bij de 
nieuwtjesdienst. Waar
schijnlijk is een postzak 

zoek geraakt bij het uit
laden van het vliegtuig. 

CHINA SOUTHERN 
De nieuv/tjesdienst van 
De Vliegende Hollander 
heeft de luchtvaartmaat
schappij China Southern 
gevraagd post mee te 
nemen op nun eerste 
vlucht van 26 november 
1996 naar Schiphol. He
laas is er tot op heden 
geen reactie van de 
maatschappij ontvan
gen; de nieuwtjesdienst 
qaat er daarom van uit 
dat dit mislukt is - jam
mer! 

GEMENGD NIEUWS 
Northwest Airlines zal 
per 1 mei 1997 een 
nieywe dienst openen op 
Newark. Er wordt gevlo
gen meteen DC-10. 
Vanaf 1 juni 1997 zal 
deze dienst worden 
doorgetrokken naar In
dia. Of er postvervoer 
mogelijk zal zijn moet 
worden afgewacht. 

Air Moldova wil vanaf 
april 1997 een nieuwe 
dienst openen op Schip
hol. Ook in dit qeval 
moet worden afgewacht 
of postvervoer mogelijk 
zal blijken; de nieuv^^jes-

dienst heeft er echter een 
hard hoofd in. 

SAS-VLUCHTEN 
De SAS bleef ook in de 
tweede helf van 1996 
vluchten maken naar 
aanleiding van het feit 
dat de maatschappij vijf
tig jaar bestond: op 26 
augustus 1996 per DC-9 
van Kopenhagen naar 
Minsk V.V., op 9 septem
ber 1996 per DC-9 van 
Stockholm naar Archan
gelsk v.v. en op 17-9-
1996 per B-767 van 
Stockholm naar New 
York. Laatstgenoemde 
vlucht was ter herden
king van het feit dat dit 
traject vijftig jaar gele
den gevlogen werd met 
een DC-4. 

BALLON- EN HELIPOST 
OOSTENRIJK 
Het jubileum 'Duizend 
jaar Oostenrijk' werd 
gevierd met diverse bal
lonvaarten en bijbeho
rende poststukken {af
beeldingen 1 tot en met 
5). 
Op 1 december 1996 
werd de bekende Christ-
/c/ncf/-ballonvaart weer 
gehouden. 
Op 13 september 1996 
was er een helipost-

1000 Jahre Österreich 
. a . 1015% 

VOE-ZCW 
2 

vlucht van Pöttsching 
naar Trausdorf (albeel-
ding 6). 
Op 6 december 1996 -
en dot was al weer voor 
de veertiende keer - Luft-
schiffpost \en bate van 
Pro Juventute. Het stem
pel vermeldt als plaats 
Oberndorf bij Salzburg 
[afbeelding 7). 

17033 POTTSCHINGl 

'S/ 14 Luftschiffpost 
1^ der PRO JUVENTUTE ^ 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER-GROEN-
LAND-IJSL^ND-FINLAND en ALAND postfris en gebruikt. 
Gratis pri jsl i jst op aanvraag. Postbus 23 

6950 AA Dieren 
Tel. 0313-421889 (geen winkel) 

Faxnr. 0313-413295 PZH RON HERSCHEIT 

G R I E K E N L A N D 
CEuropa-Owerxee) 

Landenverzamelinsen, ensrosparti jen, brieven e t c , 
P O S T Z E C E L V E I L I I M < ; 

Gratis catalosus o p aanvraag. 

P H I L A T H E H S L t d . 
P.O.Box 79, Teddinston Middx. TWII-9QR-England 

Tei.: 0181-9776217, Fax: 0181-2550257 

122 
Wij bieden u postfrisse zegels van de thema's voetbal/sport/ 

oiymp.spelen/UPU enz. enz. met aanzienlijke kortingen. 
Vraag de gratis prijslijst (Michel-nummers) van uw thema. 

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

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

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



FRANKPOST "AMBACHT" 
VEERSEDIJK 59 - 3341 LL H.I. A M B A C H T 
tel. 078 68 18074 / 21385 - fax. 078 68 15756 

Giro: 48,91.639 

FRANKPOST "GILZE" 
BIESTRAAT 3A - 5126 N H GILZE 
tel. 0161 453588 - fax. 0161 453468 

Bank: 86.73.00.574 

j IJ j l 

(geldig van 15 februari t/m 15 maart) 
1 KILO AZIË alleen grootformaatzegels van 160,- voor 110,-

1 KILO AFRIKA alleen grootformaatzegels van 160,- voor 110,-
1 KILO BENELUX mix (groot- en kleinformaat) voor 75 gulden 

RESERVEER ALVAST ZATERPAC 22 MAART 

Vanaf 15 februari staat er een enorme sortering kleinere partijtjes van 50-100 gulden voor u klaar op ons kantoor in 
H.I.-Ambacht (en in Gilze). Uiteraard zijn er ook vele grote(re) partijen/dozen etc. aanwezig. Alle - zoals bekend - met de 

UNIEKE FRANKPOST-GARANTIE. Bovendien bestaat middels onze befaamde CONTINENTDOZEN 
(vanaf 195 gulden tot.... zoveel u zelf wilt!!), de mogelijkheid om dozen bij ons te bestellen die zoveel mogelijk afgestemd 

zijn op uw interesse. 

NIEUWE SORTERING KILO WAAR 
GIGANTISCHE VOORRAAD MOTIEF- EN LANDENPAKKETTEN 

AL DE NIEUWSTE MOTIEF-SERIES / BLOKKEN DIRECT AANWEZIG 
TALLOZE FDC'S / TELEFOONKAARTEN UITZOEKEN VANAF 1 GULDEN 

MOGELIJKHEID TOT BEHANDELEN VAN MANCO-LUSTEN 

BEZOEK DAAROM ZO SPOEDIG MOGELIJK ÉÉN VAN ONZE BEIDE FILIALEN 
openingstijden: H.I.-Ambacht: di.-vr. van 10.00 tot 17.00 uur, za. van 10.00 tot 15.30 uur 

Gilze: geopend op dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00-16.00 uur 
Op Goede Vrijdag 28 maart zijn wij gesloten. 

Levering: alleen onder rembours of na vooruitbetaling. Beneden 200 gulden + kosten 9,50 resp. 7,00 extra 

34 

POSTZEGELVEIUNG 

Hogeweg 118 
4382 RK Vlissingen 

Tel. 0118-411878 
Fax 0118-411879 

POSTZEGELVEIUNG I>C3<J^ . ^^ JyOAd^ 
Zaterdag 22 maart a.s. te Gouda 

stationsplein 9A - Direld naast het station 
(Voldoende parkeerruimte aanwezig) 

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

andere stempelmateriaal. 

- IVIooi gedeelte losse nos N.O.R. en buitenland w.i. veel 
topmateriaal (veelal gekeurd), variëteiten, brieven e.d. 

- Zoals gebruikelijk groot aantal interessante partijen, 
verzamelingen, restanten enz. van enkele tientjes tot 
duizenden guldens. 

!!!!! OOK DEZE VEILING MAG U BESLIST NIET MISSEN !!!!! 
* \N\] zoeken doorlopend goede verzamelingen, alsmede betere 
zegels en series voor realisatie via onze veilingen, of aankoop. 

0118-411878 
De moeite waard! 

DOOR OVERMAKING VAN ƒ 5,-
(Portokosten) 

ONTVANGT U ONZE ZEER LUXE 
CATALOGUS GRATIS, 

giro 3536041 bank 64.30.04.424 



' ' ^ 

HILLEGOM 

POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

H00GEWERFSTRAAT18, 2181 EJ HILLEGOMCENTRUM 

W I N K E L AAN HET HENRI DUNANTPLEIN, VOLOP G/?/ir/S PARKEERRUIMTE 
ELKE DAG GEOPEND VAN 918 UUR ZATERDAG VAN 917 UUR DONDERDAG OOK 19 21 UUR 

TELEFOON 0252 524352 of 516510 FAX: 0252 515422 
GRATIS NIEUWE PRIJSLIJSTEN 

NEDERLAND EN INDONESIË 
NIEUW! 

JAARGANGEN 
1995** 

Ned Antillen 
Aruba 
Aruba FDC 
Sunname 
Indonesië 

89,
31,
38,

172,
221,

Alderney 
Andorra Frans 
Andorra Spaans 
Duitsland 
Frankrijk 
Guernsey 
Hongarije 
Hongarije gest 
Israel 
Oostenrijk 
Polen 
Polen gest 
Uno Geneve 
Uno New York 
Uno Wenen 
Vaticaan 

27,
40,

7,
161,
157,

82,
93,
93,
98,
74,
72,
51,
39,
22,
36,
89,

Verenigd Europa 229,

NIEUWE OOSTEUROPESE REPUBLIEKEN 

Postfris 1990 1991 1992 1993 

ESTLAND 
LETLAND 
LITAUEN 

AZERBAJDZJAN 
ARMENIË 
GEORGIE 
KASACHSTAN 
KIRGIZIË 
MOLDAVIË 
TADZIKISTAN 
TURKMENISTAN 
UKRAINE 
WIT RUSLAND 

JOEGOSLAVIË 
KROATIË 
MACEDONIË 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
TSJECHIË 

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

WATERMERKIOEKER 
MORLEYBRIGHT 
INSTATECTOR 

van 5 9  voop slechts 39,50 

32,

13,

87,

29

3 

20,

19,

10

29,

1160,

1,

86,

12

44

14

7

168

32

67

46

29,

122,

26,

60,

47,

13,

9,

7

65,

48,

42,

8,

128

46

67

39

37

38

1994 1995 TOTAAL 

30,

72,

34,

133

31,

10,

35,

135

251

39,

41,

16,

417

105,

7 5 

4 1 

4 5 

3 7 

3 2 

25

38,

27,

243,

68,

182,

169,

100,

238,

103,

30,

20,

107

9 5 

5 7 

3 0 

33,

4 4 

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 k l e i n e o p l a g e 
b e p e r k t e v o o r r a a d , o p = o p 

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

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
64

74

78

90

84

81 
66

91 
84

78

© 
54
61

60
73

65
66

50
73

69
61

70/79 775.- 625,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

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

6 1 
44
54
57
45
59
6 1 
6 1 
46
48

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

67  51 
224  224 

9 1 
7 9 
7 9 
4 9 

91 
79
79
4 9 

KOLLEKTIE 
1 9 7 0 t / m 1995 
postfris 2025 , 

gestempeld 1700 , 

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

♦* 
65

75

102

75

72

217

82

128 

© 
35
32
55
54
49

195
47
94

317 274
166 132

70/79 1275,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

211 
132
205
130
193
149
285
107

181 
102
149
99

164
124
256

92
220  210

39  32 

80/89 1625, 1375,

1990 
1991 
1992 

2 9 
2 9 
3 4 

2 3 
19
2 4 

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1992 
postfris 2950 , 

gestempeld 2350 , 

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

60/69 890.- 549.-

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

38
54
56
73
58
47
29
28
46

17
25
24
30
35
18
15
12
19
79

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

43
47
74
47
49
35
80
71 
64
42

14
21 
39
24
19
15
37
50
43
44

80/89 539,- 298,-

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

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

19
2 6 
3 9 
5 2 
2 9 
3 7 

KOLLEKTIE 
1960 t /m 1995 
postfris 2 1 9 0 , 

gestempeld 1285 , 

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

1885.- 1360.-
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

83
111
88
99
71 

149
149
129
90

46
41 
6 1 
4 6 
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
98

49
46
46
55
38
38
45
60
58

80/89 849,- 519,-

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

100
35
97
93
45

4 7 
35 
65 
5 0 
3 9 

KOLLEKTIE 
1960 t /m 1995 
postfris 4125 , 

gestempeld 2375 , 

BESTEL PER POST! 

A R U B A 
postfris 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

42,— 
28,— 
38,— 
36,— 
38,— 
37,— 
32,— 
30,— 
3 1 , — 
35,— 

Kompleet 345,— 

F D C 

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

395,— 

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

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

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

42 — 
4 20 
9 50 
17 50 
17 50 
31 50 
22 75 
14 — 
21 — 
8 75 
5 95 
3 85 
3 85 
3 85 
3 85 
3 50 
3 35 
3 50 
6 30 
6 30 
6 30 
5 95 
5 95 
6 65 
6 65 
7 — 
8 40 
8 — 
8 75 
8 75 
8 75 

KINDERVELLETJES 
KOLLEKTIE 31 STUKS 

POSTFRIS 375, GESTEMPELD 309,

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

Jaar 

BRANDKASTEN en 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 

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

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

6b 210 — 
6c 65 — 
6cl 65 — 
6e 12 — 
6eF 5 25 
6fF 7 50 
6fQ 85 — 
7a 7 50 
7b 7 50 
7bF 13 25 
Ba 17 50 
8b 17 50 
8c 67 50 
BaF 22 50 
8bF 37 50 
BcF 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 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
lOaF 24 50 
lObF 36 — 
llaF 34 — 
llbF 37 50 
12a 42 — 
13a 60 — 
14a 19 — 
14b 19 — 
15a 1150 
16a 3 75 
15b 
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 26 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 

26a 5 75 
27a 5 26 
27b 6 
2B 5 26 
29 9 40 
30 9 40 
31 13 25 
32 12 76 
33a 6 25 
33b 5 25 
34a 6 26 
35 14 50 
36 1125 
37 30 — 
38 13 26 
39 11 25 
40 1125 
41 1125 
42a 1 5 

43a 6 25 
43b 5 25 
43c 5 25 
43d 5 — 
44a 6 — 
44b 6 — 
45 13 25 
46 1126 
47a 5 25 
47b 5 — 
48 13 25 
49 13 26 

TELBLOKJES  PRIJS OP AANVRAAG 

KOLLEKTIE BOEKJES 
95 ST. 2995,

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

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

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

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

K O L L E K T I E 
9 s t u k s 1 9 5 , 

A U T O M A A T S T R O K E N 
1989 
1990 
1993 
1994 

14 st 
11 st 
2s t 
3s t 

49,25 
22,25 

3,25 
7,50 

KOMPLEET 82 , 

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

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 

76
60
99

148,
98
85

100,
8 5 
7 6 
78,
89
8 3 

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

ISRAEL postfris/fulltab 

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

57

46

11 
15,

20

29,

32,

24,

40,

44,

74

106

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

85
121
133,

129,
123,

171,
131,
105,

105,

95,
83,
7 3 

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

W E R E L D N I E U W T J E S D I E N S T 
Wi j l e v e r e n a l l e n i e u w e u i t g i f t e n v a n d e 

l a n d e n e n m o t i e v e n d i e U v e r z a m e l t 
V r a a g i n l i c h t i n g e n 



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

a 

ti 
n 
II ■■ 

Cat 

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

j'ö 
Gat 

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

OVERZEE 
U I ^ 

« t _ , 
DC — 
U I I— 

s= 
NVPH 
• • 

3,
9,
7,
4,
5.

4,
5,
5,
7 
9,

56,

10
10,
49,
14,
16,

13,
4 7 
2 2 

4 1 
49 

265,

56
99 
80,

108,
79,

64 
79 
70
94
80

795,

107
99
77,

109,
75,

1575,

i 
U I 

Yvert 
* • 

2 6 9 

1 2 7 

389,

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

279,

7 5 

3 0 

3 0 

3 3 

5 2 

5 8 

3 9 

5 3 

4 8 

4 5 

4S9,

7 0 

8 3 

7 0 

7 6 

6 3 

1485,

U I 

t 

tU i 

co 
U I 

o 
o 

Zonnebloem 
• • 

14,
8,
5,
6,

11,

10,
7,
9 
8 

14

89,

17
13,
16,
15,

152,

82,
50,
41,
38 
76 

490,

99,
105
107,
110,
183,

98,
118,
131,
108
109,

1145,

122
122,
180,
186,
182,

2450,

i 
U I 

1 
Yvert 

** 

8 

6 3 

9 2 

21 

4 5 

11 
1 0 

245,

1 0 

7 

8 

1 9 

2 6 

315,

• • 

49, 
29, 
13,

8,
1 3 

24 , 
48 , 
6 3 
2 3 

2 0 8 

473,

2 6 3 
160,
137,
252, 
123,

2 0 4 
272,

8 4 

8 3 
250,

1810,

2 5 1 , 
508,
202, 
226,

57,

49,
93,

3 9 7 
3 6 3 
1 3 1 

2255,

8 6 
116,
127,
121 , 

98, 

5075,

c/> 
oc 
U I  > 

Yvert 

** 
2 2 0 

8 5 
295, 

1 3 3 

5 9 

1 6 

1 4 

1 6 

2 9 

2 5 

1 4 

1 9 

1 9 

335, 

4 3 

3 6 

6 3 

5 2 

4 9 

5 5 

4 8 

5 0 

5 3 

5 1 

495 

5 2 

5 4 

6 5 

7 8 

1 0 4 

1439,

EU 

ec 

cc 
u

Yvert 
• • 

108,
90,
56,

117,
40,

42,
26,
29,
47 
68 

610,

6 2 
66,
74,
66,
66,

6 2 
80,
98,
79 

102

739,

139,
267,
119,
135,
291,

243
200
181,
220,
161 

1915,

165
181 
218,
198,
195

4125,

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 

5 1 

9 7 

7 9 

1039,

■Ui 

o 

U I 
■a 

Yvert 
* • 

99,
9 0 
6 0 
60,
37,

950,
32, 
32, 
6 4 
9 0 

1475,

5 0 
3 5 
57,
40, 
59,

90 , 
5 1 , 
48 , 
56,
6 1 

530,

89,
119,

62, 
99,
92, 

1 1 7 
65,
80, 
77,

185,

975,

69, 
8 8 
82, 

1 1 7 
1 2 4 

3375,

u . 

Yvert 

** 

4 5 

1 3 

3 2 

2 0 

1 9 

1 4 

139,

1 6 

1 8 

5 6 

5 0 

3 9 

5 4 

4 5 

4 8 

4 5 

4 5 

405, 

4 0 
5 5 
4 8 
5 0 
6 4 

785, 

IROPA 
cc 

en 

UJ 
X 

Yvert 
• • 

22,
11,
17,
18,
15,

12
1 1 
16,
21,
9,

145,

25,
20,
21, 
36,
64,

23,
37,
37,
37,
24 

319,

45,
31, 
3 7 
57,
56,

56,
4 8 
57,
32,
46,

455,

45,
47,
4 6 
53 
65 

1150,

a 

UJ 
o 
UJ 

Yvert 
• • 

20,
6,

56,
40,
47,

3 2 
61, 

103,
16,
4 3 

419,

73,
45,
47,
38,
25,

53,
70,
33,
42,
6 2 

465,

70,
95 

95,
112
103

85,

71,
192,
162,
153,

1125,

110,
129,
165,
157

93 

2595,

•~» 
CC 
UJ 
1— 
O 
o 

Michel 
• • 

14,
2 0 
15,
15,
16,

15,
17,
17,
2 0 
19

165,

18,
18,
21, 
24,
30,

29,
30,
28,
30,
36 

259,

35,
3 7 
38,
40,
41, 

43,
43,
46,
45,
46,

405,

50,
52,
49,
62,
69

1100,

VERENIGDE NATIES 

>; 
Yvert 

5 

8 

13, 

8 
9 
6 
9 

1 0 
2 3 
1 0 
11 
1 3 
1 9 

115,

2 2 

2 4 

2 8 

5 9 

4 7 

6 0 

3 8 

4 5 

3 2 

2 5 

370, 

3 8 

31 

2 9 

21 
3 8 

649 , 

1 
Yvert 

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 1 , 
12 , 
1 5 
2 9 
2 0 
41 
3 0 
3 0 
2 3 
3 9 

245, 

4 2 

4 4 

4 7 

3 5 

4 8 

625, 

1 
Yvert 

• • 

5 

1 7 

2 2 , 

1 0 

9 

1 7 

3 0 

2 7 

3 9 

2 7 

2 6 

2 0 

3 4 

235, 

4 3 

4 9 

4 8 

3 5 

5 0 

475, 

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk / 64 bladzijden 

BIJ grotere aantallen lagere prijzeni 
Prijs per stuk l x 5/9x 10/24x +25x 
WittR hIaHz 99 Fin 9R  97  9f i 

1 Zwart« 3 bladz 39,50 38  37, 56,

1 
UJ 
u 
UJ 

Michel 
• • 

27,
26,
19,
17,
24,

12,
24,
14,
19
2 0 

198,

2 3 
25,
29,
32,
35,

38,
29,
38,
47,
3 1 

320,

35,
42,
39,
44,
44,

41, 
42,
50,
46,
5 6 

430,

53,
53,
65,
6 5 
89 

260,

o 

—1 
DC 
UJ 
CO 
1— 
3 
I M Michel 

• • 

88, 
3 1 , 
72, 
19,
1 8 

18,
25,
20, 
2 0 
1 9 

325,

2 3 
23,
3 1 , 
44,

158,

22, 
50, 
37, 
32, 
3 6 

445,

38, 
46,
44,
52, 
42, 

5 2 
6 2 
4 9 
55,
55,

485, 

48, 
59, 
6 6 
6 9 
9 9 

1580,

JAARGANGEN, SERIES 
CIN l V^OOC V V M M n i ^ C I > i 

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

D U I T S L A N D 
BUNDESPOST 

Michd 

♦* © 

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,

1 0 7  55,
1 0 8  56,
133, 69,
163, 80,
165, 100,

1145, 605,

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

3025, 1850,

BERUJN 

Michd 

* * © 

19, 28,

9, 10

1, 1,

16, 17,

11, 13,
39, 36,
10, 13,
8, 10,

23, 24
27, 26

159, 175,

86, 86,
37, 36,
35, 30,
25, 23,
6 6  47,

22, 2 0 
62, 62,
60, 43,
59, 66,
4 2  3 7 

480, 440,

42, 38,
104 8 2 
6 1 ,  5 1 , 
75, 65,
62, 6 1 , 

6 6  64,
148, 188,
108, 124,
176, 205,
101,  94,

920, 949,

1520, 1525,

DDR 

Michel 

* * © 

88, 87,
109, 176,

77, 92,
189, 155,

7 1 ,  45,

7 1 ,  55,
68, 5 1 , 
65, 55,
6 3  49,
8 7  76,

865, 840,

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

6 1 ,  5 5 
64, 5 7 
76, 74,
68, 62,
8 0  6 6 

610, 539,

113, 9 0 
110, 95,
109, 97,
116, 70,
83, 74,

9 1 ,  7 9 
67, 6 0 
77, 68,
78, 82

1 0 5  9 6 

925, 790,

2340, 2115,

1 REUZENPAKKET POSTZEGELS 

ve 
10.000 

ïrschillende afgeweekte zegels 
^EEL LANDEN EN MOTIEVEN 

slechts Z 4 9 j ^ 
WIJ KOPEN 

FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

( 
NED 
BEL( 
FRA 
BUN 

RUIM UW REÏ 
Prijs op basis van 

=zonder toeslag), v 
ERLAND ƒ 0,72 p gulden 
3IÉ ƒ 3,50 p 100 Fr 
MKRIJK ƒ 0,19 p Franc 
D ;o .80n Mark 

5TANTEN OP 
franl<eerwaarde, 
rijblijvende prijzen. 

ENGELAND / 1 , 8 5 p £ 
VERSTATEN / 1 , 1 5 p $ 
ARUBA / 0 , 6 0 p g l d 
ZWIT55ERI f n.Rfi n Franr̂  

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

BES 

LEV 

VER 
BET 

VOC 

CRE 

VERENIGD 
EUROPA 

ALLES LEVERBAAR VOLGENS 1 
ZONNEBLOEM-IVIICHEL-EUROCAT.I 

Jur 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

56/60 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

61/70 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

71/80 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

81/90 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

61/95 

CEPT 

• • 

6 1 1 -
1 6 5 -

1 7 -
1 8 -

3 0 4 -

1095,-
3 4 -
5 9 -
6 8 -
6 0 -
5 8 -
4 5 -
5 5 -
5 8 -
9 8 -
8 2 -

605,-

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

1475,-
1 3 2 -
1 9 6 -
2 8 3 -
2 3 2 -
2 7 6 -
2 8 7 -
2 5 9 -
2 8 5 -
3 1 6 -
2 4 5 -

2460,-
2 7 3 -
5 0 1 -
2 9 1 -
2 7 6 -
1 9 9 -

6995,-

© 
9 6 -
8 0 -
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 6 -
9 4 -

1 4 5 -
1 2 7 -

9 2 -
8 8 -

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

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

5250,-

MEELOPERS | 

** 
5 7 -

1 0 -
5 6 -
1 4 -

134,-
6 -
8 -

1 3 -
1 4 -
6 -

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

248,-
1 5 -
2 3 -
3 2 -
1 4 -

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

405,-
4 0 -
4 8 -

114-
4 3 -
9 0 -

1 0 9 -
9 6 -

1 6 2 -
1 0 5 -
9 6 -

885,-
3 2 0 -
1 8 2 -

4 1 -
4 6 -

1 7 0 -

2375-

VOORLOPEF 
1/3 ITALIË 
4/6 TRIEST A 
7/10 TURKIJE 
11/12 SAARLAND 
13/17 BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWITSERLAND 
40/42 ITALIË 
43/45 TRIEST A 
46/51 GRIEKENLAND 
52/57 LUXEMBURG 
58/59 PORTUGAL 
61 FRANKRIJK 
62/64 BELGIË 
65/66 ITALIË 
67/68 TRIEST A 
69/70 VER NATIES 
71/73 GRIEKENLAND 
74/76 TURKIJE 
77/80 TURKIJE 
81 BUNDESPOST 
82/84 LUXEMBURG 
86/86 VATICAAN 

** 
240-
3 9 -
2 5 -

450 -
165-
9 6 -

165-
1250-
149-
3 9 -

575-
350-
240-

1 8 -
165-
4 5 -
9 -

1 3 -
245-

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

9 -

© 
3 4 -

1 0 -
5 2 -
11 -

105,-
3 -
5 -

1 3 -
1 3 -
6 -
8 -

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

196,-
1 0 -
1 6 -
2 2 -

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

308,-
3 0 -
4 3 -
8 4 -
3 3 -
7 0 -
7 8 -
6 8 -

1 2 8 -
7 1 -
8 2 -

675,-
2 6 4 -
1 4 4 -
3 3 -
4 0 -

1 7 0 -

895,-

IS 
© 
6 3 -
3 8 -
1 9 -

445-
129-
7 9 -
6 0 -

1250-
2 2 -
3 6 -
1 1 -

195-
3 3 -
1 0 -

110-
6 -
8 -
8 -

1 8 -
3 5 -
5 5 -
3 -

4 5 -
9 -

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

TELLEN PER POST. HOLLANDS GLORIE TELEFOON 0252 524352 
Hoogewerfstraat 18 of 0252 516510 
2181 EJ HILLEGOM FAX 0252 515422 

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

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

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

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

DITCARDS: bi) bestelling s v p vemnelden uw kaartnummer, de vervaldatum en uw 
handtekening 

1 VRIJBLIJVENDE AANBIEDING | 
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SAMENSTELLING W . M A. DE ROOlJ , 
POSTBUS 1 0 5 1 , 5 1 4 0 CB WAALWIJK 

Argentinië 
Carrousel 
Op 5 oktober van het af
gelopen jaar gaf de Ar
gentijnse post een boekje 
uit met driemaal 25 c , 
driemaal 50 c. en één
maal 75 c. Op de zegels 
zijn allerlei draaimolen
motieven te zien. 

Australië 
Rode roos 
Eén enkele rode roos 
staat afgebeeld op de op 
29 januari verschenen 
wenszegel van Australië. 
Tijdig genoeg dus om 
qelieTden op Valentijns
dag ook door middel 
van de frankering te be
hagen. 
Tien van deze zelfkleven
de zegels van 45 cent 
zijn ook te vinden in een 
postzeqelboekje. Het 
boekje Devot bovendien 
tien labels met toepasse
lijke wensen. 

Klassieke auto's in 
Australië 
Vanaf de eeuwwisseling 
werden er in Australië al 
auto's geproduceerd. 
Vandaag de dag is het 
één van de meest gemo
toriseerde gemeenschap
pen ter wereld' er is één 
auto voor elke 1.7 bewo
ner. 
Op een op 27 februari te 
verschijnen postzegelse
rie zijn vier klassieke au
to's afgebeeld, die in de 
periode tussen 1930 en 
1960 in Australië wer
den geproduceerd (geas
sembleerd). 
Als eerste is de Ford 
Coupe Utility uit 1934 te 
zien: een mengeling van 
een personenauto en een 
pick-up. De GMH Hol
den 48-275 uit 1948 
was de eerste 100 pro

cent Australische auto. 
Uit 1958 dateert de (En
gelse) Austin Lancer, ter
wijl de Amerikaanse 
Chrysler Valiant R uit 
1962 de vierde zegel 
siert. 
De vier zelfklevende 
postzegels van 45 cent 
ziĵ n OOK in boekjes en 
rollen van 100 stuks ver
krijgbaar. Het boekje be
vat tien zegels. 

Brazilië 
Braziliaanse vliegtuigen 
in december van net af
gelopen jaar verschenen 
in Brazilië vijf zelfkleven
de permanente zegels 
met afbeeldingen van in 
Brazilië geproduceerde 
vliegtuigen. De nationale 
vliegtuigindustrie Emrear 
maakt nogal wat typen. 
Afgebeeld zijn de cAlß-
145, EMB-120 Brasilia, 
EMB-312Tucano,EMB-
312H Super Tucano en 
de AMX. Twee van deze 
series vormen de inhoud 
van een postzegelboek
je. De zegels zijn, zoals 
vaak in dit land, zonder 
waarde-aanduiding en 
kunnen worden gebruikt 
voor het niet-commercië-
le binnenlands briefta-
rief. 

Denemarken 
Zilveren regeringsjubi
leum 
Op 14 januari van dit 
jaar herdacht de Deense 
postdienst met een serie 
postzegels én met een 
postzeqelboekje het feit 
dat vijfentwintig jaar ge
leden prinses Margrethe 
tot koningin werd uitge
roepen. 
Het postzegelboekje be
vat tien postzegels van 
3.75 k. met het portret 
van de koningin en 
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Een echte Australisch auto is de GMH Holden uit 1948 te zien in het 
Australische postzegelboek|e met klassieke Australische auto's 

/¥ 
De toenmalige Deense minister 
president Jens Otto Krag nep op 
het bordes van slot Christans 
borg op 15 lonuari 1972 de 
troonopvolgster tot koningin van 
Denemarken uit 

kroonprins Frederik. Het 
is het zesentachtigste 
boekje in de reeks bij
zondere boekjes. 

Nieuw automaatboekje 
Op dezelfde datum - 14 
januari - verscheen ook 
een nieuwe Deense per
manente serie met het 
portret van de vorstin. 
Het is de vierde uitgifte in 
vijfentwintig jaar. De au
tomaten in Denemarken 
bevatten sindsdien boek
jes van tien kronen, met 

Het nieuwe automaatboek|e van 
Denemarken heeft ook een nieu 
we kafttekening 

daarin ook zegels van de 
nieuwe serie. De inhoud 
bestaat uit twee zegels 
van 3.75 k. (het nieuwe 
type) en twee van 1.00 
en 0.25 k (golflijnenze-
gels). Het boekje draagt 
nummer C l 8. 

Foeröer 
Al eerder gaven de Foer
öer een boekje met vogel-
zegels uit: in 1991, 1995 
en 1996. Op 17 februari 
volgde boekje nummer 
vier. Afgebeeld zijn twee 
vogels die soms op de ei
landen waar te nemen 
zijn. De eerste, de goud-
vink, komt er vrijwel nooit. 
Alleen in het najaar en de 
winter van 1994 vertoef
de er een honderdtal. 
Eind 1995 was er niet één 
meer te zien. 
Het barnsijsie, een noor
delijke vogel, was wat 

Bi| de barnsiis|es wordt het 
mannet|e gekenmerkt door een 
rode keel en een rode plek op 
z'n kop|e 

vaker in de Foeröer te 
zien. Hun broedplaatsen 
bevinden zich echter 
voornamelijk in Groen
land, IJsland en Zweden. 

Gibraltar 
Kittens 
Huisdiertjes zijn de laat-

Groenland met de plaat
sing van boekjesautoma
ten. Voorlopig zijn ze op 
vier plaatsen geïnstal
leerd: Nuuk, Sisimiut. 
Kangerlussuaq en llulis-
sat. Een noviteit in dit 
land, want eerder be
stond er geen mogelijk
heid om buiten de ope
ningstijden van de kanto
ren aan postzegels te ko
men. Het zijn dezelfde 
automaten als die in De
nemarken. Ze vormen 
één geheel met de rood
gekleurde brievenbus
sen. 
Het automaatboekje kost 
20 k. en bevat zegels 
met afbeeldingen van 
walvissen. 

Het nieuwe automaatboek|e van Groenland 

ste jaren nogal populair 
als zegelmotief. Zo 
kwam Gibraltar op 12 
februari met een hele 
verzameling katten: op 
een miniatuurvelletje, in 
een serie van zes zegels 
én in een postzegelboek-

Het boekje kost £ 5.00 
en bevat vijf velletjes met 
zegels van 5, 24, 26, 
28, 30 en 35 p 

Groenland 
Vlinders op postzegels 
Hoewel menigeen dat 
niet zou verwachten, zijn 
er in Groenland ook vlin
ders. Dit jaar heeft de 
post ze zelfs gekozen als 
thema voor diverse uitgif
ten. Zo verscheen op 14 
januari een serie van vier 
vlinderzegels; ze komen 
ook in een boekje uit. 
Vanwege een kortgele
den vastgestelde tarief
verhoging zijn er nogal 
wat wijzigingen in het 
emissieprogramma. Het 
boekje bijvoorbeeld zou 
aanvankelijk ook op 14 
januari verschijnen. Dat 
wordt nu 5 mei. Behalve 
de vlinderzegels zitten in 
het boekje ook zegels ter 
gelegenheid van het zil
veren regeringsjubileum 
van koningin Margrethe. 
De prijs van het boekje 
wordt 53.50 k. 

Boekjesautomaten in 
Groenland 
Op 14 januari begon 

Groot-Brittonnië 
Hook-and-hang 
Een variant op de 
Nieuwzeelandse hang 
one/se//-boekjes zijn de 
ErWse hook and hang-
boekjes. De Engelse post
dienst begon in novem
ber van het afgelopen 
jaar met de verkoop van 
deze retoilboekjes in spe
ciale 'hangverpakking' in 
tien winkels van de firma 
Marks & Spencer. De 
proefneming zou tot deze 
maand voortduren. 
Er zijn geen speciale 
boekjes voor vervaardigd. 
Het zijn dus dezelfde 
boekjes die ook aan de 
loketten verkrijgbaar zijn. 

Win een boeket bloemen 
per post 
Het op 6 januari versche
nen wenszegelboekje 
met prachtige bloemen 
kreeg op 3 februari een 
variant. De inhoud is 
weliswaar hetzelfde, 
maar de kaft is geheel 
verschillend. Het is een 
promotieboekje dat in 
nogal wat grote winkels 
en warenhuizen verkrijg
baar is. Kopers ervan 
kunnen deelnemen aan 
een wedstrijd waarbij 
een flink aantal boeket
ten of bloemenbonnen te 
winnen zijn. 

Zes vrouwen op brief
kaarten 
De op 21 januari ver
schenen postzegelserie 



met afbeeldingen van de 
zes vrouwen van Hendrik 
VIII dient als basis voor 
een boekje met tien spe
ciale brierkaarten. Het 
boekje kost £ 3.50. 
Boekjes met deze zoge
heten Stamp Cards ver
schenen in Engeland niet 
eerder. 

Februari stortvloed 
Al eerder meldde ik dat, 
nu het Olympisch jaar 
voorbij is, het beeldmerk 
van de Olympische en 
Paralympische spelen 
van Je boekjes zou ver
dwijnen. Dat is inmiddels 
op 4 februari gebeurd. 
Omdat de informatie in 
de boekjes aangepast is, 
zijn het allemaal nieuwe 
uitgiften. Het gaat om de 
volgende boekjes: 

viermaal 2nd class, drukkerij 
Walsall 
viermaal 1st class, drukkerij 
Walsall 
tienmaal 2nd class, drukkerij 
Harrison 
tienmaal 2nd class, drukkerij 
Questa 
tienmaal 1 st class, drukkerij 
Harrison 
tienmaal 1 st class, drukkerij 
VValsall 
viermaal 37 p. 
viermaal 63 p. 

Ook de automaatboekjes 
van £ 1.- en van £ 2.-
verschenen in februari 
met een gewijzigde tekst. 

Hongkong 
In 1842 beëindigden het 
Verenigd Koninkrijk en 
China riun strijd om de 
controle op opium in het 
Verre Oosten. Het was 
bij die gelegenheid dat 
Hongkong deel van het 
Verenigd Koninkrijk 
werd. Nu, 155 jaar la
ter, gaat Hongkong, te-
samen met de New Terri
tories, terug naar China. 
Een mooie aanleiding 
voor een speciale uitgif
te. Het is een boekje van 
vier eersteklaszegels met 
een speciaal label ge
worden. Zulke labd-
boekies verschenen al 
enkele malen eerder. De 
uitgiftedatum is 12 febru
ari en valt samen met het 
begin van de grote inter
nationale postzegelten
toonstelling in Hong
kong. De inhoud van het 

boekje is ook als een los, 
ongevouwen velletje ver
krijgbaar. 

Hongkong 
Hong Kong 97 
Op riet moment dat u dit 
leest is ze al weer bijna 
achter de rug: de eerste 
internationale postzegel-
tentoonstelling in Hong
kong. Tussen 12 en 16 
februari zullen ongetwij
feld duizenden bezoe
kers de poorten van deze 
expositie passeren. Want 
de filatelie in (en van) het 
Verre Oosten zit op dit 
moment in de lift - en 
niet zo'n beetje ook. Dot 
leidt tot ferme prijsexplo-
sies en driftige specula
ties. De boekjes van bij
voorbeeld China. 
Macao, Thailand en na
tuurlijk Hongkong vor
men er geen uitzonde
ring op! 
Diverse uitgiften begelei
den de expositie. Eén 
daarvan is een grootfor
maat postzegelboekje 
onder de titel Hong Kong 
- Past en Present. De uit
giftedatum was 8 janu
ari. 

16 september het Kore
aanse Jaar van de Litera
tuur. Twee inheemse lie
deren uit de Verenigde 
Shilla-periode stonden er 
model voor: Che mang-
mae-ga Song (Requiem 
voor een gestorven Zus
ter) en het Ch'an Kip'a-
rong-go-lied (Ode aan 
een edel figuur). 
Beide zegels zijn ook 
verkrijgbaar in boekjes 
van elk tien stuks. 

Alfabet en universiteit 
De 550ste verjaardag 
van het Koreaanse alfa
bet werd op 9 oktober 
gevierd met de uitgifte 
van een speciale postze
gel van 150 w., op 15 
oktober gevolgd door 
een zegel ter gelegen
heid van de vijftigste ver
jaardag van de Universi
teit van Seoul (eveneens 
150 w.). Beide zegels 
zijn in boekjes uitgege
ven. 

Niue 
Bloemen 
Het ten noordoosten van 
Nieuw-Zeeland gelegen 
eilandje Niue gaf tot 

Voorzijde van het grootformaat boekje van Hongkong 

Korea (Zuid) 
Paddestoelen 
Op 19 augustus van het 
vorig jaar verschenen in 
Zuid-Korea vier boekjes 
met elk tien postzegels 
van 150 w.: Sarcodon 
imbricatum, Amanita in-
aurata, Rhodophyllus 
Crassipes en Paxillus 
atrotomentosus. 

Literatuur 
Twee postzegels van 
150 w. markeerden op 

Zegelinhoud en label van het speciale Hongkong-boekje 

dusver pas één postze
gelboekje uit: dat was in 
1982, ter gelegenheid 
van het huweli|K van 
prinses Diana en prins 
Charles. 
Op 22 augustus 1996 
volgde boekje nummer 
twee. Het is een plaatse
lijk vervaardigd boekje 
met tien postzegels van 
20 c. met een afbeelding 
van een hibiscus. 

Noorwegen 
Correctie 
In het januarinummer 
schreef ik dat het Noorse 
boekje dat op 2 januari 
verscheen zegels met af
beeldingen van bloemen 
bevatte. Dat blijkt onjuist: 
in het boekje zitten acht 
zegels van 3.70 k. met 
plaatjes van de hommel 
en het lieveheersbeestje. 
Insecten dus. 

Polen 
Dierenriem 
Sinds enige tijd is in Po
len een permanente post
zegelserie met afbeeldin
gen van dierenriemte
kens in omloop. Vorig 
jaar verschenen in deze 
serie onder meer zegels 
van 40 g. (Maagd, uit-

§iftedatum 31 mei) en 
5 g. (Weegschaal, 10 

juni). Pas nu blijkt dat 
deze postzegels ook in 
boekjes met elk tien stuks 
verkrijgbaar waren. De 
Poolse post, noch de 
Poolse postzegelbladen 
maakten er melding van. 
Dankzij een correspon
dent ontgaan ze ons niet. 
Een erg rijke boekjesge
schiedenis heeft Polen 
niet. In 1937 en 1938 
verschenen er twee met 
permanente zegels uit 
die tijd. Verder Ken ik 
wat proeven uit 1963; 
verder dan de omslagen 
kwam men toen echter 
niet. Twee in 1975 ver
schenen boekjes tenslotte 
stonden in het teken van 
een partijdag en van 
jeugdtelevisie. Ze zijn 
vandaag de dag helaas 
vrijwel onvindbaar. 
Met de boekjes van vorig 
jaar dreigde het even de
zelfde kant op te gaan. 

Slovenië 
Kerstboekjes 
Slovenië, pas onafhanke
lijk sinds 1991, geeft al
leen kerstboekjes uit. Het 
eerste duo verscheen in 
1994. Op 20 november 
van het vorig jaar volg
den nummer 5 en 6: tien
maal 12 SIT (kinderen op 
slee) en tienmaal 65 SIT 
(drie koningen bij het 
Kerstkind). 

Tsjetsjenië 
Onafhankelijkheid 
Ichkeria beschouwt zich 
sinds 1 november 1991 
als een onafhankelijke 
Tsjetsjeense republiek. 
De hoofdstad ervan is 
Grozny (ruim 40.000 in
woners) en het totale be
volkingsaantal bedraagt 
1.5 miljoen. 
Ichkeria verloor zijn zelf
standigheid in 1859, 
waarna het in 1922 een 
autonome Tsjetsjeense 
provincie werd. 
Op 26 september van 
het afgelopen jaar zette 
de republiek de veron
derstelde zelfstandigheid 
postaal kracht bij met de 
uitgifte van een serie 'Vijf 
jaar onafhankelijkheid'. 
De vijf zegels zijn ook elk 
tweemaafte vinden in 
een postzegelboekje. Op 
de postzegels zijn sym

bolen van de onafhanke
lijkheid te zien: vlag en 
wapen, paleis en een 
drietal nationale be
roemdheden uit het ver
leden. De waarden der 
zegels zijn 500 r. (twee
maal), 1.000 r. en 
1.500 r. (tweemaal). De 
zegels zijn vervaardigd 
door de Britse drukkerij 
House of Questa Ltd; de 
hierna volgende even
eens. 

Oude torens 
Een oude Tsjetsjeense 
gewoonte bepaalde dat 
elke familie-oudste pas 
een kerel was wanneer 
hij ergens in het land een 
toren Douwde. Vele to
rens sieren derhalve het 
landschap. Vijf ervan 
zijn te vinden op een op 
5 oktober uitgegeven se
rie postzegels. De serie 
komtop 6.250 r.: 500, 
750, 1.000, 1.500 en 
2.500 r. 
Ook nu weer begeleidt 
een boekje (met opnieuw 
tweemaal de zegels) de 
uitgifte. 

Voge/s/v/ssen 
Men had de smaak te 
pakken en in ijltempo 
volgden op 18 oktober 
een serie met vijf Tsjet
sjeense vogels en op 24 
oktober met vlinders uit 
het land. Beide series be
staan weer uit vijf zegels, 
dezelfde waarden als bij 
de torens. Ook versche
nen er weer boekjes met 
opnieuw elk twee series. 

Tot slot nog dit: over de 
exacte status van Tsjet
sjenië bestaat nog geen 
volledige duidelijkheid, 
net zo min als er iets be
kend is over het lidmaat
schap van de Wereld
postvereniging. U kent 
mijn standpunt: of emis
sies als de hiervoor ge
noemde de moeite 
waard zijn moet de ver
zamelaar zoals altijd zélf 
uitmaken. 

Verenigde Staten ^ 
Vlag boven veranda ^ 
Vorig jaar verschenen in _ 
de Verenigde Staten di- ^ 
verse boekjes met de ze- = 
gel van 32 cent 'Vlag « 
boven veranda': één met Ü:! 
tien zegels, één met twin- s; 
tig en twee experimente- S 
Ie boekjes met vijftien en 2 
dertig stuks. = 
Begin 1997 zouden er 
twee normale boekjes i ^7 
verschijnen met vijftien '»•' 
en dertig van deze zelf
klevende zegels. 
Binnenkort komen er ver
moedelijk ook boekjes 



met vijftien en dertig 
maal 'Vrijheidsbeeld'. 
Deze zegel verscheen 
eerder in 1994, toen met 
een waarde van 29 c ; 
nu zal dat naar verwach
ting 32 cent worden. 

Plaafnummers op boek
jeszegels 
Vermoedelijk vanaf nu 
kunnen we plaafnum
mers aantreffen op zelf
klevende boekjeszegels. 
De eerste boekjes waar
bij dat het geval zal zijn, 
zijn die met vijftien en 
dertig zegels van 32 cent 
'gele roos'. Dit nieuwe 
verschijnsel hangt samen 
met een wijziging in de 
productie en riet afsnij
den van de vellen. Het 
nummer is nu te vinden 
op de rechteronderrand 
van één van de zegels. 
De nieuwe boekjes wer
den vervaardigd door de 
firma Stamp Venturers. 
Omdat het zegelvelletje 
opgevouwen in het boek
je zit, is er geen plaats 
meer voor strookjes met 
boodschappen zoals Peel 
here to tola. Eerder kwa
men plaafnummers op 
deze strookjes voor. Bij 
de boekjes met dertig ze
gels staat het plaatnum-
mer op de zegel rechts
onder in het velletje. 
Nieuwe boekjes met vijf
tien zegels bevatten te
vens, omdat ze één plek
je over hebben, een time 
to reorc/er-zegel. Het 
plaatnummer staat nu op 
de zegel linksonder. 
Opmerkelijk is overigens 
dat, volgens een bericht 
in het Amerikaanse post
zegelblad Linn's Stamp 

News, de plaatnummers 
geen druktechnische 
functie hebben. Ze zi'in 
aangebracht omdat de 
postdienst dat zo wilde. 

Blauwe experimentele 
boekles 
Aan het reeksje in 1996 
verschenen experimente
le boekjes is inmiddels 
een eind gekomen. De 
boekjes dreven nog wat 
verzamelaars en ook de 
handel tot wanhoop, om
dat menigeen er alleen 
met de grootst mogelijke 
moeite een aantal Icon 
bemachtigen. De post
dienst verstrekte geen en
kele informatie over wel
ke zegels in deze boek
jes voorkwamen, wat de 
oplage was, waar ze 
verkrijgbaar waren, en
zovoort. De term 'experi
menteel' paster eigenlijk 
ook niet zo bij, omdat 
het er achteraf op lijkt 
dat ze alleen bedoeld 
waren om een overdosis 
gegomde en zelfkleven
de velletjes op te maken. 
Ze waren ook niet echt 
handig voor de automa
ten: met name de boek
jes van 6.40 dollar eisten 
flinke muntreservoirs om 
terug te kunnen geven op 
brljetten van tien dollar. 

Zelfklevende gom ver-
poedert! 
O p een seminar tijdens 
de Mega-Event Show in 
New York sprak Joe 
Brockert van de U.S. Pos
tal Service de verwach
ting uit dat de zelfkleven
de gom van de huidige 
Amerikaanse zegels op 
den duur in poeder over-

^^J POSTAL SERVICE. 

15 STAMPS 

Een experimenteel boekje met 
vijftien zegels van 32 cent 
'Utah' uit 1996. Alle boek|es 
hadden een 'raampje' waar
door de inhoud zichtbaar was 
Leden van de Nederlandse Ver
eniging Postoumoot kregen ove
rigens, als ze een abonnement 
hadden op de Amerikaanse 
postzegelboekjes, alle verschil
lende boekjes uitgeleverd. Het 
curieuze feit deed zich zelfs 
voor dat enkele verzamelaars 
uit Amerika ten einde raad dit 
soort boekjes in Nederland 
kochten I 

gaat. Tests met kunstmati
ge veroudering, die enige 
jaren geleden ook in Fin
land plaatsvonden, geven 
niet voor honderd procent 
uitsluitsel. Wel lijkt wel 
zeker dat de gom album-
bladen of ondiere zegels 
niet aantast. De verpoe-
dering kan overigens wel 
tachtig jaar of langer op 
zich laten wachten, al 
noemde Brockert bij een 
andere gelegenheid ook 
al eens 45 en 150 jaar 
als mogelijke 'verpoede-
ringstermiinen'. 
De Amerikaanse post
dienst zelf eist een houd
baarheid van tenminste 

zeven jaar, maar dan 
gaat het om de bruik
baarheid als frankeerze-
gel. De verzamelaars lij
ken me nog niet echt 
overtuigd, temeer omdat 
zelfklevende zegels van 
circa twintig jaar gele
den duidelip< hunjplak-
kracht verliezen. Ook 
tast de gom soms het pa
pier aan. Dit laatste is 
bijvoorbeeld het geval 
bij Amerikaanse wind
vaanzegel uit 1974. 

Zuid-Afr iko 
Kerstmis 1996 
Pas kortgeleden bleek 
dat de op 9 oktober 
1996 verschenen kerst
zegel van 70 c. (afge
beeld zijn drie kaarsen 
en wat andere kerstattri
buten) ook in een postze
gelboekje verkrijgbaar 
was. De velzegels zijn 
vierzijdig getand, de 
boekjeszegels drie- of 
tweezijdig. Een velletje 
bestaat uit tien zegels: 
boven zit de plakrand, 
de lange zijden en de 
onderzijde ziin onge-
tand. Net als bij de Ne
derlandse boekjes dus. 

100 Jaarprentbriefkaart 
Het eeuwfeest van de 
prentbriefkaart werd op 
22 november van het af
gelopen jaar luister bij 
gezet met de uitgifte van 
tien kaarten met nistori-
sche afbeeldingen plus 
een postzegelboekje. 

Zweden 
Kerken 
Als voortzetting van de 
serie 'Zweedse huizen' 
verscheen op 2 januari 

een serie postzegels met 
kerken uit diverse tijden 
en delen van het land. 
De zes zegels zijn alleen 
in een postzegelboekje 
verkrijgbaar: met een 
nominale waarde van 
3.85 k. resulteert dat in 
een boekje van 23.10 k. 
Elders in dit nummer, in 
de rubriek Thematisch 

C anora. worden de afge-
eelde kerken beschre-

Postzegelgroet met 
hartjes en rozen 
De Zweedse posterijen 
geven voor het eerst 
postzegels uit ter gele
genheid van Valentijns
dag. De beide zegels 
werden op 2 januari in 
omloop gebracht. 
Valentijnsdag dankt zijn 
naam aan de Romeinse 
heilige Valentijn. Rond 
de vorige eeuwwisseling 
begon men in het Ver
enigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten met het 
sturen van attenties en 
fantasierijke ansichtkaar
ten naar vrienden en ge
liefden. De laatste jaren 
is dit gebruik ook in Zwe
den in zwang gekomen. 
De zegels worden ver
kocht in boekjes van tien 
zegels met een porto
waarde van 3.85 k. 
Alle boekjes van het af
gelopen jaar zijn ook nu 
weer verkrijgbaar in een 
fraai geïllustreerd mapje 
met teksten in het 
Zweeds, Engels en Duits. 
De prijs is gelijk aan de 
nominale waarde van de 
zegels: 421 k. 

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 HW's 
2 SCANDINAVIË incl kleine landen 
3 FINLAND met boekieszeqels, zeer nieuw 
4 ZWEDEN met boekieszeqels en HW's 
5 NOORWEGEN veel HW's 
6 DENEMARKEN veel nieuw 
7 FAR OER zeIrJzaam mooi 
8 IJSLAND scfiitterend, enorme cat waarde 
9 IJSLAND PTT verzeqeld 1995 of 1996 

10 ENGELAND zonder kerst, met HW's 
10A ENGELAND GREETINGS qoede variatie 
11 IERLAND zeer mooie sorterinq 
12 KANAALEILANDEN reserveren 
13 BELGIË veel verschillende zeaels 
14 LUXEMBURG met HW's en aroot assortiment 
15 FRANKRIJK prachhq assortiment 
16 DUITSLAND met toeslaq 
17 DUITSLAND zonder toeslaq, veel nieuw 
18 NEDERLAND met toeslaq 
18A NEDERLAND zeer nw met toeslaq (dubbel papier) 
19 ZWITSERLAND met toeslaq en HW's 
20 OOSTENRIJK mooie sorterinq met HW's 
21 LIECHTENSTEIN prachtiqe variatie met HW's 
22 MALTA moeilijk verkriiqbaar 
23 AUSTRALIË nieuw en met HW's 
24 NIEUW ZEELAND Prachtiq modern materiaal 
25 USA kort qeknipt en dus zeer veel zeqels 
25A USA met 50% kerstzeqels 
26 JAPAN werkeliik fantastisch assortiment 

100 GR 
ƒ - , -
f -
f 15 
f 15 
f 18 
f 11 
ƒ120 
f 65 
f -
f 10 
f 20 
f 20 
f 20 
f 17 
f 35 
f 55 
t Ib 
f 12 
f 1" 
f -
f 20 
f 36 
f 95 
f 19 
f 15 
f 25 
f 14 
f 10 
ƒ 30 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
_ 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

250 GR 
f 40 
f 55 
f 35 
f 35 
f 40 
f 30 
f -
f150 
f325 
f 22 
f 48 
f 48 
f 48 
f 40 
f 80 
f125 
f 3b 
f 28 
f ?? 
f 15 
f 48 
f 85 
f -
f 45 
f 35 
f 55 
f 32 
f 22 
f 70 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1KG 
ƒ150,-
f -
f120 
f130 
f150 
f120 
f -
f585 
f -
f 85 
f -
f185 
f -
f155 
f310 
f -
f135 
f l I O 
f 75 
f 45 
f185 
f325 
f -
f -
f130 
f210 
ƒ125 
f 80 
f275 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
,-

MISSIEWAAR (groot- en kleinformaat) 
Ml FINLAND met veel grootformaat 
M2 ZWEDEN zeer qevarieerd 
M3 DENEMARKEN met hoqer Kr -waarden 
M4 NOORWEGEN nieuw en met veel HW's 
M5 ENGELAND met buitenland en HW's 
M6 IERLAND prachtiq assortiment 
M7 DUITSLAND rechtstreeks van de missie 
M8 USA onuitqezochtopcoilnummers 
M9 AUSTRALIË zeer nieuw, veel qrootformaat 
MIO NEDERLAND met toeslaq 
Mi l OOSTENRIJK nieuw in het assortiment 
Ml 2 CANADA weer leverbaar 

500 GR 
f40, -
f40,-
f40,-
f40,-
ƒ20,-
ƒ40,-
ƒ25,-
ƒ20,-
ƒ40,-
f20, -
f35, -
f40,-

1KG 
ƒ75,-
ƒ75,-
ƒ75,-
ƒ75,-
ƒ35,-
f75, -
ƒ50,-
ƒ35,-
ƒ75,-
ƒ40,-
ƒ65,-
ƒ75,-

5KG 
ƒ325,-
ƒ325,-
ƒ325-
ƒ325,-
ƒ155,-
f325,-
ƒ235,-
ƒ155,-
f325,-
ƒ175,-
ƒ310,-
ƒ325,- 1 

Wegens vakantie gesloten 
van 20 t/m 2S februari 

Nu ook bere ikbaar per E-MAIL: j . h a a r l e m n l @ p i . n e t 
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Bij aankoop van minimaal 3 soorten 5 % korting bij aankoop boven 
ƒ 1 5 0 , - en 1 0 % boven ƒ 4 0 0 , - . Deze regeling geldt niet voor 
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H O C O L A D E 
ITJflTTTïïTr 

voor een k w a r t j e 
per stuk 

Een echte vooroorlogse prijs. Herinnert 
u zich de weddenschap nog die ik vorig 
jaar voorstelde? Ik voorspelde dat de "Ja
karta 95" blokjes voor het einde van het 
jaar, op een veiling in Nederland 
ƒ 300,- of meer zouden opbrengen. 
Men kon aldus met mij wedden: wan
neer ik gelijk kreeg dan moest men mij 
2 dikke repen chocolade sturen, ver
loor ik dan kostte dat mij iets speciaals 
van Indonesië met een waarde van mini
maal ƒ 10,-. 
Op de veiling in december van de firma 
Wiggers de Vries in Amsterdam (één 

satie en waren de verwachtingen voor 
1996 hooggespannen. 
Nu het jaar 1996 is afgesloten en de 
abonnementen zijn uitgeleverd is het 
tijd om de belangrijkste uitgiften van 
1996 eens de revue te laten passeren. 

1. De uitgiften i.v.m. de tentoonstelling 
"Indonesia 96" van 22-29 maart 
1.1 het "regular" sheet - oplage 

40.000 stuks werd wel door iede
re handelaar normaal uitgele
verd maar was direct na de ten
toonstelling uitverkocht en no-

^*k« ^MW!« pM/km Z>iut Sm^ "Ht-MM^ /9^6 

■ ' ^ ^ 

"Hü'^: 

Blokjes Flora/Fauna van 2712 1996. Reeds verdubbeld in pnp. 

van de betrouwbaarste veilingen van Ne
derland en zeker de gezelligste) werd 
een set blokjes geveild. De biedingen 
gingen tot ƒ 290,-, waarop ikzelf het 
bod met ƒ 10,- verhoogde tot ƒ 300,-. 
Nu een rekensom. Voor ƒ 10,- + opgeld 
verwierf ik van 89 wedders totaal 178 
dikke repen chocolade ofwel voor ± één 
kwartje per stuk. Dat geeft een winst van 
ƒ 660,- en was vlug verdiend. Dit zal wel 
niet strafbaar zijn bij ons in Nederland, 
er mag hier veel, maar erg eerlijk is het 
natuurlijk ook niet. Dus krijgt iedere 
wedder na inzending van 2 repen cho
colade alsnog van mij de Indonesiè-
surprise, die minstens ƒ 10,- waard is. 
En nu terug naar de postzegels! 

TERUGBLIK OP HET INDONESISCHE 
POSTZEGEUAAR 1996 
In 1995 zorgde Pos Indonesia met de 
"fakarta 95" blokjes voor een grote sen-
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teert thans ± ƒ 8,-
1.2 het "proof sheet met 2 ongetan

de zegels, oplage 20.000 stuks (ge
nummerd). Normaal uitgeleverd 
maar dus in een zeer kleine opla
ge. 

1.3 het grote "Special" sheet - oplage 
10.000 stuks (genummerd). Naar 
schatting kreeg slechts 60-70% 
van alle abonnees in Europa dit 
blok in abonnement geleverd. 
De huidige priis van de laatste 
blokken bedraagt ± ƒ 115,-. 

2. Niet geannonceerd in het uitgifte
programma verscheen op 18-5 het 
blokje no. 132 met opdruk "China 
96" - oplage 40.000 stuks. Normaal 
geleverd maar geheel uitverkocht. 
Huidige prijs + ƒ 8,-. 

3. Blokjes "Instanbul 96" van 21/9. Niet 
geannonceerd - oplage 40 ä 50.000 
sets van 2 blokken. Deze blokjes zijn 
(gedeeltelijk) nog niet door overige 
collega's geleverd. De agent op 
Guernsey heeft ze door een interne 
fout bij "Pos Indonesia" (nog) niet 
geleverd gekregen. Om zich tegen
over zijn afnemers te rechtvaardigen 
maakte hij bekend dat ze herdrukt 
gaan worden. Een verdraaiing van de 
feiten. U ontvangt ze in het abonne
ment, maar de huidige prijs is reeds 
ƒ 8,- per stel. In Indonesië zijn ze ge
heel uitverkocht. 

4. De W.W.F. (Wereld Natuur Fonds) 
uitgiften van 2/10 
4.1. het blokje met een oplage van 

60.000 stuks. Daar het de opvol
ger is van de Orang-Utan blok
ken uit 1989, stortte de hele we
reld zich op deze blokjes. Ge
volg - ze waren bij voorinteke
ning reeds geheel uitverkocht 
in Indonesië, buiten het abon
nement is er reeds een dag
prijs. 

4.2 een velletje van 16 zegels voor 
de loketverkoop van de series 
van 4 zegels. Daar dit niet in 
een abonnement thuishoort 
bieden wij dit aan in de kpl. 
garnituur (zie december nr. 
"Philatelist" en onze laatste 
nieuwsbrief). Ofschoon de op
lage ± 185.000 velletjes be
draagt (dit lijkt veel) dient men 
in te calculeren dat het grootste 
deel "gescheurd" is voor de ver
koop van losse zegels. 

4.3 een officieel FDC van het blok
je. Oplage slechts 5.000 stuks!! 
Door ons normaal in abonne
ment geleverd. 

5. Op 5/11 een zegel van Rp. 700,- ter 
gelegenheid van 'The financial day" 
en het Indonesische muntstelsel. 
Naast een normale FDC was er ook 
een FDC met de postzegel en munt 
van Rp. 1000,- een zgn. Numisbrief, 
officieel van de post, oplage 10.000 
stuks. Op 9 juli 1984 was er een soort
gelijke uitgifte nl. een FDC met een 
medaille. Deze FDC is in Indonesië 
zéér gevraagd en heel schaars. Note
ring in de 1996 Prangko catalogus 
was Rp. 120.000,-. In de 1997 editie 
is het fout gegaan, men noteerde Rp. 
9.000 per abuis, maar dat dient waar
schijnlijk Rp. 190.000,- te zijn. (Zon
nebloem noteert ƒ 120,-). 

6. De Flora/Fauna uitgifte van 5/11 
6.1 een set van 2 blokjes (prach

tig), oplage 50.000 sets. Na en
kele dagen geheel uitverkocht. 

6.2 een samenhangende set van 10 
zegels identiek met de jaren 
1994 en 1995. Eveneens uitver
kocht in Indonesië. 

7. Ter gelegenheid van de tentoonstel
ling in Manilla van 18-22 december 
de "ASEANPEX 96". 
7.1 een niet geannonceerd blokje, 

heel aantrekkelijk met dé af
beelding van de neushoornvo-
gel, een zegel uit de Flora/Fau
na 1996 serie. 

7.2 een officiële FDC met het blok
je. Oplage waarschijnlijk slechts 
5.000 stuks. 

8. De jaarlijks terugkerende uitgifte 
"Cultuur" met de afbeelding kleder
drachten. 
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Blokje "Cultuur" 1996. Oplage slechts 
40.000 stuks. 

8.1 een blokje van Rp. 2.500,-. Tot 
mijn verrassing is de oplage 
slechts 40.000 struks. Pos Indo
nesia wil het kennelijk span
nend houden. 

8.2 Wederom een mooie serie van 
4 waarden. 

Resumerend bracht 1996 weer genoeg 
avontuur. Het lijkt nu duidelijk merk
baar dat er in Indonesië beleggers zijn 
gekomen, die weliswaar geen grote 
kwantiteiten aankopen (dat is niet reali
seerbaar), maar er toch de oorzaak van 
zijn dat iedere aantrekkelijke uitgifte 
direct uitverkocht is. Dat het 
INTERACTION ook problemen ople
vert en soms wat extra geld kost om alle 
uitgiften compleet in abonnement te 
kunnen leveren laat zich raden. Toch 
zijn wij in staat gebleken om, zonder 
enige noemenswaardige verhoging, al 
deze uitgiften in abonnement te leve
ren. Het is voor onze abonnee een groot 
voordeel dat wij geheel in Indonesië ge
specialiseerd zijn en ons eigen kantoor 
in Bandung hebben. 
Was u voor 1 januari 1996 op Indonesië 
geabonneerd bij Interaction dan betaal
de u voor alle zegels, blokjes, 3 minis-
heets en een postzegel boekje totaal ± 
ƒ 178,- (inclusief de dure "Indonesia 
96" blokken + de 3 minisheets). 
Op het moment dat ik dit schrijf is de 
rook nog niet helemaal opgetrokken, 
maar de jaargang 1996 zal waarschijnlijk 
± ƒ 75,- meer gaan kosten. N.B. Inclu
sief de minisheets MSOl-02-03. 
Wanneer u zich bij ons aanmeldt voor 
één of meerdere abonnementen (de 
voorwaarde is dat u hierover voor 28 fe
bruari contact met ons opneemt) dan 
kunt u nog vanaf 1 april 1996 beginnen. 
U betaalt dan voor alle zegels, blokken, 
en minisheets uitgegeven tussen 1-4 t /m 
31-12 1996 slechts/8I,45. 

56 zegels - 10 blokken -
2 minisheets slechts 
ƒ 81,45 +porto 

Blokje "ASEANPEX 96". Niet in het uitgif
teprogramma geannonceerd. 

N.B. Wij zijn verhuisd (het werd ie klein). 
Ons nieuwe adres luidt: 

INTERACTION BV . 
NIEUWE PRINSENGRJt 
1018 VT AMSTERDAM. 
TEL. 020 -62353« 
FAX. 020 4272993 
OFPÖSÏftUSlHO 
1000 BC AMSTERDAM 

m 
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Vin PONTftRLIER 

Correspondance des Pnsonniers de Guerre ofwel 'de post van de hoop' 

KRIJGSGEVANGENEN
POST 
'De post van de hoop' 
dat is de titel die het 
Franse blad l'Echo de la 
Philatelie boven een arti
kel over zogenoemde 
krijgsgevangenenpost 
plaatst. De ervaringen 
opgedaan in twee we
reldoorlogen, en het feit 
dat de Fransen te maken 
hebben gekregen met 
een niet onaanzienlijk 
aantal continentale en 
koloniale oorlogen zor
gen ervoor dat dit een 
verzomelgebied is waar
voor in Frankrijk veel be

^ langstelling bestaat. 
^ In een mooi geïllustreerd 
_ artikel, geschreven door 
% Stephanie Bouchet, 
= wordt de gang van za
a> ken  onder andere in 
1 het kader van het Inter
 notionale Rode Kruis 
^ toegelicht. 

VOLOP BEZOEK IN 
SINDELFINGEN 
Er komen optimistische 
berichten over de filatelie 
uit Duitsland. De grote 
manifestatie die elk jaar 
in het ZuidDuitse Sindel
fingen wordt gehouden 

was ook dit jaar weer 
een groot succes Net als 
voorgaande jaren was 
ook deze veertiende edi
tie van de internationale 
postzegelbeurs gekop
peld aan een boeiend 
congres over postge
schiedenis en aan een 
reeks van meer algeme
ne lezingen. Verder was 
er een aantal niet al te 
grote tentoonstellinqson
derdelen, die aandacht 
besteedden aan zowel 
de klassieke als de the
matische filatelie en 
waarbij ook de in Duits
land zo populaire Hel

matsammlungen op 
overzichtelijke wijze aan 
bod kwamen In ruim 
honderddertig stands 
waren handefaren en 
postadministroties onder
gebracht. 
Voor het eerst moest de 
organisatie een toe
gangsprijs heffen om uit 
de jaarlijks stijgende kos
ten te komen Was men 
tot dusver gewend het 
Messegebouw van Sin
delfingen gratis binnen 
te komen, nu kostte een 
dagkaart tien mark 
Voor de leden van ver
enigingen was er echter 

n ematonate PosfgeschcMSche Tag« SNideHingen 
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Smdelfingen dankzi| i|zersterke formule ook dit |aar weer druk 
bezocht 

een korting en de jeugd 
tot zestien jaar mocht 
gratis naar binnen. 

Wie zou denken dat dit 
de animo voor een be
zoek aan de beurs zou 
doen afnemen kwam 
prettig bedrogen uit: vol
gens net Duitse Bonds
blad Philatelie trok deze 
driedaagse manifestatie 
meer dan achttiendui
zend betalende bezoe
kers. 
'Sindelfingen' was het 
resultaat van de enthou
siaste samenwerking van 
de organisatoren, de 
Duitse bonden van ver
zamelaars en handela
ren, de plaatselijke over
heid en van de regionale 
en gespecialiseerde ver
enigingen. Iedereen was 
tevreden en dat levert 
voldoende motivatie op 
om volgend jaar wéér 
mee te doen. 

AANDACHT VOOR 
BLINDENPOST 
Ook in het Duitse Phila
telie (december jl.) wordt 
ingehaakt op wat men 
blindenpost noemt: het 
postverkeer van brieven, 
documenten en drukwer
ken in braille. Daarvoor 
gelden in Duitsland (net 
als in Nederland, waar 
stukken tot zeven kilo 
gratis vervoerd worden) 
speciale tarieven Bij 
onze oosterburen kunnen 
nu ook geluidsbanden 
voor blinden gratis wor
den verzonden. Frankrijk 
heeft zelfs een postzegel 
met brailleschrift uitgege
ven 
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Franse postzegel met braille
schrift 

TARIEFVERHOGING GAAT 
DOOR 
De in het vooruitzicht ge
stelde tariefverhogingen 
van de Duitse posterijen, 
die in oktober jl. dankzij 
het ingrijpen van de 
Bondsregering werden 
uitgesteld, zuiïen toch 
binnen afzienbare tijd 
worden geëffectueerd. 
Dat betekent dat er werk 
aan de winkel is voor de 
vele verzamelaars die 
alle koerserende zegels 

op stuk  en dan uiter
aard volgens de gelden
de tarieven  verzame
len. De Deutsche Brief
markenZeitung van 8 
november 1996 zet alles 
voor deze categorie ver
zamelaars op een rijtje. 
Het blad wijst er met na
druk op dat ook de post
woardestukken (zoals de 
briefkaarten) erbij horen, 
ook al worden ze  in te
genstelling tot vroeger, 
toen ze vooral in het za
kelijk verkeer werden ge
bruikt  hoofdzakelijk 
benut om filatelistiscne 
evenementen een spe
ciaal tintje te geven 

NIEUWJAARSSTEMPELS 
In het decembernummer 
van het Vlaamse blad De 
Postzegel wordt gewag 
gemaakt van een Neder
lands fenomeen: de zo
genoemde nieuwjaars
stempels. Meestal gaat 
het hierbij om eenvoudi
ge plaatsnaamstempels 
in een rechthoekig kast
je. Ze werden vooral ge
bruikt om de kerst en 
nieuwjaarspost snel te 
ontwaarden. 
De auteur van de bijdra
ge, de heer J A Uitenbo
gaard, meldt uit de jaren 
viiftig zo'n veertig ver
scnilTende plaatsen en 
schrijft tevens dat er ook 
macninestempels met al
leen de plaatsnaam (dus 
zonder datum) werden 
ingezet. 

VROUWEN OP 
POSTZEGELS 
Het Duitse postzegelblad 
Der BriefmarkenSpiegel 
eindigt het jaar met een 
artikel over de Duitse se
rie frankeerzegels met 
afbeeldingen van vrou
wen. Op 13 november 
1986 kwamen de eerste 
twee waarden in deze 
serie aan het loket In 
zijn tienjarig bestaan 
groeide deze Duitse 
reeks uit tot een portret
tengalerij van zesentwin
tig vrouwen In Berlijn 
verschenen dertien ver
schillende vrouwenze
gels; deze zegels verlo
ren op 31 december 
1991 hun frankeergel
digheid Behalve postze
gels verschenen er ook 
postwaardestukken met 
ingedrukte vrouwenpor
tretten Na verloop van 
tijd was het niet zo ge
makkelijk meer afbeel
dingen van vrouwen te 



vinden die enige bekend
heid genieten. 
Inmiadels heeft de tarief
structuur in Duitsland in
grijpende wijzigingen 
ondergaan, zodat als er 
 zoals wordt verwacht 
een nieuwe frankeerserie 
zal verschijnen het aan
tal verschillende waar
den waarschijnlijk aan
zienlijk geringer zal zijn 
dan nu. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
Het Nijmeegse blad No
vioposta van oktober 
heeft een artikel over 
treinpost te bieden. Het 
gaat in dit geval niet om 
Nederlandse, maar om 
Duitse treinpost en vooral 
om de vele verschillende 
stempels die in de Duitse 
treinen zijn gebruikt. 
Een foto uit de jaren 

kaanse Filatelistenvereni
ging in Johannesburg en 
in het Afrikaans gesteld. 
Het is het echter moeite
loos te volgen. 

Een teer onderwerp 
vormt de vraag 'Wat is 
een valse zegel waard?'. 
Het Belgische blad De 
Postzegel van november 
geeft daarop een onom
wonden antwoord: bij 
het gros van de verval
singen dient ervan te 
worden uitgegaan dat 
valse zegels geen intrin
sieke waarde hebben. 
Een uitzondering kan 
men maken voor verval
singen ten nadele van de 
post en voor oorlogsver
valsingen. Absurd is het 
idee dat valse zegels van 
dure klassieken meer 
waard zouden zijn dan 

Nobile. Hij startte daar
mee in 1925 en nam 
daarna aan nog drie ex
pedities deel. Twee ervan 
werden per luchtschip 
ondernomen. De laatste 
vlucht, in 1929, nam een 
dramatisch einde, waar 
vervolgens een breuk in 
zijn carrière uit voort
vloeide. 

In Bondsnieuws, het blad 
van de Belgische Bond, is 
een bijdrage opgenomen 
over de wijze waarop 
Belgische 'voorlopers' 
(waarmee voorfilatelisti
sche brieven zijn be
doeld) in een thematische 
verzameling kunnen, res
pectievelijk mogen wor
den verwerkt. In beginsel 
zijn de aanbevelingen 
ook van toepassing op 
Nederlandse stukken. 

aarr 

Terneuzense postbestellers met karakteristieke uniformpetten 

twintig van een groep 
postbestellers in Terneu
zen is een aardige illus
tratie in het oktobernum
mer van de postzegelver
eniging ZeeuwsVlaan
deren. Postzegelverza
melaars op leeftijd zullen 
zich de wonderlijke hoe
kige uniformpetten uit 
die tijd stellig nog wel 
herinneren. 

Wie geïnteresseerd is in 
het principe waarop in 
de loop der jaren de por
toheffing op niet voldoen
de gefrankeerde brieven 
is berekend kan in het 
Bestuursbulletin van de 
Nederlandsche Vereeni
ging van Postzegelverza
melaars (NVPV) van ok
tober terecht Daar is een 
beknopte geschiedenis te 
vinden van de wijze 
waarop de posterijen, 
niet alleen in ons land, te 
werk zijn gegaan. Het re
laas is afkomstig uit de 
Nieuwsbrief van de Afri

van laaggenoteerde ze
gels en even onhoud
baar is het noteren van 
een percentage van de 
cataloguswaarde. Niet 
aan meedoen is het pa
rool! 

In het novembernummer 
van Thema, het blad 
voor de thematische fila
telie, is een lang artikel te 
vinden over de pool
vluchten van de beroem
de Italiaanse poolvorser 

In het nummer van okto
ber begint in EPV 
Nieuws (Postzegelvereni
ging Enschede) een over
zicht van de postgeschie
denis van die stad. Die 
geschiedenis is al heel 
oud, aangezien er al 
omstreeks 1600 een po
stroute uit Oostenrijk en 
Duitsland over Enschede 
bestond. 

Een lezer van Spaarne

post (Op Hoop van Ze

Nobile's luchtschip Norge op Campino vóór het vertrek naar Spits
bergen 

gels, Haarlem) vertelt in 
het oktobernummer van 
het blad dat bij de kin
derzegels van 1977 
kleurverschillen voorko
men. Zijn uitleg is dat bij 
deze zegels, die in ras
terdiepclruk zijn vervaar
digd, een nieuw aange
bracht rakelmes zo 
scherp was, dat het bij 
iets te sterke druk bijna 
alle inkt afschraapte, 
waardoor zogenoemde 
halftonen zijn ontstaan. 
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Twee biffagestempels van 
NieuwGuinea (A^anofewan en 
Baho] met een dubbele buiten
rand 

Van de altijd veelzijdige 
inhoud van ZWP, het 
blad van de Studiegroep 
ZuidWestPacific, kan 
uit het novembernummer 
een zestal biffagestem
pels van NieuwGuinea 
worden genoemd. Van 
de zes plaatsnamen heb
ben enkele een dubbele 
buitenrand. 

Een verrassende brief
kaart is afgebeeld in 
Postfrys (Postzegelver
eniging Friesland) van 
septertiber. Het is een 
kaart van 55 cent uit de 
Beatrixserie. Op de ze
gelafdruk ontbreekt de 
zwarte drukgang en 
daardoor de koningin
nekop. In het december
nummer vraagt de re
dactie zich af, wat er 
met de (prijzen in de) 
catalogi gaat gebeuren 
zodra de Euro zal zijn 
ingevoerd. En welke 
waardeaanduiding zal 
er op de postzegels ko
men te staan? De schrij
ver voorziet een span
nende tijd voor de ver
zamelaar. 

Over een pionier op een 
ander terrein geeft de 
Gazette van de Filatelie 
(Gent, oktobernummer) 

een verslag. De eerste 
vlucht over het Kanaal 
door Louis Blériot wordt 
er uitvoerig in beschre
ven. Een Harzreis in de 
'voetsporen' van Heine is 
een ander aardig artikel 
in hetzelfde nummer. 
Het novembernummer 
beschrijft een stukje 
Frankische geschiedenis, 
met name het leven van 
Clovis I, eigenlijk Chlo
dovech (= Lodewijk). Hij 
leefde van 466 tot 5 1 1 . 

Enkele bladen hebben 
onmiddellijk gereageerd 
op het in 'Philatelie van 
november verschenen ar
tikel met aanbevelingen 
over het opvijzelen van 
de filatelie. 
De Stokvispost (Deven
ter) van december vindt 
de ideeën die de schrij
ver aandraagt onbruik
baar. Het enige positieve 
is volgens het olod dat 
het artikel een discussie 
op gang kon brengen 
over de toekomst van de 
filatelie. 
De vereniging Haarlem
mermeer uit Hoofddorp 
(decembernummer) is 
veel feller in haar reac
tie: ze spreekt over stij
gende verbazing en ver
bijstering. Slotconclusie 

bla van dit blad is dat de fi 
latei ie met de opvattin
gen van de schrijver 
geen cent opschiet. 

Het oktobernummer van 
de filatelistenvereniging 
Dai Nippon heeft een 
bijzondere bijlage, die 
betrekking heeft op de 
noodportzegels van Me
dan. De schrijver geeft 
niet alleen een overzicht 
van de schaarse (en niet 
gecatalogiseerde) zegels 
en stukken. Hij houdt 
zich tevens bezig met 
een aantal gerezen vra
gen over de beporting in 
de periode 1945/46 na 
de capitulatie, wat het 
geschrift een extra di
mensie geeft. 

In het blad Onder de 
loep van de NVPV afde
ling Almelo wordt in het 
novembernummer een 
korte beschouwing aan 
krantenbandjes gewijd. 
Wat Nederland betreft 
zijn in dit artikel uiter
aard enkele regeltjes aan 
onze voorafstempelingen 
besteed. 

Het kwartaalblad van De 
Philatelist in Geleen pre
senteert aan zijn leden, 
dankzij een eerder in 
Kerkrade verschenen ar
tikel, de enclaves in de 



landen van de Europese 
Unie. Er staat misscfiien 
ten overvloede bij dat Gi-
bralter geen enclave is, 
maar gewoon een Britse 
kroonKolonie. En ook het 
bekende Kleinv/alsertal is 
geen enclave. Het grenst 
normaal aan het moeder
land Oostenrijk; het is al
leen onbereikbaar uit dot 
land en daardoor econo
misch op Duitsland aan
gewezen. 

Als bijlage bij het de
cembernummer van de 
postzegelvereniging 
Liechtenstein is een pos
ter voor de Nationale 
Dag van de Postzegel 
gevoegd, die in oktober 
aanstaande wordt ge
houden. Dat is dus dui
delijk een heel lange 
schaduw vooruit gewor
pen. Het betekent ook 
dat de manifestatie in 
belangrijke mate door 
deze vereniging zal wor
den gedragen, in samen
werking met De Vliegen
de Hollander. 

In USA/Canada Filatelie 
van september kwam het 

onderwerp 'Postzegels 
op Internet' aan de orde. 
Er staat - voor wie dat 
allemaal niet weet - in te 
lezen dat om aan Inter
net te kunnen meedoen, 
uiteraard een modem 
nodig is, dat de compu
ter onder V/indows moet 
werken, waarna bij een 
Internet-provider een 
abonnement kan worden 
afgesloten. Daarna kan 
het zoeken van start 
gaan. De redacteur van 
het blad (de heer A.G. 
van Herk, telefoon 030-
28981741) wil er graag 
meer over vertellen. 

Welke relatie er bestaat 
tussen de brandkostze-
gels en V\/oerden werd 
uitgelegd in het mei- en 
juninummer van de fila
telistenvereniging Woer
den en omstreken. De 
ontwerper is namelijk in 
1881 in Woerden gebo
ren, als Leendert Gestel, 
de zoon van een huis
schilder. Hij heeft zich 
daar als kunstenaar ont
popt en is de beroemde 
schilder Leo Gestel ge
worden. Voor de brand-

kastserie heeft hij de lage 
waarden ontworpen. 

Frankrijk heeft een spe
ciale vereniging ter be
vordering van de filate
lie, geheten de ADP {As
sociation pour Ie déve-
loppemenf de la philaté-
lie). De organisatie is 
enigszins te vergelijken 
met onze Stichting Filate
lie, alleen nemen aan de 
Franse onderneming ook 
nog het Rode Kruis deel 
en de vereniging van de 
schrijvende Franse filate-
listische pers. Dit samen
werkingsverband heeft 
een schitterende brochu
re in kleurendruk uitge
geven als een klein 
handboek voor een be
ginnende filatelist. On
derwerpen te over: hoe 
kies je, wat kies je, moet 
je wel of niet afweken, 
hoe doe je dat, hoe en 
waar kom je aan zegels, 
wie schaft raad, enzo
voort enzovoort. Dit 
boekje is geen halve 
maatregel. Niet duidelijk 
is hoe het wordt ver
spreid. Het is in elk geval 
niet te koop. 

DAGYANDEJEUGDFILATELIEIN 
BEUNINGEN KOMT NADERBIJ 
Zoals al eerder in 'Phila
telie' werd gemeld, zal 
dit voorjaar weer de tra
ditionele Dag van de 
Jeugdfi latei ie worden ge
houden. Volgende 
maand is het zo ver: op 
vrijdagavond 14 en za
terdag 15 maart zal 
sporthal De Tinnegieter, 
Leigraaf 2 in Beuningen 
geheel in het teken staan 
van de jeugd. 
Meer dan duizend jon
gelui zullen hun weg we
ten te vinden naar dit bij
zondere evenement, dat 
in het teken staat van het 
thema 'Groente en fruit'. 
Behalve met het tentoon
stellen van hun collecties 
kunnen ze zich door be
zig houden met tal van 
leuke activiteiten, zoals 
een sterrit, Filagram, Fi-
lamarathon, het diabe
kertoernooi en de post-
zegelhoek. 

Scholen in Beuningen en 
omgeving worden actief 
bij de Dag van de Jeugd-
filatelie betrokken: er is 

een postzegelontwerp
wedstrijd georganiseerd. 
Op de tentoonstelling is 
een themaklasse inge
richt en er zijn ook activi
teiten ontwikkeld die be
trekking hebben op het 
gekozen thema, zoals 
riet zelf appelsap maken 
en het houden van bijen. 
Tijdens de Dag van de 
Jeugdfilatelie zal een bij-
zonber stempel in ge
bruik zijn; ook dit stem
pel houdt verband met 
het thema. Wie de ten
toonstellingsenvelop met 
het bijzondere stempel 
thuisgezonden wil krij
gen kan het beste even 
bellen met de secreta
ris/penningmeester, Jos 
Kremers, De Velvert 15-
62, 6605 A M Wijchen, 
telefoon 024-6417892. 
De Dag van de Jeugdfi
latelie is op vrijdagavond 

14 maart geopend vanaf 
half acht en op zaterdag 
15 maart van 10 tot 17 
uur. Iedereen is er van 
harte welkom. 

HANDELSONDERNEMING IPIHINE IMPORT-EXPORT 

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

DAVO - HARTBERGER - HAWID - IMPORTA - KABE - LEUCHnURM - LINDNER - MICHEL - SAFE - SCHAUBEK - UNIE - WERT 

^S^ 
UITGEBREID IN OOST-EUROPESE EN AZIATISCHE STATEN! 

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

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

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

SCHAUBEK ZEER STERK IN BLANKO BLADEN, DIVERSE KLEUREN! 

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



PLAIUK 
De Specialized Cata
logue of Canad ian 
Stamps van Unitrade 
valt op door zijn forse 
spiraalbinding en het al 
even forse formaat van 
de erin opgenomen 
(kleuren)illustraties 
Ruimteproblemen zijn de 
redactie kennelijk 
vreemd. Alle zeqels van 
Canada, Nev/Bruns
wick, Nova Scotia, Prin
ce Edward Island, British 
Columbia/Vancouver Is
land en Newfoundland 
zijn in deze overzichtelij
ke catalogus te vinden. 
(AK) 
Specialized Catalogue of Cana
dian Stamps, 552 pp , gei1l 
(geheel in kleur), formaat 
15x23 cm Uitgegeven door The 
Unitrade Press, Toronto (Cana
da) Verkri|gbaar bti de Vak-
handet Filatelie Rechtstreeks te 
besteilen bii P V^ Memhardt In
ternational Booksellers, Bleyen-
bu rg5 , 2511 VC Den Haag, 
door overmaking van f 42 50 
op Postbankrekening 1253414 

Een door zijn eenvoud 
duidelijke en overzichte
lijke catalogus is de Pri-
f ix Luxembourg /Eu-
ropa . In deze tweetalige 
publikatie (Duits en Frans 
zijn de voertalen) wor
den alle post-, port- en 
dienstzegels van Luxem
burg beschreven, net als 
de postwaardestukken 
en telefoonkaarten van 
het Groothertogdom. Op 
summiere wijze worden 
de gemeenschappelijke 
emissies op het thema 
'Verenigd Europa' ver
meld. Op de zwart/wit-
illustraties is niet beknib
beld; die zijn dan ook 
heel duidelijk. 
Catalogue specialise illustre des 
timbres-posie du Luxembourg, 
492 pp , gei1l (z /w), formaat 
12 5x18 5 cm Uitgegeven door 
A Ungeheuer & FiTs, 17 bd 
Prince nenn, L-1724 Luxem
bourg Pnis (exclusief verzen-
d ing f Bfr 450 -

De Austria Net to Ka
ta log geeft een com
pleet beeld van het filate-
listisch materiaal dat een 
Oostenrijkverzamelaar 
bijeen kan brengen. Be
halve de 'postaal zuive
re' emissies wordt veel 
aandacht besteed aan 
randgebieden (zoals re
clame- en propaganda-
blokies, Allongen-he-
drukkingen, particuliere 
nadrukken, essays en 
zwartdrukken), en voor 
wie dat nog niet genoeg 
is er ook een sectie met 
Oostenrijkse munten op
genomen. Op dit laatste 
deel na is de gehele ca

talogus in kleur; de af
beeldingen zijn aan de 
kleine kant, maar geluk
kig wel duidelijk. (AK) 
Austria Netto Katalog Briefmar
ken & Münzen, 378 pp , geill 
(grotendeels m kleur), formaat 
14 5x20 5 cm Uitgegeven door 
Austria, Wenen (Oostenrijk) 
Verknigbaar bi| P W Mem-
hordt, Bleyenburg 5, 2511 VC 
's-Gravennoge Te bestellen 
door overmoKing van f 51 00 
op Postbankrekening 1253414 
ten name van P W Memhardt te 
Den Haag. onder vermelding 
van de titel. 

Michels Sch>veiz/ 
Liechtenstein Spe-
zial en Oesterreich 
Spezial verschijnen al
tijd als een 'koppeltje'; 
ook dit jaar is dat weer 
het geval. Zwitserland, 
Liechtenstein en Oosten
rijk komen alledrie voor 
in de 'top tien' van de in 
Duitsland het meest ver
zamelde landen. Geen 
wonder dus dat er een 
markt is voor catalogi 
die - zoals deze deeltjes 
- dieper graven dan hun 
algemene broertjes en 
zusjes doen. 
De degelijkheid en uit
voerigheid van de Spe-
z/a/-catalogi van Michel 
is in deze rubriek gere
geld bezongen, zodat er 
eigenlijk alleen nog naar 
de prijsontwikkelingen 
kan worden gekeken. 
Die zijn niet schokkend: 
Zwitserland wordt als 
'uitgesproken stabiel' 
omschreven en Liechten
stein moest (vooral bij de 
emissies uit de periode 
1945-1977) een stapje 
terug doen. 
Sinds 1977, het jaar 
waarin de gespeciali
seerde catalogi voor het 
eerst werden uitgegeven, 
is hun omvang bijna ver
dubbeld. Niet door het 
grote aantal nieuwe ze
gels, maar door de 
steeds groeiende hoe
veelheid gespecialiseer
de informatie. Dat zegt 
eigenlijk genoeg over de 
aantrekkelijkheid van 
deze deeltjes. (AK) 

Michel Schweiz/Liechtenstein-
Spezial 1996 en Michel Oester-
reich-Spezial, 384 en 344 pp , 

8ei1l (z /w) , formaat 15x20 cm 
itgegeven door Schwaneber-

aer Verlag, München (Duits
land) Verkriigbaar bi | de Vak-
handel Filatelie PrijS f 45 - en 
f 41 75 

De Engelse zegels uit de 
eerste nelft van onze 
eeuw weerspiegelen de 
voortdurende troonswis-
selingen die zo kenmer-
kencTwaren voor deze 

periode. Het tweede deel 
van Stanley Gibbons' 
Specialised Stamp 
Cata logue Grea t 
Britain bestrijkt de 
emissies van de vier 
mannelijke vorsten die 
tussen de twee vorstinnen 
Victoria en Elizabeth II 
op de troon zaten: Ed
ward VII, George V, Ed
ward VIII en George VI. 
De catalogi in deze reeks 
zijn eerder - terecht - met 
veel lof besproken. Op 
dat punt heeft de nieuwe, 
tiende editie van deel 2 
niets aan kracht inge
boet. Uiteraard is ook 
ditmaal weer veel nieu
we informatie toege
voegd, terwijl bovendien 
het effect van de toege
nomen belangstelling 
voor de Four Kings-em\s-
sies in de noteringen is 
terug te vinden. Als er 
dan toch een puntje van 
kritiek moet worden ge
noemd dan betreft dat 
het wat sleets wordende 
zetsel en de nu toch wel 
wat gedateerd ogende 
typografie van deze 
reeks. (AK) 

Stanley Gibbons Great Britain 

Volume 2 - Kina Edward VII to 
King George Vi, 426 pp , geill 
(z /w), formaat 13 5x21 5 cm 
Uitgegeven door Stanley Gib
bons Publications, Londen/Ring-
wood (Groot-Brittannie) Ver
knigbaar bil de Vakhandel Fila
telie Pr i |s f80 50 

Volgens de redactie van 
de nieuwe editie van de 
Ganzsachen-Kata 
log Europa-West 
groeit de belangstelling 
voor postwaardestukken 
weer - dat moet onze 
medewerkers Bosman en 
Spijkerman goed doen. 
Aan de zesde editie van 
deze Michel-uitgave is 
veel aandacht besteed. 
Dankzij bijdragen uiton-
dere andere Groot-Brit-
tannië, Oostenrijk, Zwe
den en Zwitserland kon
den de gegevens van 
deze en andere V/esteu-
ropese landen worden 
verbeterd en aangevuld. 
Het is wel jammer dat de 
verkoopprijs van de ca
talogus zo hoog is uitge
vallen, maar dat zal wel 
te maken hebben met het 
feit dat slechts een gering 
aantal exemplaren Icon 
worden opgelegd. 
Michel maoKt gewag van 
het feit dat het b i j post
waardestukken niet lan
ger uitsluitend om brief
kaarten en luchtpostbla-

den gaat. Dankzij de 
technische vooruitgang is 
het materiaal veel geva
rieerder geworden: spe
ciale enveloppen voor 
het verzenden van boe
ken, elektronisch ver
vaardigde briefkaarten, 
postwaardestukken met 
een gegarandeerde 
overkomstduur, en ga zo 
maar door. Ten aanzien 
van postwaardestukken 
waarvan de status nog 
niet duidelijk is (zoals oij 
bepaald materiaal van 
Joegoslavië en van lan
den die ontstonden na 
het uiteenvallen van de 
federatie) voert de re
dactie - terecht - een te
rughoudend beleid: die 
worden pas vermeld als 
vast staat dat ze officieel 
zijn èn postale geldig
heid bezaten. 
(AK) 

Michel Ganzsachen-Katalog Eu
ropa West 1996/97, 790 pp , 
Sei1l (z /w), formaat 15x20 cm 

itgegeven door Schwoneber-
ger Verlag, München (Duits
land) Verkriigbaar bi| de Vak-
handel Filatelie of rechtstreeks 
bi| P W Memhardt International 
Booksellers, Bleyenburg 5, 2511 
VC 's Grovenhage Te bestellen 
door overmaking van f 117 50 
op Postbankrekening 1 253414 
ten name van P W Memhardt te 
Den Haag. onder vermelding 
van de titel 

Bij de Walburg Pers ver
scheen enige tijd geleden 
een interessante publika
tie onder de titel Her
d e n k e n op klein 
f o r m a a t . De auteurs, 
David Barnouw en Ada 
Lopez Cardozo, gaven 
hun boekje de ondertitel 
50 jaar Nederlandse 
Postzegels over de Twee
de Wereldoorlog mee, 
en dat is een adequate 
omschrijving. In de pu
blikatie zijn alle Neder
landse bevrijdings- en 
herdenkingszegels van 
de afgelopen vijftig jaar 
afgebeeld, beschreven 
en in een historisch, re
spectievelijk cultureer ka
der geplaatst. Ook het 
verhaal achter de zegels 
komt aan bod. zoals de 
ontstaansgeschiedenis en 

I I I 1 
de keuze van tiet onder
werp. Vragen als: 'wie 
waren de ontwerpers?', 
'waarom viel de keuze 
juist op hen?' en 'hoe 
brachten zij hun ideeën 
over op het kleine for
maat? worden daarbij 
beantwoord. (AK) 
Herdenken op klein formaat 
door D Barnouw en A Lopez 
Cardozo, 94 pp , gei1l (z /w), 
formaat 15x25 cm Uitgegeven 

door V^olburg Pers, Postbus 
4159, 7200 BD Zutphen Pnis 
f 3 5 -

Op de thematische top 
tien neemt het onder
werp 'Vogels' een hoge 
(zo niet de allerhoogste) 
plaats in. Stanley Gib
bons weet dat - als uitge
ver van een populaire 
vogelcatalogus - als geen 
ander. Afgelopen zomer 
verscheen de vierde edi
tie van deze catalogus. 
Collect Birds on 
Stamps. Meer dan 
twaalfduizend themati
sche zegels - samen 
goed voor 2 400 ver
schillende vogelsoorten -
worden erin beschreven. 
Ten opzichte van de vori
ge editie zijn er zo'n 270 
nieuwe soorten bijgeko
men; het aantal opgeno
men zegels groeide met 
2.500. Ook ditmaal is 
weer een aantal handige 
overzichten opgenomen, 
zodat alle vogels - van 
Abbott's Booby tot en 
met Zenaida Dove - ge
makkelijk gelokaliseerd 
kunnen worden. (AK) 

Stanley Gibbons Collect Birds 
on Stamps, 278 pp , gei1l, for
maat A 4 Uitgeven door Stanley 
Gibbons Publications, 
Londen/Ringwood (Groot-Brit-
tonnie) Verkn|gbaar bi| de 
Vakhandel Filatelie Pri|s f 70 -

Eindelijk een optimistisch 
geluid over het (vroeger 
zo populaire) verzamel-
gebied 'Verenigd Euro
pa'. Het is afkomstig van 
de redactie van de Mi-
chel-catalogus CEPT/ 
U N O 1 9 9 6 / 9 7 , die 
de Europese organisatie 
van postadminstraties 
Posteurop complimen
teert met het besluit, 
voortaan slechts één Eu
ropazegel per land per 
jaar toe te staan en blok
jes en 'paralleluitgiften' 
(velletjes, boekjes, ande
re tandingen) te verbie
den. Of de aangesloten 
landen zich daar veel 
van zullen aantrekken is 
uiteraard de vraag. Dat 
neemt niet weg dat ver
zamelaars van 'VN/VE' 
nu weer over een tot 
midden 1 996 bijgewerk
te, degelijke catalogus 
beschikken. Prijstech-
nisch is het stil aan het 
front: Michel spreekt van 
ruhigen Bahnen. (AK) 

Michel CEPT/UNO-Katalog 
(99(5/97, 368 p p , qei1l (z /w), 
formaat 15x20 cm Oitqegeven 
door Schwaneberger Verlag, 
München. Verkriigbaar bi| de 
vakhandel Pri|s F27 -
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'De filateliewereld? Steeds 
meer kopers en steeds minder 
verzamelaars', zegt Bas Visser. 
Hij bedoelt daarmee dat de 
trouwe landenverzamelaars, 
maar in mindere mate ook de 
thematici, vaker afhaken door 
ouderdom, andere hobbies, 
geldgebrek of drukke werk
zaamheden. Daarentegen ko
men er meer mensen die af 
en toe een zegeltje willen ko
pen, vaak met een onderwerp 
dat ze leuk vinden omdat het 
aansluit bij een bestaande 
hobby, bij hun werk of ge
woon omdat ze het mooi of in
teressant vinden. Voor filate-
liebedrijven betekent die ver
andering veel. Ze moeten 
méér bieden dan uitsluitend 
landen- en thema-abonne
menten. Ze moeten zich ver
diepen in de klant, onderzoe
ken wat die wil. 

BEVOLKINGSDICHTHEID 
Visser ziet deze verandering in 
de gehele wereld. 'De laatste 
jaren is de postzegelhandel 
overal aan het veranderen. In 
Nederland gebeurt het eigen
lijk nog mmder snel dan el
ders'. Eén van de redenen is 
de hoge winkeldichtheid van 
de postzegeldetailhandel. Ne
derland neemt daarmee een 
plaats ergens bovenaan de we
reldranglijst in. De hoge be
volkingsdichtheid van ons 
land heeft daar veel mee te 
maken. In Scandinavische lan
den, Australië, Nieuw-Zeeland 
en de Verenigde Staten is de 
postorderverkoop veel belang
rijker. Dat heeft ook weer een 
effect op de inspanningen van 
de postadministraties om ze
gels te verkopen. Als een post-
administratie eenmaal een 
goed verkoopapparaat heeft 
kunnen nieuwe landen ook 
door die centrale organisatie 
worden bediend. De detaillist 
blijft daardoor buiten spel en 
ook dat bedreigt de Neder
landse handel. Eigenlijk is De 
Verzamelservtce van PTT Post Fi
latelie in Groningen er een 
goed voorbeeld van. Ondanks 
de hoge dichtheid van postze
gelwinkels zijn er ruim 
200.000 mensen klant bij deze 
dienst. 

ONVOORSPELBARE 
NIEUWKOMERS 
Hoewel de algemene indruk is 
dat de thematische filatelie 
groeit, maakt Visser wel een 
aantal kanttekeningen. Zo 
worden de de verzamelgebie-
den minder veelomvattend. 
Was het vroeger 'gewoon vo
gels', tegenwoordig doen de 
verzamelaars het met louter 
roofvogels of zelfs één vogel
soort, zoals uilen. Iemand die 
vroeger alles over alle sporten 
wilde hebben doet het, soms 
ook domweg omdat alleen al 
al die nieuwe sportzegels dui-

Poskß^JgroothandßlMrBm Visser, 

'SliEDS MEER KOPERS 
MINDER VERZAMELA/ 
GERRIE COERTS, GRONINGEN 

De postzegelwereld verandert in hoog tempo. Steeds meer postadministraties - vele daarvan 

al geprivatiseerd - stuwen het aantal uitgiften op om de kas te spekken. Daarentegen blijft 

het uitgiftebeleid van andere landen zelfs voor de professionals nog een raadsel. Bas Visser, 

directeur/eigenaar van Postzegelgroothandel J.A. Visser in Dordrecht, reist over de gehele 

wereld om de Nederlandse postzegelwinkels (en ook een aantal buitenlandse) van nieuwtjes 

te voorzien. 

Directeur Bas Visser van Postzegelgroothandel J A Visser in Dordrecht ' Postzegelhandel verandert overal '(foto Harry Vv'i|s-
broek/Fotopersbureau Busink, Dordrecht) 

BAS VISSER SPAART ECHTE AIRMILES 
Directeur Bas Visser stapt, veelal samen met zijn collega en 
vrouw Franca Visser-Verweij, bijna wekelijks in het vliegtuig 
om met postzegeladministraties en andere postzegelbedrij-
ven te onderhandelen over nieuwe zegels. Inmiddels vliegt 
hij zóveel dat Bas Visser als één van de weinigen in Neder-
land-filatelieland echte 'airmiles' spaart. 
Waar gaan de gesprekken met zijn zakenpartners over? Vis
ser: 'Dat varieert van het nieuwe jaarprogamma tot en met 
complete verkoopplannen voor de nieuwe /egels van een 
land.' Hij voegt er aan toe dat alle moderne verkooptechnie
ken (marketing), zoals de directe benadering van (nieuwe) 
klanten, de verkoop van allerlei nevenprodukten (merchandi
se) zoals beertjes, autootjes en boeken, maar ook bepaalde 
trends in een bepaald land aan de orde komen. 

zenden gulden per jaar kos
ten, uitsluitend met volleybal. 
De nieuwkomers onder de ko
pers van postzegels zijn echter 
niet landen- of themaverzame
laars, maar mensen die alleen 
maar zegels kopen omdat ze 
dat op een gegeven moment 
leuk vinden. Postzegels wor
den daarmee gelegenheids-
aankopen en wat de consu
ment wil wordt daarmee 
(nog) moeilijker meetbaar en 
voorspelbaar. 
Een goed voorbeeld zijn de El-
vis-Presleyzegels van de Ver
enigde Staten. Nederland telt 



STEEDS 
meer beroemdheden en kilo's 
bijprodukten. Zoals kleurige 
folderachtige artikelen, waar
in postzegels zijn geplakt, 
maar waar de hoofdzaak ei
genlijk de verering van een 
beroemdheid is. De bijpro
dukten lijken inmiddels be
langrijker dan de postzegel 
waar het eigenlijk om zou 
moeten gaan. Men is kenne
lijk vergeten dat de Black Pen
ny waar het in 1840 allemaal 

Songwriter^ 

Dankzi| hoge investeringen in marktonderzoek weet de Amerikaanse postadministratie 
precies waarvoor filatelisten, maar ook 'gewone' Ameril< 

beslist geen tienduizenden 
verzamelaars van de artikelen 
die in de jaren sinds het over
lijden van de gekuifde zanger 
op de markt kwamen. Maar 
toch verkocht Bas Visser tien
duizenden zegels van het pop
idool. Visser: 'Je verkoopt dan 
niet zozeer een zegel van de 
Verenigde Staten: je verkoopt 
een postzegel met Elvis Pres
ley er op. Ik moet er meteen 
bij zeggen dat het wel wat uit
maakte dat het om een zegel 
ging die werd uitgegeven door 
het geboorteland van de zan
ger.' 
In Amerika worden inmiddels 
door de Amerikaanse PTT 
jaarlijks vele miljoenen uitge
geven aan consumentenon
derzoek. 

BEROEMDHEDEN 
Vergeleken met Amerika is de 
Nederlandse PTT nog poes
lief op het gebied van bijzon
dere Produkten die naast de 
postzegels worden verkocht. 
Terwijl hier de handelaren-
bond NVPH en de Nederland
se Bond van Filatelisten-Ver
enigingen al aan het proteste
ren zijn geslagen tegen het te 
voortvarende emissiebeleid 
van PTT Post, bombardeert 
US Postal Service de markt met 
steeds grotere series, nóg 

rikanen belangstelling hebben 

mee begon tot doel had er 
een brief mee te frankeren. 

COMPLEETHEID 
Ondanks alle trends en veran
deringen verzamelen nog 
steeds honderdduizenden 
mensen een bepaald land. 'In 
die groep traditionele verza
melaars blijft compleetheid 
een belangrijke drijfveer', ver
telt Visser. Hij komt met op)-
vallende cijfers. Zo kopen vol
gens de groothandelaar (die 
ook inzicht heeft in de cijfers 
van veel postadministraties) 
meer Nederlanders de zegels 
van het eilandje Alderney dan 
van het 'moedereiland' 

HEEL GEZIN IN DE FILATELIE 
De drie dochters en één zoon van Jan Visser zitten allemaal 
in de postzegels. Twee dochters Visser hebben een eigen 
postzegelwinkel, terwijl zoon Bas en Cora in de groothandel 
werken. Ze kregen het postzegelvak met de paplepel ingego
ten. Bas Visser herinnert zich nog goed dat er door het hele 
huis oude exemplaren lagen van het Dordtsch Dagblad met 
daarop postzegels die lagen te drogen, postzegels die vlak 
daarvoor van enveloppen waren geweekt. Het leek soms wel 
of het tapijt uit postzegels bestond. Bas Visser: 'Je moest in ie
der geval zo nu en dan héél voorzichtig door het huis lopen'. 

Guernsey. 'Ik denk dat het 
aantal in Nederland verkoch
te zegels van Alderney zelfs 
groter is dan van Engeland,' 
zegt hij. 
Een soortgelijke situatie doet 
zich volgens Visser voor bij an
dere landen met een 'baby
staatje', zoals Denemarken 
(Faeröer) en Finland (Aland). 
Bas Visser: 'Bij dat soort lan
den laat men het eerst het 
moederland vallen en gaat 
men door met die nieuwe klei
ne landjes'. Op zich is dat niet 
verwonderlijk. Iemand die En
geland of Denemarken vanaf 
1945 verzamelt moet nog 
steeds duizenden gulden uit
geven om het oude materiaal 
erbij te nemen, en dat geldt in 
nog sterkere mate voor een 
postfrisse verzameling. 

ALLE WEGEN LEIDEN NAAR 
DORDRECHT 
Over de gehele aardbol wor
den dagelijks vrachten postze
gels verscheept naar Hollands 
oudste stad Dordrecht, waar 
in een van de roemrijkste stra
ten die de stad rijk is Postze
gelgroothandel J.A. Visser do
micilie houdt. 
De zegels worden daar door 
de achttien personeelsleden 
van het bedrijf gesorteerd, ge
prijsd en verpakt, waarna de 
zegels naar honderden postze
gelhandelaren over de gehele 
wereld gaan. Die verkopen ze 
weer aan de 'eindverbruiker', 
de consument. Daarmee is het 
cirkeltje rond. 
In de praktijk is het echter al 
een hels karwei om al die 
stortvloed van de ongeveer 
tienduizend verschillende ze
gels die jaarlijks verschijnen 
(bij elkaar miljoenen nieuwe 

zegels) in Dordrecht te krij
gen. Natuurlijk, er zijn landen 
die - zoals de Verenigde Sta
ten, Engeland, Nederland en 
Duitsland - hun nieuwe uitgif
ten keurig bijhouden en er 
voor zorgen dat de agenten, 
maar ook de filatelisten steeds 
weten wat ze mogen verwacht. 
Maar er zijn ook nog steeds 
landen die er geen uitgifte-
progamma op na houden of 
die zonder waarschuwing 
vooraf extra zegels uitgeven of 
emissies gewoonweg schrap
pen. Vooral Zuid-Amerikaan
se landen vallen in deze cate
gorie, maar ook landen als Al
banië. Visser: 'Bij ons zijn er 
alleen al vier mensen in touw 
om te proberen alles wat er 
verschijnt in kaart te bren
gen'. De moeilijkheid daarbij 
is, zo zegt Visser, dat ze niet al
leen moeten weten dat er iets 
uitkomt en wat dat kost, maar 
dat ze ook nog eens te weten 
moeten zien te komen wat er 
op die zegels staat. Want een 
nieuwe presidentskop op een 
postzegel is voor de landen-
verzamelaar wellicht interes
sant, maar niet voor de motief
verzamelaar en omgekeerd. 
Vervolgens moeten die post
administraties de zegels nog 
eens leveren. En dat, terwijl 
menig ambtenaar helemaal 
geen zin heeft om welke brief 
dan ook te beantwoorden. 
'Zijn salaris wordt zonder dat 
werk ook wel betaald', zegt 
Bas Visser. 

VAN FRUITTELER TOT POSTZEGELGROOTHANDELAAR 
Postzegelgroothandel J.A. Visser werd opgericht door Jan Visser, de vader de huidige directeur 
van de besloten vennootschap. Bas Visser. 
Al in zijn jonge jaren - zo vlak voor de Tweede Wereldoorlog - verzamelde Jan postzegels. Hij 
ruilde en kocht ook geregeld buiten de grenzen van het dorp Dubbeldam, tegenwoordig een 
wijk van Dordrecht. Met een tas postzegels achterop de fiets reed Visser eenmaal per week naar 
de Rotterdamse postzegelmarkt. 
Toen hij werkloos werd ging hij tweemaal per week en werd het ruilen steeds meer handelen. 
Bas Visser: 'Het ging van lieverlee beter; eindjaren vijftig had mijn vader kantoor aan huis, tot 
1965, toen hij zijn eerste winkel in Dordrecht inrichtte'. 
De detailhandel werd langzamerhand groothandel, ook al omdat vader Visser in België enkele 
goede leveranciers had. Vervolgens kwamen ook de kinderen een voor een in het postzegelvak 
terecht - Bas in 1976. Hij werd voor de groothandel klaargestoomd door enkele jaren te wer
ken bij Manuskowski in Den Haag (een zaak die enige jaren in handen van Jan Visser was) en 
kreeg zijn verdere opleiding - vooral om er de taal te leren - in Engeland. Na een overname 
eind 1992 is Bas Visser sinds 1994 eigenaar en directeur van de groothandel. 
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NEDERLANDVERZAMELAAR KAN STEEDS 
MINDERTERECHT OP POSTKANTOOR 

Het postkantoor biedt de 
verzamelaar steeds min
der. Diegenen die trouw 
alle nieuwe Nederlandse 
zegels op het postkan
toor willen halen komen 
steeds vaker voor niets of 
moeten veel geld beta
len. Dat komt doordat 
steeds minder zegels 
'los' aan het loket ver
kocht worden. 
Dit jaar kan de filatelist 
die van elke nieuwe ze
gel slechts één exem
plaar nodiq heeft in vier 
gevallen alniet meer op 
riet postkantoor terecht; 
de verzamelaar is in die 
gevallen verplicht om 
een velletje van tien tot 
twintig stuks af te nemen, 
of zelfs - zoals in het ge
val van de nieuwe zegels 
voor zakelijke post -
complete rollen van hon
derd zegels. 

De laatstgenoemde emis
sie bezorgde de verza
melaars nogal wat kop
zorg; mensen die losse 
zegels wilden kopen -
bijvoorbeeld om er eer-
stedagenveloppen mee 
te maken - werden ver
wezen naar de speciale 
postzegelmapjes. Helaas 
zijn die mapjes duurder 
dan de zegels die erin 
zitten (voor het plastic 
hoesje en de handling 
moet een gulden worden 
betaald), terwijl de map
jes vaak niet één, maar 
twee series bevatten. 
Al met al betekent het 
huidige beleid van PTT 
Post dat de verzamelaar 
van Nederlandse zegels 
op jaarbasis zeven rijks
daalders extra kwijt is. 
Het kostenverschil tussen 
een complete reeks nieu
we uitgiften (alle versche
nen zegels éénmaal) en 
het aaribod van het post
kantoor (in bepaalde ge
vallen alleen complete 
velletjes en rollen) is 
daardoor aanzienlijk. 
Als wordt uitgegaan van 
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puur de nominale waar
de van alle dit jaar ver
schenen en nog te ver
schijnen is de verzame
laar voor zover nu valt 
na te gaan f 44.50 kwijt. 
Maar omdat losse zegels 
niet alle gevallen ver
krijgbaar zijn (zie hier
voor) qaat het in feite om 
een hoger bedrag. 
Veel kans op een wijzi
ging in het beleid maken 
de verzamelaars overi
gens niet; in De Gelder
lander'^art vrijdag 10 ja
nuari laat de directeur 
van de Business Unit Fi
latelie van PTT Post, me
vrouw drs M.G.A. van 
Moll, weten dat zaken nu 
eenmaal zaken zijn: 'We 
zijn een zelfstandig, 
commercieel bedrijf. Bu
siness is business.' 
Er is een alternatief: de 
dienstverlening van PTT 
Post Filatelie De Verza-
melservice in Groningen. 
Bij dat commerciële post
orderbedrijf kan een 
abonnement worden ge
nomen op alle losse ze
gels. Deze volgens som
migen 'gedwongen om
weg' neemt echter bij me

nige verzamelaar een 
stukje verzamelaarslol 
weg. Er zijn namelijk veel 
filatelisten die het leuk 
vinden om aan de vak
bladen de data van 
nieuw te verschijnen ze
gels te lenen en die op de 
eerste dag van uitgifte 
voor het loket staan om 
daarna hun nieuwe aan
winst netjes in het album 
op te bergen of ze te ge
bruiken voor het samen
stellen van een eerstedag-
envelop. Om hoeveel van 
dergelijke filatelisten het 
gaat is niet bekend. 
Ook de postzegelhandel 
ziet de 'Groningse con
structie' met lede ogen 
aan; daar beschouwt 
men De Verzamelaars
service min of meer als 
oneerlijke concurrentie. 
'Groningen' kan de ze
gels immers tegen de no
minale waarde verkopen 
omdat het materiaal te
gen kostprijs plus de ver
koopkosten ter beschik
king wordt gesteld. De 
winkel op de hoek moet 
de (hogere) nominale 
waarde betalen en is 
daardoor bij verkoop 
aan het publiek automa
tisch duurder: er moet 
immers ook nog winst 
worden gemaakt. 

Datum 
uitgifte 

02 02 
0202 
2102 
2502 
1803 
15 04 
06 05 
27 05 
17 06 
0107 
0508 
0209 
0710 
1211 
3011 

Soort 
emissie 

verhuiszegel 
zakelijke postzegels 
verrassingszegels 
natuur en milieu 
stripzegels 
ouaerenpostzegels 
felicitaties/wensen 

Nomi
naal 

0.80 
2.40 
0.80 
3.40 
1.60 

10.80 
1.60 

rode kruis/herdenking 2.80 
actualiteit 1.60 
Holland promotion **1.60 
diverse tnema's 3.20 
jongerenzegels 1.60 
aeboortenzegels 0.80 
Kinderpostzegels 10.80 
kortingzegels **0.70 

44.50 

»Post
kantoor 

4.20 
5.80 
4.20 
3.40 
1.60 

10.80 
4.20 
2.80 
1.60 

**1.60 
3.20 
1.60 
2.60 

10.80 
**3.80 
62.20 

Priis-
verscnil 

3.40 
3.40 
3.40 
0.00 
0.00 
0.00 
2.60 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.80 
0.00 
3.10 

17.70 

: uitgaande van - waar nodig - aanschaf postzegelmapjes 
: nominale waarde geschat 

^ DE'MELKERIJ'VAN 
É VEERKAMP 

Kunstenaar Joost Veer
kamp heeft enkele van 
zijn honderden kunst
postzegels (parodieën op 
de zegels die PTT Post 
uitgeeft) ook in de vorm 

van ansichtkaarten laten 
drukken. Daaronder de 
serie politici met onder 
anderen Erica Terpstra, 
Wim Kok en de Vrije 
Jongen. Ook de series 
met afbeeldingen van 
schrijvers, stripfiguren en 
blote billen ('Hollands 
Bloot') zijn op ansicht

kaarten vereeuwigd. De 
kaarten kosten anderhal
ve gulden per stuk; veer
tig verschillende vullen 
een mooi geïllustreerd 
doosje. Alleen te verkrij
gen bij de kunstenaar 
zelf: Voorweg 7, 2103 
SP Heemstede. 

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

TRUCJE OMZEILT INTERNATIONAAL 
AUTEURSRECHT OP WINNIE THE POOH 

De Canadese posterijen 
mochten van het mega-
concern Walt Disney de 
sympathieke tekenheld 
Winny the Pooh op post
zegels afbeelden, maar 
de zegels mochten uit
sluitend in Canada wor
den verspreid. De Cana
dezen zaten daar een 
beetje mee in hun maag; 
per slot van rekening 
heeft Canada Posf meni
ge klant in het buiten

land. Ook in Nederland 
zijn verzamelaars qe-
abonneerdopdeCana-
dese nieuwtjes. 
Een slimmerik bedacht 
een oplossing voor dit 
probleem. Hij kocht pre
cies het aantal zegels dat 
Canada normaal Duiten 
de grenzen verkoopt en 
levert die klanten nu het 
speciale boekje met tekst 
(in het Frans en Engels) 
en zegels. 

ZWEDEN PRATEN 
NEDERLANDS 

De Zweedse posterijen 
(PFA) laten niets aan het 
toeval over om de Ne
derlandse filatelist voor 
zich als klant te winnen. 
De persberichten die PFA 
aan nieuwe Zweedse ze
gels wijdt worden zelfs in 
riet Nederlands vertaald 
- heel goed zelfs. En als 
er als eens een foutje 
voorkomt - zoals vortge-
zet in plaats van voortge
zet - lijkt het niet om een 

vertaalfout te gaan, 
maar eerder om een ty
pefout. 
In het persbericht van de
cember 1996 worden 
enkele leuke zegels ge
noemd en afgebeeld. Zo 
geven de Zweedse poste
rijen in navolging van 
veel landen (waaronder 
Nederland) ook een Va-
lentijnszegel uit. Verder 
verschijnen er dit jaar 
onder meer zegels met 
een sneeuwuil en een 
ooievaar (zie ook de ru
briek Thematisch pano
rama). 

'ORANJEFILATELISr GROENEVELD 
UITGEBREID OP TELEVISIE 

Voor het eerst in jaren is 
er op televisie weer eens 
uitgebreid aandacht be
steed aan de Nederland
se filatelie. 
Jeffrey Groeneveld, au
teur van het onlangs ver
schenen boekje Diamant 
op Soestdijk (zie ook 
'Philatelie' van januari), 
was gedurende zes mi
nuten te zien in het door 
vele honderdduizenden 
bekeken ochtendpro

gramma Koffietijd op de 
zender RTL-4. 
Jeffrey vertelde er het 
een en ander vertellen 
over zijn boek, dat door 
de Groningse uitgeverij 
Detail op de markt wordt 
gebracht. Behalve dat er 
gepraat werd, werden 
ook diverse zegels in 
beeld gebracht met por
tretten van prinses Julia
na en prins Bernhard. 



DURE 'SKYBOXEN' OP TENTOONSTELLING 
PACIFIC 97 IN SAN FRANCISCO 

De twee twee driehoekige zegels die de USPS in maart aanstaande 
aan de loketten zal brengen, aanleiding is de tentoonstelling 
Pacific 97 

Amerikaanser kan het 
bijna niet: op de interna
tionale postzegeltentoon
stelling Pacific 97, die 
van 29 mei tot en met 8 
juni in San Francisco zal 
worden gehouden, wordt 
een speciale zaal voor 
very important persons 
ingericht. In deze zaal, 
die de naam Golden 
Gate Club meekreeg, 
kunnen de VIP's elke dag 
al een uur vóór de ope
ning terecht. De rest van 
de dag moet de VIP-zaal 
een rustige oase zijn te
midden van een drukke 
tentoonstellingsvloer. 
Wie van deze filatelisti-
sche skybox gebruik wil 
maken moet wel in de 
buidel tasten: het kost 
300 gulden inclusief de 

toegang tot de tentoon
stelling. 

Pacific 97 is trouwens 
goed voor nóg een pri
meur: voor het eerst in 
de geschiedenis geven 
de Verenigde Staten 
driekhoekig zegels uit; 
op die manier komt de 
tentoonstelling - die hon
derdduizenden bezoe
kers moet trekken - nog 
eens extra onder de aan
dacht. De zegels laten 
zien hoe de post in het 
begin van de negentien
de eeuw op de plaats 
van bestemming kwam: 

per postkoets of zeil
schip. 
De Amerikaanse PTT 
geeft ter gelegenheid van 
de expositie ook nog 
twee postwaardestukken 
en twee velletjes uit. 
Voor Pacific 97 hebben 
zich 1347 inzenders uit 
73 landen aangemeld. 
Er zijn vierduizend hotel
kamers gereserveerd. 
Op de tentoonstelling 
zullen ca 110 postadmi-
nistraties met een stand 
aanwezig zijn. 

PHILAPOST NEDEaLAND TEGEN 
PHILAPOST BELGIË: HET STAAT TWEE-EEN 

Vorig jaar ontbrandde er 
tussen de Belgische PTT 
en een bedrijf uit Berkel 
en Rodenrijs een vrij hef
tige strijd om het gebruik 
van de bedrijfsnaam Phi-
lapost. In 'Philatelie' 
werd over deze strijd tus
sen Nederland en België 
uitvoerig bericht. 
Het gekrakeel werd door 
de rechter - voorlopig -
in het voordeel van het 
Nederlandse bedrijf be
slist, in afwachting van 
de bodemprocedure die 

de Belgische PTT had 
aangespannen. 
Inmiddels is gebleken dat 
noch de Belgische PTT, 
noch het Nederlandse 
Philapost erg origineel 
zijn geweest in het kie
zen van de naam Phila
post. Al in 1926 gebruik
te Hekker's Postzegel-
handel uit Amsterdam 
het telegramadres Phila
post Amsterdam. Of dit 
nieuwe gegeven de nog 
steeds slepende rechts
zaak tussen België en 

CATALOGUE 
OP A 3Ut«fla COLLECTTCBJ OP 

RARE POSTAGE STAMPS 

NV HEKKERsPOSTZEGELHANDEL 

HOTEL.KRASNAPOLSKY 
WABMOESSTRAAT l»3 
. AMSTERDAM 

LOTS ON VIEW 

Titelblad van een veilingcatalo
gus uit 1926 van Hekker's Post-
zegelhandel, rechtsonder stoot 
het tel eg romadres Philapost 

Nederland zal beïnvloe
den is niet duidelijk.... 

AFINSA SLAAT SLAG 
MET OVERNAME 

Het Spaanse postzegel-
bedrijf Afinsa heeft zijn 
concurrent De Rosa Inter
national overgenomen. 
Door de samenvoeging 
van de twee onderne
mingen ontstaat een be-
dri jrdat naar verwach
ting 80 miljoen dollar op 
jaarbasis zal omzetten. 
Daarmee zou het - zo 
meldt Afinsa in een pers
bericht - 's werelds 
grootste onderneming in 
zijn soort zijn. 
De Rosa houdt enkele 
kleinere onderdelen van 
het bedrijf in eigen hand. 
Zo blijft haar postzegel
blad in Italiaanse han
den, net als het adres
senbestand, de directe 
postzegelverkoop en het 
postzegelbedrijf Gibral
tar (DeRosa heeft de 
postzegeladministratie 
van dat postzegelstaatje 
min of meer overgeno-

O 

LU 
O 

lUEDERLAIUDSE 

Gelegenheids-
stempels 

2 januar i : 
's-Gravenhage: eerste-
dagstempel verhuiszegel 
van 80 cent. 

2 januar i : 
's-Gravenhage: eerste-
dagstempel zegels voor 
zakelijke gebruikers. 

ê S o a 
E L F S T E Di^N T O C H T 

« ' ' S c M 

4 januar i : 
's-Graver7/iage: eerste-
dagstempel elfsteden-
toen tzegel. 

2 1 januar i : 
's-Gravenhage: eerste-
dagstempel verrassings
postzegel. 

2 4 - 2 6 j anuar i : 
Loosdrecht: bijzonder 

stempel ter gelegenheid 
van de tijdens de Filate-
liebeurs gehouden 84e 
Filatelistendag. 

^DJANUARI 

1997 

2 5 februar i : 
's-Gravenhage: eerste-
dagstempel natuur- en 
milieu-emissie. 

Stempelvlaggen 

4 januar i : 
Leeuv/arden: bijzondere 
stempelvlag 'Friesland 
15de elfstedentocht. 

FRIESLAND -t—m 
ELFSTEDENTOCHT 

Philatelie 
Nederlandsch Maandblad voor Pliilatelie 

De jury van de 

L H . Tholentrofee 
roept kandidaten op mee te dingen naar deze 
prijs voor de beste rilatelistische rubriek of bij
drage in de niet-filatelistische pers in 1996. 

Uitsluitend bijdragen in de Nederlandse taal 
komen voor bekroning in aanmerking. 

Ook u, lezer van 'Philatelie', kunt de jury 
opmerkzaam maken op filatelistische artikelen 

die in 1996 in de niet-filatelistische pers 
zijn verschenen. 

Voordrachten kunnen worden gezonden aan de 
secretaris van de jury: 

Drs. S .W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 3 1 

2 5 9 6 V K Den H a a g . 

Kandideringen moeten vergezeld gaan van de 
bijdrage die ter bekroning wordt voorgedragen. 

Uw voordracht moet uiterlijk op 
1 m a a r t 1 9 9 7 

zijn gepost. 
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TSJECHO-SLOWAKIJE met alle gebieden! 
SCHRIFTELIJKE VE IL ING 

sluitingsdatum: 20 APRIL 1997 
1.800 kavels - Kataloog ä ƒ 5 , - (in postz.) 

bij CSR Phila, Donkerstraat 39, 
4063 CX Heesselt, tel.: 0344-652589 

Wilt u het nuttige werk von de stichting 

De Postzeqelvriend 
steunen? Dot kan> Schenk uw overtollig postzegelmatenool oon deze organisatie voor 
langdurig zieke en gehandicapte hlotelisten Inlichtingen zi|n verkri|gbaar bi| de heer 
PA de Vries, Raysdaelkade 33,1816 BWMunaar,® 072-5115185. 

SCHRIFTELIJKE VEILING POVEIA 
Onze 3-maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten 

Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
w o zeer gezochte, hebben wij elke keer een groot aantal brie
ven en postwaardestukken Overtuig Uzelf van dit schitterende 
aanbodii 

Uw voordelen 
aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieën 

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

Veilingscliema 
maart 
juni 
september 
december 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus 

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

NIEUV7 ZEELAND 
Schnftehjke veilingen - directe verkoop van Nieuw Zeeland 

Australië - Pacific Islands - Wereld 

VRAAG CATALOGUS EN PRIJSLIJSTEN 

Sctinjf naar 

AUCKLAND CITY STAMPS 
P.O. Box 3496 

AUCKLAND NIEUW ZEELAND 
Tel: 0064-9-3735489 - Fax: 0064-9-3735014 

Wij tiebben een nieuwe uitgiften service van de getiele wereld 
Stuur ƒ 10- en u ontvangt de 1997 kleurencatalogus van NZ. 

NEEM EEN NIEUW BOEKJESLAND! 
Alderney, 1994, boekje 1/2 
Botswana, 1989/94, 34 boekjes! 
Cameroun, 1993, boekje 1/4 
Columbia, 1993, boekje 1 
Cayman Eilanden, 1993/96, nr 1/7 
Estland, 1992/93, boekje 1/2 
Iran, 1996, boekje 1 (bloemen) 
Litauen, 1992, boekje 1 
Madagascar, 1996, boekje 1/2 
Polynesie (Fr), 1993/96, nr 1/2 
San Marino, 1985/96, nr 1/4 
Slovenië, 1994/95, boekje 1/4 
Slowakije, 1994/96, boekje 1/16 
Tsjechië, 1993/96, boekje 1/37 
Tsjetsjenië, 1996, boekje 1/4 
Turkmenistan, 1993, boekje 1 
Uruguay, 1996, boekje 1/2 
BENT U METEEN COMPLEET! 

ƒ 16,00 
ƒ 220,00 
ƒ 45,00 

22,50 
67,25 
25,00 
77,50 
11,25 
34,00 
38,25 
49,50 
46,00 

ƒ 135,00 
ƒ340,00 
ƒ 59,00 
ƒ 29,00 
ƒ 15,75 

POSTBUS 1051 
5140 CB WAALWIJK 
TEL 0416 331451 
FAX 0416 342856 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 1 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

r Ä ^ 
(jMSg^ 
^ ^ ^ ^ ^ 

H K 
f^^^^m ^X^mwf 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 0346-550618 
b g g 06-52861008 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

In uw en ons belang proberen wij een zo 

hoog mogelijke bieding vast te stellen 
WIJ zijn geïnteresseerd in alle landen 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 

allesi 
Een met te slechte prijs kost u slechts 

een telefoontje 
Bel ons even vrijblijvend 
WIJ bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 

bezoek aan huis | 

G R A T I S P R I J S L I U S T 
B E L G I Ë - F R A N K R U K - L U X E M B U R G 

- snelle levering 
- verzorgde kwaliteit 
- betaling op giro in Nederland 

L. D E H O U V \ f E R 
FRUITHOFLAAN 13 - 2600 BERCHEM - BELGIË 

IVIotiefzegels 
Z e e r g r o t e v o o r r a a d 
V e e l " m o e i l i j k e " s e r i e s 
O o k v e e l l o s s e z e g e l s 

Postzegelhandel "Dutchstamp" 
Maandereindól, 6711 AB, Ede-Centrum 0318 61 03 34 

KILOWAAR MET VEELAL 1 9 9 5 / 1 9 9 6 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa grote sortering + hoge waarden 
Skandinavie grote sortering met IJsland 
Duitsland met toeslag en hogere waarden 
Frankrijk grote variatie + hoge waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortering met toeslag 
MISSIEWAAR 
Australië veel nieuw en hoge waarden 
N Zeeland veel grootformaat 
Engeland met buitenland en hogere waarden 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden ƒ 60 00 + ƒ 4 00 porto / Orders boven ƒ 60 - portovrij 

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

Levering onder rembours + ƒ 8 00 porto Filatelistische frankering 

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

100 gr 
18 00 
28 00 
16 00 
20 00 
13 00 
55 00 
10 00 
18 00 

16 00 

250 gr 
42 00 
66 00 
36 00 
50 00 
28 00 

130 00 
22 00 
38 00 

18 00 
40 00 
15 00 

I k g 
150 00 
240 00 
130 00 
170 00 
11000 

80 00 
140 00 

60 00 
150 00 
50 00 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisctie benodigdiieden. 

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

maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 



LEUCHTTURM INSTEEKBOEKEN 
DE BESTE KWALITEIT VOOR STUNTPRIJZEN 

REUZEN STOCKBOEK - 64 WITTE bladzijden 
LEUCHnURM PRIJS ƒ 40,00 
U betaalt bi| afname van 
l x /29 ,00 5x ƒ 25,75 
3x ƒ 27,50 10 X ƒ 23,50 
REUZEN STOCKBOEK - 64 BLADZIJDEN ZWART 
GEWAHEERD - LEUCHnURM PRIJS ƒ 55,50 
U betaalt bi| afname van 
1x/45,50 5x ƒ 41,25 
3x ƒ 43,50 10 X ƒ 38,00 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK - 1 6 WITTE biz 
LEUCHTTÜRM PRIJS ƒ 12 75 
U betaalt bi| afname van 
1x/10,75 5x /9 ,50 
3x ƒ 10,00 10 x ƒ 9,00 
GROOTFORMAAT STOCKBOEK - 32 WIHE bIz 
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 20,00 
U betaalt bi) afname van 
1x/15,75 5x/14,00 
3x/14,75 10x/13,00 

GROOTFORMAAT STOCKBOEK -
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 15,50 
U betaalt bij afname van 
l x / 1 2 , 5 0 
3x /11 ,50 
GROOTFORMAAT STOCKBOEK -
LEUCHTTURM PRIJS ƒ 24,50 
U betaalt bi| afname van 
l x / 2 1 , 5 0 
3x ƒ 20,50 

16 ZWARTE bIz 

5x ƒ 10,75 
10 x ƒ 9,75 

32 ZWARTE bIz 

5x /19 ,25 
1 0 x / 1 7 7 5 

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

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

KLEMSTROKEN PER KILO - 1ste klas materiaal - geen 
afval - doorzichtige of zwarte achtergrond - 1/4 kilo 
ƒ 32,50 - kilo ƒ 115,00 - NU OOK - Blok assortie. 

I N T E R N A T I O N A L E K A N T O O R P O S T 
Jarenlang uit internationale brief en pakketpost bijéén verzameld - veel West Europa - Engelse gebieden en landen waar U 
zeldzaam echt gebruikte zegels van ziet - (geen Oost-Europa) alles op papier, keurig uitgescheurd of geknipt - ALLEEN 
GROOTFORMAAT - door de enorme grote verscheidenheid van zegels is bijna geen kilo hetzelfde, steeds weer komt U 
verrassingen tegen - met extra veel hogere waarden en betere zegels door buitenlandse frankeringen. 

W I J I M P O R T E R E N AL M E E R DAN 2 5 JAAR KILOWAAR 
MAAR NOG NOOIT - HEBBEN W I J Z U L K E P R A C H T I G E KILOWAAR G E Z I E N VAN EEN 

D E R G E L I J K E HOGE K W A L I T E I T 
Voor de verzamelaar - boekjes plakkers - markt en ruilbeurs bezoekers een eldorado vol avontuur en ... waar U ook nog leuk 
aan kunt verdienen (in de zaak van zegel tot zegel te bezichtigen). 

I N T E R N A T I O N A L E K A N T O O R P O S T 
< > * > JS^ «V 

> i ^ \<> ^ >0^ 1 KILO N E T T O ƒ 3 2 5 , 0 0 of 5 KILO N E T T O ƒ 1 . 5 0 0 , 0 0 

G R A T I S - W E S T EUROPA C A T A L O G U S IN K L E U R ( w i n k e l p r i j s ƒ 9 0 , - ) 
BIJ I N T E R N A T I O N A L E K A N T O O R P O S T 

MET 1 KILO HE7 LUNO COMPLEET? Of llllNn? 
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 ä 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 ä 30 jaar geleden tot de moderne zegels. 

auEMattL MOOIE Gftooiromnni UGEIS 
... EU IN UELE KILO'i MET UEEL II06EQE ViiattQOEN EN/Of BETERE ßllLnCEN. 

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 
Itahe 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 
Skandinavie 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 Afnka 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 
225,00 
295,00 
425,00 

Vermeld bij Uw bestelling de code achter 
het land - niet per '/, kilo maar per kilo 
mag in 2 maandelijkse betalingen. 

NU MEEa UEflKOOP KUNDEN UOOQ OE QUILßEUIH BEZOEKER 
EN SOEKIEi PUkKKER DOOR OE ENORME SORTERING 

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



VEREIUIGIIUGS-
CONTACTADRESSEN VAN VERENIGINGEN DIE BIJ DE 
STICHTING NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILA
TELIE ZIJN AANGESLOTEN 

Landelijke secretariaten: 
WPK J.H. Avis, Hoefblad 105, 
1689 SVZwaag, ©0229-230192. 
Federatie I.V. Philatelica. Zwaard-
vegersgaarde130,2542THDen 
Haag, ©070-3663465. 
De Globe: J. von de Velde, Com
mandeursweg 40,6721 TZ Benne-
kom. 

Aalsmeer: 
IV Philatelica; G.H. Hoving, post
bus 249,1430 ÄE Aalsmeer, 
©0297-322034. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoom, A. Treure, Plan
tageweg 39,2951 GN Alblasser
dam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
«l'/'l^C.Th. Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889. 
Almelo: 
WW; JH.de Vries, Waltostate 
11,7608 XL Almelo, ©0546-
864695. 
Almere: 
VPVAAlmere; M. Cornelisz-Dovids, 
Haydnplontsoen 62,1323 EG Al
mere, ©036-5360219. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV, P. van der Poel, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen aan den Rijn, 
©0172-421332. 
Altena: 
A/W; M. Mortens, Brugstroot 41, 
4283 GE Giessen, ©0183-
442102. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, (..\i.y.i.iera,Oe 
Vl/ingerd 36,3823 a Amersfoort, 
©033-4564470. 
APC 'De Kei'; M.Tothuizen, Reiger
laan 46,3871 TC Hoevelaken, 
©033-2580057. 
Amstelveen: 
IV Philatelica; J. Michels, Logger 
141,1186 RP Amstelveen, 
©020-6434104. 
Amsterdam: 
«l'/'I^M.M.KIei|,Voordewind9, 
1034 KS Amsterdam, ©020-
6336333. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©020-6142947 (na 19.00 uur). 
IV Philatelica; H.J. Nijmeijer, post
bus 6726,1005 ES Amsterdam, 
©020-6120432. 
AV 'De Philatelist'; L. Reiz, Postbus 

37468,1030 AL Amsterdam, 
©020-6335033. 
/l$l'S/;e//fi/o/e//e;J.J.M.Snel, 
Grevelingenmeer 101,1447 AN 
Purmerend, ©020-6303913. 
PVWA-Filatelie; F.R. Bruaman, Dis
sel 39,1141 ZM Monnitkendom, 
©0299-654163. 
/Y'Sto/i;ü/80';P.J.vanRossum, 
Voordewind 17,1034 KS Amster
dam, ©020-6331789. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Nooré, P. van 
Veen, Loenermork 530,1025 TV 
Amsterdam, ©020-6366823. 
Amsterdam-Buitenveldert: 
ß/'fTefZflme/-ze7$l'ß;;Henk 
Postmo, ©020-6623744. 
Apeldoorn: 
NVPV; H. Breimer, Volkenbergloon 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055-
3558256. 
/l''De6/oèe';m*.B.R.Postma-
Dekker,HetKarnhuis37,7335LG 
Apeldoorn, ©055-5418490. 
Appingedom: 
PVAppingedam; H. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge
dom, ©0596-629693. 
Arcen: 
IV Philatelica; C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arten, 
©077-4732628. 
Arnhem: 
A(l'Pl^J.E.Huiskes,W/inschoten-
stroot 41,6835 AS Arnhem, 
©026-3231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Mocronder, 
Sleedoornloon 6,6841 AB Arn
hem. 
Assen: 
WPVAsseir, H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592-313698. 

Baarn: 
Pl'fioorn;G.W.Leive,Prof.F. 
Andreoelaon 93,3741 EK Boorn, 
©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
IV Philatelica; mw. T. Ackemo, 
Pr.P.Christiaanhof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©020-6594481. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; mw. M.M.A. Mein-
ders-Schimmel, Do Costastroat 16, 
3771 ZB Barneveld. 
Bergen op Zoom: 
PI' 'Onderling Contact'; wnd. mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, School-

1« 

Als de gegevens van uw vereniging niet (meer) kloppen, zend don 
(een kopie van) dit formulier aan mevrouw E. Braokensiek, Post
bus 5905,3273 ZG Westmaas (telefoon 0186-571776). 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

straat 17,4611 MD Bergen op 
Zoom. 
/T'De//flOosf';H. Rosenboom, 
Meireweikes 16,4751 JSOud 
Gastel, ©0165-511117. 
Beuningen/Ewijk: 
/Y'DeG/o4e';J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 15-62,6605 AM Wij-
chen. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; Th. Erkamps, Be-
neluxloon 334,1966VifX Heems
kerk, ©0251-237108. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'HetPostmerk';mvi.M.yi.i. 
Mark, Korhoenin 8,3721 EC Bilt-
hoven, ©030-2290466. 
Blitterswijck: 
IV Philatelica, A.J.M. Gooren, Op 
de Smelen 38,5863 BN Blitters
wijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica; Drs W. van der Gies
sen, Dopheidestraat 82,2165 VS 
Lisserbroek, ©0252-416247. 
Bodegraven: 
« W ; J.H. Verhagen, Ekster 11, 
2411 MT Bodegraven, ©0172-
612372. 
Borne: 
NVPV, H.J. Veltkomp, Goudenre-
genstraot 10,7621 VifD Borne, 
©074-2662880. 
Boskoop: 
A(W;J.H.Lensink,Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172-
213580. 
Boxmeer: 
PW/Boxmeer e.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
m U - A C . Scholier, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411-673775. 
Breda 
PV Breda, P.M. van Spellen, Moda-
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©076-5650278. 
Brielle: 
Pl'P/i;/o/e/ifo;H.G.T.M. Overboek, 
Sluysstraatl4,3237ATVierpol-
ders, ©0181-415640. 
Bruinisse: 
PI'firu/n/sse; A.A. van de Wekken, 
Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©055-5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
fl''De6/oAe';C.W.Stolk, Ruygen-
bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313-650802. 
Bussum: 
NFV 'De Verzamelaar'; 0. Louw, 
Brinkloon 152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132. 

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

Dalfsen: 
/l'P/H'/o/e&o; Ir. J. Rem, Van Kem

penhof 6,7721 WC Dolfsen, 
©0529-433288. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschnüren, Longe-
stroot 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
W D e / Z t l P . Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfzijl: 
PrOe Rve/';P.A.M. Helwig, Hoef-
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596-626213. 
Deventer: 
WCPp.B.Boumons, Postbus 22, 
7430 AA Diepenveen, ©0570-
642130. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgans 36,1111 WG Diemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; A. Stegemon, Fo-
zontloan 6,6951JP Dieren, 
©0313-414656 
Dinxperio: 
FV 'De Globe'; mw. H. Rouwer-
dink, Keminksweide 30,7090 DM 
Dinxperio, ©0315-652786 
Doesburg: 
/T''De6/oèe';J.Wetsteiin,'t Ach
terom 6,6986 CN Angerlo. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; H.A. Weerdesteijn, 
Holterweg 95,7001EJ Doetin
chem. 
Dordrecht: 
l'l'PI'Dor(/ref/i;;S.D.Akkermon, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DPl''DePos//ooef';J.J.Ouwer-
kerk, Rozenhof 19,331 U T Dor
drecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten, J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512-
514695. 
Dronten: 
PV Drenten e.o.; W. Vermeulen, 
De Regenboog 475,8254 AM 
Dronten, ©0321-317027. 
Drunen: 
PrP/)//o/ron'; A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 
©0416-373144. 
Druten: 
/T'De (;/oie';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631 AT Horssen. 
Duiven/Westervoort: 
fl''De6/o4e';A.C.Dijke,DeGan-
zenpoel50,6932LGWestervoort, 
©026-3115271. 

Echt: 
P/i//.l'er.fc/i;;W.J.J.Cuypers, 
Brouwerstraat 10,6101 GR Echt, 
©0475-483630. 
PhV Gelre-Gulick/Fcht; P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KX Echt, 
©0475-486144. 
Edam/Volendam: 
P/.'fropoj/';L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr.34,1135EDEdam, 
©0299-372017. 
Ede: 
/Y'De6/o6e';G.Radstaat,Paul 

Gabrielstraat53,6717RAEde. 
Eibergen/Neede: 
NVPV; B.H. Klanderman, Beotrix-
straat15,7161DJNeede, 
©0545-291949. 
Eindhoven: 
Pff; C.Loch, Jon van Eyckgrocht 
191,5645TH Eindhoven, ©040-
2119654. 
P/if/jpsPI^ M.H. Schenkelaars, de 
Koppele 78,5632 LB Eindhoven, 
©040-2416358. 
Eist: 
fV'De6/oie'; B.J.M.Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481-
373783. 
Emmeloord: 
/l'P/?;7o/efoo;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514-
561903. 
Emmen: 
IV Philatelica; J. Buist, Doddegras 
29,7887 CK Erica, ©0591-
301807. 
Enkhuizen: 
//P/i;/o/e//cfl;mw.A.W.D. Zijlstra, 
Venedie20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228-314801. 
Enschede: 
f.Pl'.;W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
NVPV, mw. M.L. Rempt-Roebel, 
Burg.Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578-627090. 

Geleen: 
Wl''DeP/i/7ofe/is/';W.J.M.van 
Soest,Berloherhof15,6132SN 
Sittord, ©046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bongma, Boomgaorddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzangsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113-227945. 
Gooi © Eemlond: 
W P p . M . van der Spoel, Hön-
dellaan6,1272EEHuizen,©035-
5262702. 
Goor: 
NVPV; J.A. van Achthoven, Zwa-
luwstrot 17,7471 HH Goor, 
©0547-272876. 
Gorinchem: 
PV Gorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183-633163. 
Gouda: 
WPV Gouda; mw. E.J. Dekker-van 
Vliet, Han Hollanderweg 130, 
2807 AH Gouda, ©0182-
518549. 
's-Gravenhage: 
HPhV, L.H.J. Oosterloo, De Hoogh-
kamer 46,2253 JW Voorschoten, 
©071-5722702. 
Philatelica Den Haag; A.F. van Ro-
vesteijn, Heliotroopfaan 370, 
2555 ML Den Hoog, ©070-
3230472. 
PC'De fr/ng'; LH. Arkesteijn, 
Meppelweg 548,2544 BN Den 

http://JH.de


Haag, ©070 3675180 
Shell Te Wem, afd Filatelie, A 
van Haarlem, Van Slingelondt 
plantsoen 12,2253 WrVocrscho 
ten 
frfrerfeste/n', P R Steyn, Oude 
Haagv/egl38,2552GSDen 
Haag 
PI''sGravenhageeo,\ Alsem 
geest, Zwedenburg 254,2591 BM 
Den Haag, ©070 3473547 
Groningen: 
IVPhilateka, D Roosjen, Mezen 
laon 13,9753 HX Horen (GR), 
©050 5344229 
Py Groningen, J P A Tolsma, post 
bus 61,9300 AA Roden, ©050 
5018234 

Haarlem: 
aypy, F van Schalk, Maasstraot 
651,1823 KW Alkmaar, ©072 
5202176 
IVPhilateka,\\i Hooning, Hal 
bertsmastraat 48,2035 CH Haar 
lern, ©023 5362980 
HFV 'Op Hoop van legels', L A 
Koelemii, postbus 6236,2001 HE 
Hoarlem, ©023 5244520 
Haarlemmermeer: 
IV Philatelica, mw IE van Rhe 
nen,Kinlozen 39,2151X8 Nieuw 
Vennep, ©0252 675215 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZ/SP4,JC van der Bi|l, Hout 
rijkstraat 9,1165 LL Halfweg, 
©020 4974024 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken; VI/ C 
Willemse, Bosboom Toussainstr 5, 
3842 ZZ Harderwijk, ©0341 
413653 
Hordinxveld: 
PV'De Philatelist', \) Kanning, 
Gerard Doustrcat 7,3272 XE 
Hordinxveld 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H W van Zon, 
Frankri|klaan59,1966VC 
Heemskerk, ©0251233894 
Heerenveen: 
PV Heerenveen; (A Blaauw,T|ep 
kemastroat32 8441 CE Heeren 
veen, ©0513 626579 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e o, L van 
Di|k, Lek 54,1703 KJ Heerhugo 
waard, ©072 5711935 
Heerlen: 
PVHeerleneo,mvi CH Wol 
sing Grens, postbus 237,6400 AE 
Heerlen, ©045 5717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, i van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze 
Den Helder: 
fV Oen He/c/e;; LCh Werst, Linie 
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223 612544 
Hellevoetsluis: 
IV Philatelica, G A van Dongen, 
Gerard van der Dussenstr 13, 
3223 RG Hellevoetsluis, ©0181 
312768 
Helmond: 
P V 'De Helm, Helmond en Om 
streken', T A J Lei|ten, Makreel 
stront 7,5706 BE Helmond, 
©0492 541216 
WPV Helmond,} Neggers, Van't 
Hoffstroat 4,5707 ES Helmond, 
©0492 553721 

Hendrik Ido Ambacht 
AmbachtseFV; iS? van de Ruit, 
Lod van Nassoustr 3,3331 BK 
Zwijndrecht 
Hengelo (G): 
fV'De Globe', W Borgers, Baker 
marksedi|k 12,7223 KJ Baak 
Hengelo (0 ) : 
Wl'Pl^ 8 E Souerwold, Scherphof 
landen 8,7542 DM Enschede, 
©053 4763473 
Hertogenbosch: 
's Hertogenbossche FV;?G Rens, 
Vaandel 7,5346 WD Oss, 
©0412 650073 
Heusden: 
Pl^ 'BMPenny' ,MLH Verha 
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416 661606 
Hillegom: 
AfW, F EM Wittenberg, Fred 
Hendrikin 50,2181 TH Hillegom, 
©0252 519299 
Hilversum: 
FV Hilversum e o, J 8 Büchner, 
Jovalaon 23,1217 HD Hilversum, 
©035 6218828 
Hoek van Holland: 
/CPMo/eko; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
IV Philatelica, E Deen Oosterwi|k, 
Lange Hille 42,3261 TL Oud 
Beiierland, ©0186 615266 
Holten: 
JVI'Pl̂  T Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548 
361062 
Hoogeveen: 
PCHoogeveeïï,Wi Ruiter, Satel 
lietenlaan18,7904LPHooge 
veen, ©0528 263259 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHV Hoogeland Sappemeer, J H 
Bos, postbus 420,9600 AK 
Hoogezond, ©0598 398044 
Hoorn: 
Philatelica Hoorn e o, O i Hey 
mo,Kaarder69,1625TLHoorn, 
©0229 231803 

IJssel- en Lekstreek: 
IVPhilatelica,Hi Polhuys,Vinc 
vanGoghstraatl9,2941GWLek 
kerkerk, ©0180 661550 

Kampen: 
IV Philatelica; iG Fidder, Galle 
straat 35,8266 CV Kampen, 
©038 3315968 
Kotwijk: 
PVKatwiik/Riinsburg;if de Gier, 
Salienbos8,2222TLKatwi|k, 
©071 4030194 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26,6466 JH Kerk 
rade, ©045 5415088 
Klimmen: 
PhV "tFakteurke', Wi Roes, 
Schalenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043 4592797 

Land van Cadzand: 
IVPhilatelica-?ii deVoldere, 
Nieuwstraat 9,4511 CR Breskens, 
©0117 383366 
Longedijk: 
IV Philatelica, S Ligthort, Anna 
vonSoksenstr 19,1723 KR 
Noord Scharwoude, ©0226 
313764 

Leerdam: 
Wl'PI^ H Steygerwolt, Voorwaarts 
veld 75,4142 DE Leerdam 
Leiden: 
/l'P/H/flfe//fo;RKJHegenbarth, 
Callenburghplantsoenl3,2253TP 
Voorschoten, ©071 5762265 
LWPV,?Hi Frankhuizen,G 
Kasteinstraot 46,2321 RX Leiden, 
©071 5317850 
Lekkerkerk: 
f « P l ' , J de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
WPI^S Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228 
312871 
Leusden: 
WPV'De Loupe', nrn i Verhoe 
ven Bakker, Benedicti|nenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033 
4941823 
Lichtenvoorde: 
FV'De Globe HBM Groot Ze 
vert, HemMeyerstraat3,7132CB 
Lichtenvoorde 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, Deugen 
weerdl8,7271XTBorculo, 
©0545 272543 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiselier, Gro 
nausestroat 335,7585 PB Glane, 
©053 5382938 

Maassluis: 
WPV Maassluis^, G Dekker, Post 
bus 35,2678 ZG De Lier 
Maastricht: 
PV De leumereer Maastricht;? de 
Melker, Sprinkstroat 103,6269 
AN Margraten, ©043 4581430, 
Fax 043 4582727 
PVZuid Limburg; A Thewissen, 
Koningsplein 101 C, 6224 EH 
Maastricht, ©043 3625194 
Meppel: 
Philatelica PV, f Hottinga,Jan 
Steenstroatll4,7944TPMeppel, 
©0522 263491 
Monnickendam: 
PV'Waterland', m^ MJ Brui|ns 
Nicoloy, Pieter Appelplein 53, 
1141 XP Monnickendam, ©0299 
651803 
Monster: 
Afl̂ PÎ  mw D P Kloosterman Lu 
cos. Van Ti|n 8,268 U T Monster, 
©0174 246970 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw E C van 
der Neut Blaouw, St van Rume 
loerstr 54,3641 CM Mi|drecht, 
©0297 241370 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe', mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 CT Epe, 
©0578 613396 
Noordwijk: 
VPH,i Willing, Spoorlaon 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252 
212080 
PV'Onder de loupe', m Ni 
Ooms,EykenDonck6,2211SE 
Noordwi|kerhout, ©0252 
373632 
Noordwijkerhout: 
IV Philatelica, mG van Mulle 
kom, Maondogsewetering 183, 
2211WTNoordwi|kerhout, 
©0252 373440 

Nunspeet: 
NVPV,?i van Boven, postbus 
363,8070 AJ Nunspeet, ©0341 
254615 
Nijmegen: 
iVl'Pl',LTA Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 ZTWi|chen, ©024 
6417443 
FV'Noviopost', J G M Radema 
ker, Beethovenin 337,6865 DV 
Doorwerth, ©026 3340331 

Oldenzaol: 
OPHV,Wi Teunis,postbus252, 
7570 AG Oldenzaol, ©0541 
514243 
Oosterbeek: 
FV 'De Globe', A Bootsmo, Nieuw 
land 78,6862 GE Oosterbeek 
Oosterhout: 
OOT,P vd Wulp,Vicarislaan3, 
4901 TB Oosterhout, ©0162 
431633 
Ootmarsum: 
PI' Ootmarsum e o, E Post, Beo 
trixstr 26,7591 GD Denekomp, 
©0541 351936 

Purmerend: 
IV Philatelica, W Zwertbroek, van 
IJsendiikstraat195,1442CKPur 
merend, ©0299 426576 
Putten: 
PV'Telstar', üd Buitenwerf, Wit 
tenburg 163,3862 EENi|kerk, 
©033 2452484 

Raalte: 
PVRaalte; E Bokker, Postbus 239, 
SlOOAERoalte 
Renkum/Heelsum: 
/T'DeG/oÄe',WJG Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum 
Reuver: 
/T' f ; /vefo' ,HMP Cui|pers,Park 
laan la, 5953 BP Reuver, ©077 
4742152 
Rheden/De Steeg: 
FV'DeGlobe',kf Muller, Dalweg 
2,6994 CP De Steeg 
Rhenen: 
FV'DeGlobe',H Baartwi|k,Se 
rmgplantsoen 7,3911 ZR Rhenen 
Roden-Leek: 
/l 'P/?//a/eko;Wvd Velde,Bo 
venlandlO,9315PHRoderwolde, 
©050 5032608 
Roermond: 
PVRoermond,Wi? Custers,Van 
Loonstraat38,6081BPHaelen, 
©0475 591608 
Roosendaal: 
PV Roosendaal, A J M Verhoeven, 
Spoorstraat 194,4702 VPRoosen 
dool, ©0165 559355 
Rotterdam: 
IV Philatelica, mth Schols-
Vlaordingerbroek, Morelgoord 19, 
3206APSpi|kenisse,®0181 
643066 
RPhV, mw N Boeckholtz Kooi 
man, Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010 4562597 
ROV Shell Filatelie, i Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen 
burg, ©0181 216568 
PC Rotterdams, i Vellekoop, Pres 
Steynstraat21,2312ZPLeiden 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philatelica, l Tabak, Juliana 
vanStolberglaan26,3181HHRo 

zenburgZH, ©0181 212967 
Rijssen: 
«l'PI^ F Dekkers, De Hofstee 57, 
7462 WE Ri|ssen, ©0548 
515676 
Rijswijk: 
WPV Rijswiih, mw L Stokman 
Veldhoven, Hoornbrugloan 36, 
2281 AWRi|swi|k, ©070-
3995105 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS,(.G Harten 
dorp, Frans Netscherloon 7,2071 
AZ Santpoort Noord, ©023 
5374740 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim, B G Doorne 
kamp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sossenheim, ©0252 216740 
Schagen: 
FV'Westfriesland',C van Treuren, 
Leeuwerikstroot 8, Schagen, 
©0224 214223 
Scherpenzeel: 
WPVScherpenzeeleo,^ Chr 
Kessler, Volerioanlaon 37,3925 
RM Scherpenzeel, ©033-
2972351 
Schijndel: 
SI'Pl', H R Steenbergen, Verhoe 
venlaan 22,5481 KH Schijndel, 
©073 5492916 
Sittard: 
/T5; f for ( /eo,0PD Bolech, 
Burg Schri|enstraatlO,6137RR 
Sittord, ©046 4518522 
Sliedrecht: 
PVHiiletica', i van Schalk, 
Adomo von Scheltemostraot 28, 
3362 TB Sliedrecht, ©0184 
412338 
Soest: 
P1' Eemlané, mw D Pimentel 
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035 6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica,Ivi Graaf,Dolle 
Iaanl4,3208CGSpi|kenisse, 
©0181 638742 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica, E Si|pkes, Gronin-
gerloan 16,9501SH Stadskanaal, 
©0599 612976 
StG6l1WMK* 
NVPV,Gkh\en,?f Bernhard 
straat 74,8331 EK Steenwi|k, 
©0521 514627 
Stichts Overkwartier: 
IVPhilatelica R Ha|er, Rosarium 
loon 27,3972 GE Driebergen Ri| 
senburg, ©0343 517555 

Terneuzen: 
IV Philatelica, kW de Ridder, Lm 
gestraot 5,4535 EP Terneuzen, 
©0115 697125 
PVIeeuwsch Vlaanderen; Gvd 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115 694001 
Tiel: 
Postzegelclub Tiet, i E Schelling, 
Gerestein23,4003GDTiel, 
©0344 614274 
Tilburg: 
OT/ï/torgiWEM Tukker,post 
bus 10020,5000 JA Tilburg, 
©013 5714417 
Twente: 
NVPV, E J Timmerman, Bode Erf-
weg 2,7582 RH Losser, ©053-
5382594 



Uithoorn: 
/l'/'/ite/(:o;J.S.P. Drost, Coupe
ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297-563646. 
Utrecht: 
/l//fl^G.M.E.Mélotte,TenVelde-
stroat71,3454EJDeMeern, 
©030-6662432. 
UPh^, J. van der Meulen, Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
PV Utrecht, G. Kruijt, Mouritslaan 
55,3454XRDeMeern,©030-
6662998. 

Voois: 
PV 'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karohngenstraat9,6369BVSim-
pelveld 
Vorsseveld: 
/T'De6/oie';H.J. Bos, Spreeu
wenhof 105,7051 XKVarsseveld, 
©0315-242131. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; J. Logeman, 
Postbus 345,964ILB Veendam, 
©0598-615534. 
Veenendoai: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Taxus-
loon 4,3904 KX Veenendoai, 
©0318-515026 
/Tfr/mörUre/', H. Altena, Oude-
veen 116,3905 VW Veenendoai, 
©0318 526991. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoven; i. van Hat-
tum. De Sitterloon 52,5505 AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Velp/Rozendool: 
frDeG/oie';mw.H.W.Wolthuis-

Oosterwijk, V/ulpenstr. 6,6883 U 
Velp. 
Venio: 
PV.'PhilaVenlo';th.m Gielen, 
Framboosstraat 9,5925 HJ VenIo, 
©077-3820064. 
Vionen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Timmer, 
Herman de Monstroot 6,4132 XS 
Vionen. 
Vloordingen: 
«W;W.G.L.Poels,L.deColigny-
ln96,3136CSVlaardingen, 
©010-4746725. 
Vlissingen: 
fe/ngjefl^ Postbus 391,4380 
AJ Vlissingen. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W von Falier, 
Badv/eg28,5253AVNieuwkuiik, 
©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IVPhilateka; E.K. Roelfsemo, Pot-
beker65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV; F.W.M. Nijp, Bartokloon 26, 
2253 CX Voorschoten, ©071-
5619107. 

Waalwijk: 
WPV'De Lanastraat';} AR mr\ 
Best, Mgr.Vöikerstroot 40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 
Wageninqen: 
FV 'De Globe'; J.A Steenbergen, 
Julianastr.40,6707DGWagenin-
gen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, LL Kammingo, 

Spinozoloon 101,2273 XA Voor
burg, ©070-3871987. 
Wauboch: 
PriVouÄof/i'; E.P. Volent, Europa-
v̂ eg Zuid 195,6374 KK Land
graaf, ©045-5314376. 
Weert: 
R/ote/Zfo Weert e.o.; J.C.A M.Wil
lems, Ireneioan 29,6006 HB 
Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.P.J. van Looke-
ren,G.H.Breitnerstr.20,1382AV 
Weesp, ©0294-412458. 
Westfrieslond: 
WW;J.L.M.LeBlansch,Kaarder 
25,1625 TJ Hoorn, ©0229-
231458. 
Westbrobont: 
IVPhilatelica,Lf.\.H Withagen, 
Klimopberg 23,4708 KL Roosen
daal. 
Wieringen: 
IV Philtttelica, m Smit, Kooger
weg 19,1777 AV Hippolytushoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
/^P/i//öte/;co;J. van der Vliet, 
Tulpstraat 49,9675 GK Winscho
ten, ©0597-425112. 
Winsum:. 
P^ Mfnsum e.o.; 0. Hof, Rottumer-
oog2,9989CPWarffum, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
fV'0e6/oie';mw.H.teSelle-
Leemkuil, Morgenzonweg 101, 
7101BJ Winterswijk. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping-
broek,Koekoeksr.l6,71ü2AZ 

Winterswijk, ©0543-515408. 
Woerden: 
PI'IVoerrfen;H.K. van Opstal, Van 
Helvoortlaon 13,3443 AN Woer
den, ©0348-413503. 
Woudenberg: 
WPI''Onrfer/e/oep'; J.C. Ver
steeg, J van Stolberglaan 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
fl''De6/o4e';J.H.G.Gossehnk, 
Morgrietstr. 11,6602 CN Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk oii Duurstede; mw. B. 
Hoff,Aardbeien-gaard2,3962HE 
Wijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
Pl'Wmü/rfen; G.C. Bakker-Bakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255-522310. 
iJsselhom: 
/^7J5se//iom';mw. Th. Hof-Plat, 
Houlerweg 51,8471 AJ Wolvego, 
©0561-615153. 

Zaanstad: 
WZPV'De Posthoorn'; W.SmW,h-
zeboomS, 1541 RH. Koog o/d 
Zoon. 
Zaanstreek: 
/l'P/i;/o(e//co;D.Fraaij,Rem-
brondtstroot 10,1506 LT Zaan
dam, ©075-6171267. 
Zeewolde: 
Pl'ZeeM'o/(/e;P.J.Bom,Redel2, 
3891 AR Zeewolde, ©036-
5225080. 
Zeist: 
Zeister legel Zoekers '74; J.W.K. 

Fros,Nijenheim 63-14,3704 BM 
Zeist, ©030-6954174. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. H.W. van In-
gen-Hulstein, Vuurdoornstraat 
129,4043 NROpheusden. 
Zevenoor: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur
doornstraat 23,6903 a Zeve
noor, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duivelané, J.C. Steu-
tel. Lange Blekweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111-416175. 
Zoetermeer: 
/l̂ P/ii/o/e/Zco; W.M. Buit, Meloen-
geel 2,2718 CG Zoetermeer, 
©079-3610524. 
Zuidlaren: 
/l'P/i/W/ca;H.Nijland, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, ©050-
4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; mw. M.J. Renssen, 
Emmerikseweg252/15,7206DE 
Zutphen, ©0575-527294. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; H. Beer-
tema,KrabbescheerlO,8064HL 
Zwartsluis. 
Zwijndrecht: 
WPV Zwijndrecht e.o.; T.G. Baan, 
Reeweg-Oost 100,3312 a Dor
drecht, ©078-6147931. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.G.J. van Ulsen, Johan 
von Oldenbarneveltstr. 12,8022 
AX Zwolle, ©038-4541353. 

NIEUW!!! 
Phoenix Philatelie 

Schriftelijke Postzegel-
en Muntenveiling 

voor de gevorderde 
en kleine verzamelaar 

Elke 6 weken meer dan 2.500 kavels met o.a. 

* Nederland & Overzee 
* West & Oost-Europa 
* Noord & Zuid-Amerlka 
* Afrika 
* Veel Thematisch 
* Partijen & Verzamelingen 
* Avontuur & Dozen 
* Brieven & Postwaardestukken 
* Curiosa 

Veilingcatalogus gratis 
Lage kosten, 10% + verzendkosten 

Volgende veiling 15 maart 1996 

Phoenix Philatelie 
Andeslaan 4 Tel. 0478-511661 
5801 KE Venray Fax 0478-512760 

ienhorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
alles! 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

SCHRIFTELIJKE DEC.-JAN. VEILING 
CATALOGUS NU AANVRAGEN 

IN BREDA 

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

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

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

KIENHORST 
Spittaalstraat 25 
7201 EA Zutphen 
Tel. 0575-511956 

KIENHORST 
enstraat 16 

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

ALLEEN IN GRONINGEN: 
Nieuwe voorraad kilowaar en 

modeltreinen ienliorsti 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 
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Ja, stuur mij de onderstaande bestelling Voor het totaal verschuldigde bedrag 
machtig ik EUROCOLLECT om een' éénmalige incasso te doen. 
Mijn (post)banknuinmer is : 

JERSEY: 
X Jaar v/d Os blok @t 4,95 
X Jaar v/d Os opdr HongKang'97 blok @ f 4,95 

X Tocnsmc "Lilly Ihc Cow" 4w rolzogcl @ ! 4,75 

ISLE OF MAN; 
X Uilen 6w @ f 9,75 
X Uilen - HongKoflg'97 blok @ f 5.60 

X Uilen Prestige Hzb @r2l ,40 

X Voogaarop Islcof Man4w @ r 6,95 

CUERNSEV: 
xWWFyVlindcn4w @ f 5,25 
X W W pyvlmdcr« vel van 10 @ r52,50 
xWWFyVlinders-HK'97blok@f 4,95 

X Nw Frankeer 1997 8w @ f 18,75 
X N« Frankeer 1997 blok @ f 18,75 

• Bijdrage in verpakkings- en verzend
kosten bedraagt CS.OO 

Naam : 
Adres : , 
Pc/Wpl. : 
Handtekening : 
Stuur deze bon naar : __ , ̂  

Eüi 
Voor ccn pnjslijit, met alle overige produklen die verschenen zijn met deze utlgiflen (zoals 
Eerste Dag Enveloppen, Max Kaarten etc), kunt u schrijven naar bovenstaand adres 

Postbus 1030 
3350 CA Papcndrecht 



SAMENSTELLING: CHARLES BOISSEVAU 

[2] BRUIKLEEN 
Voor de medewerkers 
(m/v) van onze afdeling 
Post vormde afgelopen 
17 december een nieuw 
hoogtepunt in de collec-
tiebeherende werkzaam
heden. Op die dag is de 

ons kunnen worden be
heerd en toegankelijk 
gemaakt voor eigen ge
bruik en dienstverlening 
aan derden. 
Hetzelfde is gebeurd met 
een bruikleenovereen
komst met het ARA uit 

en te zijner tijd naar het 
museum overgebracht. 
Hierbij zit ook het mate
riaal van de Controleur 
en de Dienst Zegelwaar
den en de Dienst Estheti
sche Vormgeving. De 
correspondentie en cn-

B Koevoets, directeur PTT Museum (links) en J. Boomgaard, directeur Algemeen Rijksarchief, onderteke
nen de akte van bruikleen 

relatie tussen het Alge
meen Rijksarchief en de 
Stichting Het Nederland
se PTT Museum, voor zo
ver het de postwaarden-
collecties uit het PTT-ar-
chief betreft, nader ge
formaliseerd. De heren 
dr J.E.A. Boomgaard, di
recteur van het Alge
meen Rijksarchief en drs 
B. Koevoets, directeur 
van het PTT Museum, on
dertekenden een bruik
leencontract voor de col
lecties postwaorden van 
Nederland en de (voor
malige) overzeese rijks
delen. V/ettelijk gezien 
behoren deze (over-
heids)collecties na ver
loop van tijd te worden 
overgedragen aan het 
Algemeen Rijksarchief 

^ (ARA), maar daar is in 
^ dit geval een uitzonde-
_ ring voor gemoakt. 

1 BRUIKLEENCONTRACTEN 
<» Met de ondertekening is 
^ een tijdelijk bruikleen-
\^ contract met het Kabinet 
^ voor Antilliaanse Zaken 
2 uit 1980 opnieuw gefor-
ï muleerd. Gevolg is dat 

- ^ de (sinds 1980) al in het 
ihh PTT Museum aanwezige 
' " " postwaorden uit het ar

chief van het vroegere 
Ministerie van Koloniën 
over de periode 1913-
1958 nu ook actief door 

1986. Het materiaal was 
al wel in ons bezit, maar 
veel speelruimte hadden 
wij er niet mee. Nu kun
nen wij het invoegen in 
de museumverzameling 
en het via het geautoma
tiseerde systeem toegan
kelijk maken. Het betreft 
de zegelwaarden, inclu
sief de ontwerpen en 
proeven, afkomstig uit de 
archieven van de minis
teries van Financiën over 
de periode 1850-1876, 
Waterstaat, Handel en 
Nijverheid 1877-1892 
en Posterijen en Telegra
fie 1893-1927. 

MATERIAAL UIT P n -
ARCHIEF 
Een toekomstige uitbrei
ding betekenen de zegel
waarden uit het PTT-or-
chiefvan 1928 tot de 
verzelfstandiging in 
1989, die met dit con
tract nu ook zijn 'veilig
gesteld'. Tot op heden is 
in het ARA slechts het 
PTT-orchief tot en met 
1927 ondergebracht. 
Momenteel wordt hard 
gewerkt aan het gereed
maken voor overbren
ging van de rest. Met in
structies van onze kant 
wordt cl het voor filatelis
ten interessante post-
woardenmaterioal uit de 
archivalia geselecteerd 

dere archiefstukken uit 
het PTT-archief tot 1989 
worden na selectie op 
vernietiging door KPN 

ptt museum 
wèl aan het ARA overge
dragen. Dit materiaal is 
straks kosteloos te raad
plegen bij het Rijksar
chief bij het Centraal 
Station in Den Haag, dus 
slechts enkele tramhaltes 
van het museum verwij
derd. 
En hiermee zijn we dan 
weer een stop verder ge
komen in het beleid van 
KPN om de dienstverle
ning aan de filatelist zo 
efficiënt mogelijk te laten 
verlopen. De volgende 
stap zal zijn de over
dracht van de bij de bu
siness unit PTT Post Fila
telie te Haarlem aanwe
zige 'historische' post
waorden. 

TIJDELIJK ONGEMAK 
Voordat al deze stappen 
evenwel zijn gezet, wor
den dit jaar de klimaatin
stallatie en de inrichting 
van onze postwaarden-
en brievendepots ver
nieuwd. Dit zal voor ons 
en de onderzoekers wat 
ongemak met zich mee

brengen. 
De komende maanden is 
het dus nog niet zover. 
Bezoekers van de studie
zaal van de afdeling Post 
blijven van harte welkom 
om kosteloos de ontwer
pen, proeven, uitgege
ven postwaorden in al 
hun varianten van Ne
derland en de (voormali
ge) overzeese gebieds
delen, de postwaorden 
uit onze wereldverzame
ling en de brievencollec-
tie etc. in te zien. We 
maken graag een af
spraak op een daarvoor 
bestemde donderdag. 
Charles Boissevain 

Charles Boissevain is conserva
tor Posthistorie en Fi latei isti sehe 
verzamelingen bij Het Neder
landse PTT Museum te Den 
Haag 

STUDIEZALEN P Ü MUSEUM VERLENEN GASTVRIJHEID 
Het PTT Museum bezit twee studiezalen: een algemene studiezaal en een studie
zaal van de afdeling Post. De algemene studiezaal is vijf dogen per week be
schikbaar voor het raadplegen van o.a. literatuur, beeldmateriaal en de be-
drijfshistorische documentatie op het gebied van KPN, Post en Telecom. Vooraf
gaand aan uw bezoek gaarne eerst bellen met 070-3307572 of 3307581. 
Voor het inzien van de originele postwaardestukken en -zegels (inclusief ont
werpen en proeven) en poststukken dient u een afspraak te maken voor een be
zoek aan de studiezaal van de afdeling Post via telefoon 070-3307560 op één 
van de hierna volgende donderdagen: 13 en 27 februari, 13 en 27 maart en 
10 en 24 april. 

De studiezaal van de afdeling Post wordt veel bezocht door algemeen geïnteresseerde bezoekers, studi
euze filatelisten en onderzoekers op het gebied van de posthistorie, kunstgeschiedenis en grafische vorm
geving 



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

Giro: 73.31.882 
Met ingang van februari is onze firma geopend op: 
DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG 

(openingstijden: do^vr. 9.00 - 17.00 - za. 10.00 -15.30 uur en volgens afspraak) 

VRAAG VRIJBLIJVEND DE VOORWAARDEN 
VOOR HET PPC-CLUBLIDMAATSCHAP AAN 

EN ONTVANG TEVENS GRATIS ONZE 
PARTIJENLIJST (die welielijks wijzigt!!). 

Hieronder treft u een greep aan uit onze huidige voorraad 
partijen/collecties van DUITSLAND, OOSTENRIJK, 

ZWITSERLAND en tevens een willekeurige reeks partijen en/of 
collecties van een aantal LATIJNS-AMERIKAANSE LANDEN 

ZWITSERLAND 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

DOOS 
ALBUM 
ENVELOP 
ENVELOP 
BOEK 
ENVELOP 
ENVELOP 
ALBUM 
ALBUM 
ALBUMS 
ALBUMS 
ALBUM 
ALBUM 
ALBUM 
DOOS 

900, 
600, 
375, 
1150, 
340, 
225, 
240, 
525, 
900, 
110, 
40, 

900, 
2100, 
750, 
565, 

DUITSLAND 
16. DOOS 2400,-
17. ENVELOP 525,-
18. ALBUM 900,-
19. ALBUM 1100,-
20. ALBUM 1575,-
21. ALBUM 675,-
22. BOEK 100,-
23. MAP 60,-
24. BOEK 195,-
25. ALBUM 1100,-
26. BOEK 345,-

27. BOEK 
28. BOEK 

2100,-
450,-

600,-
750,-
340,-
500,-
1125,-
165,-
375,-
75,-

1500,-
190,-

OOSTENRUK 
29. ALBUM 
30. ALBUM 
31. ENVELOP 
32. ALBUM 
33. 3 BOEKEN 
34. ENVELOP 
35. ALBUM 
36. BOEK 
37. ALBUM 
38. ALBUM 
LATUNS-AMERIKA 
39. COSTARICA 190,-
40. COLOMBIA 1500,-
41. COLOMBIA 1200,-
42. CUBA 90,-
43. SALVADOR 110,-
44. EQUADOR 150,-
45. COLOMBIA 375,-
46. COLOMBIA 135,-
47. PARAGUAY 750,-
48. CUBA 
49. BRAZILIË 
50. COSTA RICA 600,-
51. CHILI 190,-
40. BRAZILIË 975,-

300,-
240,-

Levering alleen onder rembours of na vooruitbetaling 
Goede parkeergelegenheid (opzaterdag vrij parkeren!) 

BEZOEK VRIJBLIJVEND ONS KANTOOR 

De Postzegel 
VAKBLAD VOOR DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschijnt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse ti|dschrift, dat maandelijks verschi|nt 
op minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen en buitenland 

JAARABONNEMENT 1997 VOOR NEDERLAND; SLECHTS ƒ 30,-! 

Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965-452 

t n v K V B P, B-8000 BRUGGE Of vraag gewoon informatie en 
proefnummer Werfplem 6, B-8000 BRUGGE 

PS Ook onze advertentietarieven zi|n uiterst gunstig Profiteer ervan 
Inlichtingen Kortri|ksestraat 22, B-3010 LEUVEN Tel 0032-16254970 

Europa van 1845 tot 1945! GRATIS PRIJSLIJSTEN! 
Albanië 
Batlische Staten 
België 
Bulgarije 
Duitsland 
Frankrijk 

Griekenland 
Hongarije 
Italië 
Joegoslavië 
Oostennjk 
Polen 

Portugal 
Roemenie 
Rusland 
Scandinavië 
Tsjecho Slowakije 
Zwitserland 

Elke lijst bevat postzegels van klassieken tot 1945, geprijsd voor 
**, *, en O Ook variëteiten, misdrukken, proeven, poststempels, 
postgeschiedenis, belastingzegels, telegramzegels, literatuur 

J. BAREFOOT LTD 
P.O. BOX 8 YORK Y03 7GL ENGLAND 

telefoon 0044 1904654241 faxnr. 0044 1904656906 

MOTIEVEN 
Prijslijsten gratis op aanvraag: 

I. Dieren 2. Planten 
3. Spoorwegen 4> Padvinderij 
5* Schepen 6. Luclit-/Ruinitevaart 
7. Scliilderijen/Kunst 8. Sport/Olympiaden 

OVERZEE - BLOKKEN 
Cmeer dan 5000 versciiillende velletjes) 

Lijsten van versciiillende landen op aanvraag 

EUROPESE BLOKKEN 
(velletjes van West en Oost) 

DUITSLAND 
A. Bondsrepubliek 
C.DDR 

B. Berlijn 
D. Duitse Rijk 

GERO 60NSER 
An der Clemenskirche 12 

D - 48143 Münster, Duitsland 
Tel.: 0049 X5I 45275 Fax: 0049 X5l 46718 



urrciFTEiu SAMENSTELLING: MEVR. A.C. VAN DER HAAR-AMPTMEIJER 
POSTBUS 132 2 7 7 0 AC BOSKOOP 

Noten: 
Als in deze rubriek wordt gesproken 
van afbeelding melding 3/223 dan 
wil dat zeggen dat de gegevens van 
de olgebeelde zegel kunnen warden 
gevonden in 'Philotelie' van maart (3) 
op bladzijde 223. 
Als bij een zegel geen omschrijving 
wordt gegeven don is de zegel of de 
omsihrijving ervan (nog) niet door de 
samenstelster van deze rubriek ont
vangen. 
Alleen nieuwe emissies van landen die 
worden erkend door de Wereldpost
vereniging worden vermeld; dit houdt 
echter niet automatisch in dot derge
lijke emissies in tentoonstellingscollec
ties mogen worden opgenomen. 

EUROPA 

BELGIË 
18-1 - ' 9 7 . Katholieke universi
taire faculteiten van Bergen (Fu-
com: 'Focultés universitaires co-
tholiques de Mons'). 
17 F. Studenten in collegebanken 
en beeldmerk 'fucom-i-getai 100'. 
18-1 - ' 9 7 . Musea; toeslagzegels. 
17-f4 (tweemaal), 4 U 9 F. Resp. 
museum van deportatie en verzet 
(Mechelen), ijzermuseum (Four-
neou Saint Michel - Saint Hubert), 
Hortamuseum in Sint-Gillis (Victor 
Horta, 1861-1947, Art Nouveau). 

DENEMARKEN 
14 -1 - '97 . Vijfentwintigjorig re
geringsjubileum van koningin 
Morgrethe I I " . 
3.50,3.75,4.-, 5.25 kr. Resp. ko
ningin Morgrethe II en prins Hen-
rik, met kroonprins Frederik, tij
dens nieuwjaorstoesproak, met 
vlaggende kinderen. 
Velfeties met de vier zegels, post-
zegelooekje met tienmaal 3.75 kr. 
1 4 - 1 - ' 9 7 . Fronkeerzegel, nieuw 
portret koningin Morgrethe II. 
3.75 kr.; postzegelboekje van 10.-
kr. (inhoud: twee zegels 'nieuw 
portret', twee zegels 'golflijnen' 
van 1.- kr. en twee zegels 'golflij
nen' van 0.25 kr.). 

DUITSLAND 
16-1 - ' 9 7 . Tweehonderdste ge

boortedag van de Oostenrijkse 
componist Franz Schubert (1797-
1828). 
100 Pf. Detail von 'Schubertianer 
in Afzenbrugg' von L. Kupelwie-
ser. 
16-1 - ' 9 7 . Honderdste geboorte
dag van voetballer en bondstrai
ner (trainersopleiding aan de 
sportocodemie in Keulen) Sepp 
Herberger (1897-1977). 
100 Pf. Portretfoto, handtekening, 
spelmoment met voetbalveld. 
16-1 - ' 9 7 . Verkeersveiligheid 
met als thema 'meer veiligheid 
voor kinderen'. 
100 Pf. Kindertekening van ver
keerssituatie (auto's met tekst 
'Mehr Sicherheit für Kinder!'). 
4 -2 - ' 97 . Toeslagserie 'voor de 
sport 1997'('Stiftung Deutsche 
Sporthilfe'). 
80-1-40,100-1-50 (tweemaal), 
200-1-80 Pf. Resp. aerobics, skee
leren, pleintjesbasketbal, 'free-
climbing'. 
4 -2 - ' 97 . Vijfhonderdste geboor
tedag von humanist en hervormer 
Philipp Melanchton (1497-1560). 
100 Pf. Portret naar een schilderij 
von Lucas Cronach de jongere, wa
pen. 
4 - 2 - ' 9 7 , Honderdvijfenzeventig 
jaar carnaval in Keulen. 
100 Pf. Carnavalvierders tijdens 
het 'Wibbein' (twee als huzaren 
verklede figuren met versierde 
geweren staan 'kondje oon kond-
je')-
4 -2 - ' 97 . Honderdste geboorte
dog van politicus Ludwig Erhard 
(1897-1977). 
lOOPf. Fotoportret, adelaar. 

ESTLAND 
27 -11 - ' 96 . Kerstmis 1996. 
2.50 kr. Moeder met kind, kerst
kabouter met kaars. 
2-12 - '96 . Fronkeerzegel; 
staatswapen. 
3.30 kr. 
12-12- '96 . Kerstmis 1996; ker
ken. 
3.30,4.50 kr. Resp. 'Horju-Modi-

se'-kerk uit 1460 (herbouwd 
1765-1773),'Heilige-Geest'-kerk 
in Tallinn (dertiende eeuw) 

FINLAND 
30-1 - ' 9 7 . Volentijndog, poëzie-
plaotjes; postzegelboekje. 
Inhoud: Acht fronkeerzegels eer
ste klas (luokko kloss). 
30-1 - ' 9 7 . Wereldkampioen
schap ijshockey 1997. 
2.80 Fm. speler. 

FRANKRIJK 
Afbeelding meldina 1/74. 
6 -1 - ' 97 . Herdenking Francois 
Mitterrand (1916-1996). 
3.- F. Portret met Franse vlag op 
ochtergrond. 
2 7 - 1 - ' 9 7 . 'Innovation Participa
tive'. 
3.- F. Kunstwerk van Jean-Pierre 
Lolanne. 

GRIEKENLAND 
15 -11 - '96 . Schimmen-/scha-
duwspel. 
80,100,120,200 Dr. Vrije com
posities von schimmenspel. 
18 -12- '96 . Griekse tool. 
80,120,150,350 Dr. Resp. oud
ste schrift op wijnvat (archaïsche 
periode, 720 jaar voor Christus), 
Ilias van Homerus (IX, regels 436-
445 op papyrus, Helleense of 
olexanarijnse periode, eerste-
tweede eeuw), psalm van de heili
ge apostelen (Romanos de Melo-
dos, byzantijnse periode, zesde 
eeuw), portret van Dionysios Solo
mos met citaat (nieuw-Griekse pe
riode, 1824). 

GROENLAND 
14-1 - '97 . Vlinders. 
2.-,3.-,4.75,8.-kr.Resp.Clossia-
na choriclea, Colias heclo, Plebejus 
franklinii, Lycoeno phloeas. 
14-1 - ' 9 7 . Vijfentwintigjarig re
geringsjubileum van koningin 
Morgrethe II. 
4.50 kr. Koningin Morgrethe in 
kostuum van de vrouw van vijftig 
joor en ouder. 

14-1- '97. 'Katuaq', cultureel 
centrum voor de poolgebieden 
(samenwerking met Canada, Alas
ka en Chukotha in Siberië met 
speciale aandacht voor de inuit 
(eskimobevolkino); toeslagzegei. 
4.50-f0.50 kr.; blok met vier ze
gels. Wereldbol met noordpool, 
musicerende mensen. 

GROOT-BRinANNIË 
6 -1 - ' 97 . Postzegelboekje met 
wenszegels, thema 'flora'. 
Boekje met tien zegels eerste klas 
en twintig vignetten met een ver
koopprijs van £ 2.95. Afbeeldin
gen van vijf botanische illustrato
ren resp. Georg Dionysius Ehret 
(1708-1770), Alfred Chandler 
(1804-1896), Augusta Innes 
Withers (1792-1869), Charlotte 
Caroline Sowerby( 1820-1865), 
Pierre-Joseph Redoute (1759-
1840); vignetten met doorlopend 
beeld en teksten 'best wishes', 
'thank you', 'happy birthday', 
'with love', 'rsvp' ('répondez, s'll 
vous plait'), 'qreetings', 'congratu
lations', 'good luck', 'don't open 
until', 'happy anniversary', 'well 
done', 'get well', 'I love you' (en
kele teksten dubbel). 
21 -1 - ' 9 7 . Vierhonderdvijftigste 
sterfdog von Hendrik VIII uit het 
huisTudor (1491-1547, reg. 
1509-1547); portretten van 
Hendrik VIII en zijn zes vrouwen 
(schilder Hans Holbein de jongere; 
portretten van Cothorino van 
Arogón, Anno Boleyn en Catharine 
Porr van onbekenae schilders)"'. 
26 p. Portret Hendrik VIII; strook 
met zes zegels van 26 p. Resp. 
Cothorina van Arogón (gescheiden 
in 1533), Anno Boleyn (onthoofd 
in 1536), Jone Seymour (gestor
ven in 1537), Anno van Kleef (ge
trouwd en gescheiden in 1540), 
Cothorina Howard (onthoofd in 
1542), Cotherino Parr (die hem 
overleefde). 

HONGARIJE 
14-11 - ' 9 6 . Tweehonderdste ge

boortedag van Miklós Wesselényi 
(1796-1850). 
24 Ft. Borstbeeld, schrijfpen met 
veer, wapenschild, boelc. 
14-11- '96 . Vijftig joor Unicef*. 
24 Ft. Beeldmerlc met alle jaartal
len van 1946 tot 1996. 
14-11- ' 96 . Kerstmis 1996; 
schilderijen. 
17,24 Ft. Resp. 'Moria met Jezus 
en twee engelen' van Motteo di 
Giovanni (1482), 'de aanbidding 
door de drie koningen' van onbe
kende schilder uit Salzburg (co. 
1450). 

ITALIË 
Afbeelding melding 1/74. 
2 6 - 1 1 - ' 9 6 . Zeventigste verjaar
dag van het nationaal instituut 
voor statistiek. 
750 L Gebouw. 

JERSEY 
Afbeelding melding 1/74. 

KROATIË 
2 -12 - '96 . Achthonderdste ver
jaardag van het eerste document 
van de stad Osijek. 
2.20 kn. Tweemaal, in samen
hang. Stadsgezichten. 
3 -12 - ' 96 . Kerstmis 1996. 
1.30 kn. De Heilige Geboorte, 
tekst 'Bozic '96'. 
14-12-'96.Gedenkjaren. 
2.40,3.60 kn. Resp. honderdvijf-
tigste verjoordog van de eerste 
Kroatische spaarkas in Zagreb 
(gebouw), tweehonderdste ver
jaardag van de publicatie van 
'Grundlagen des Kornhandels' van 
JosipSipus. 

LETLAND 
5-12- '96 . Stad Riga 800 iaor 
geleden gesticht; 'Jugendstil' (of 
'Art Nouveau', stijlvernieuwing 
tussen 1890 en 1910). 
0.08,0.16,0.24,0.30 Lvl. Resp. 
gebouw van architect E. Laube 
(1908), gebrandschilderd room 
van F. Serels (1907), gebouw van 
E. Loube (1908), kunstwerk van J. 
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Rozentals(1909). 
7-12- '96 . Kerstmis 1996. 
0.06,0.14,0.20 Lvl. Resp. kerst
kabouters met cadeaus; kerstman 
op skies met hondje; kerstman in 
leunstoel naast kerstboom met 
meisje, poes en hond. 

LIECHTENSTEIN 
3 -3 - ' 97 . Europa 1997; thema 
'sagen en legenden'. 
90 r., 1.10 F. Resp.'Die 
Wildmannli', 'Das Plankner Fülle'. 
3 -3 - ' 97 . Tweehonderdste ge
boortedag van de Oostenrijkse 
componist Franz Schubert (1797-
1828). 
70 r. Portret. 
3 -3 - ' 97 . Frankeerzegels; dorps
gezichten. 
20r., 1.30,1.70 F. Resp. Planken 
aan de voet van de 'drei Schwes
tern', Oberdorf Triesen met boer
derij, Schoanwold met St.-There-
siakerk. 

MAN 
12-2 - '97 . Lente op het eiland 
Man. 
20,24,43,63 p. Resp. schapen, 
watervogels, lenteflora, kikkers 
en eenden. 
12-2-'97.'Hongkong 97'; uilen. 
20,24,31,36,43,56 p.; blok 
van £ 1.20. Resp. tyto alba, Asio 
flommeus, Asio otus, Athene noc-
tua, Nyctea scandioco, Strix oluco; 
Asio otus. 
Postzegelboekje met 4x 20 p., 4x 
24 p., 31,36,43,56 p. en blok. 

NOORWEGEN 
2 -1 - ' 97 . Flora. 
3.20,3.70,4.30,5.-, 6.-kr. Resp. 
rode klaver, klein hoefblod, lelie
tje-van-dalen, grosklokje, mar
griet. 
2 -1 - ' 97 . Serie 'insecten'; postze
gelboekje. 
Inhoud: tweemaal vier zegels van 
3.70 kr. Resp. hommel, lieve
heersbeestje (Coccinella duodecim-
punctota). 
2-1 - ' 9 7 . Frankeerzegels type 
'posthoorn' (melding 1/75). 
10,20,30,40,50 öre. 
2 0 - 2 - ' 9 7 . Wereldkampioen-
schop skiën, Trondheim. 
3.70,5.- kr. Resp. schansspringen. 

afdaling. 

OOSTENRIJK 
17-1 - ' 9 7 . Serie 'volksgebruiken 
en kostbaarheden'. 
7.- S. 'Sternsingen' (drie als ko
ningen verklede kinderen, vooraf
gegaan door een sterdrager zin
gen liederen waarvan de op
brengst bestemd is voor charitatie
ve doeleinden) voor de bergkerk 
van Eisenstadt in Burgenland. 
17-1 - ' 9 7 . Honderdste geboorte
dag van dichter Theodor Kramer 
(1897-1958). 
5.50 S. Portret. 

PORTUGAL 
2-12-'96.0SCE*. 
Blok met zegel van 200.- e. Land
kaart van Europa. 

SLOVENIË 
2 0 - 1 1 - ' 9 6 . Kerstmis 1996. 
12,65 Sit. Resp. kinderen op slee 
met kerstboom, schilderij 'aanbid
ding door de drie koningen' van 
Stefan Subic (1875) in de kerk 
van Zelezniki. 

SPANJE 
2 5 - 1 0 - ' 9 6 . Werelderfgoed; 
Unesco*. 
19,30,60P.Resp.wijkElAlbaicin 
in Granada; historisch centrum 
van Cordoba, standbeeld van Moi-
monides; nationaal park Doüana 
met hert. 
13-11 - ' 9 6 . Spaanse literatuur. 
30,60 P. Resp. 'La Regenta' van 
Leopolde Garcia-Alos Ureüa 'da
rin', 1852-1901 (portret, hand
schrift, kerk); 'Don Juan Tenorio' 
van Don José Zorrilo Moral, 1817-
1893 (toneelscène). 
2 2 - 1 1 - ' 9 6 . Kerstmis 1996. 
30 P. Schilderij 'de Heilige Ge
boorte' van Fernando Gallego 
(1440-1507) uit het dioceesmuse-
um van de oude kathedraal van 
Salamanca. 
5 -12 - ' 96 . Landkaart van Spanje 
met provincies. 
Blok met zegel van 130 P. Land
kaart en wapenschild. 

VATICAAN 
Afbeelding melding 1/75. 

ZWEDEN 
2-1 - ' 9 7 . Serie 'Zweedse huizen', 
l i l ; kerken". 
Postzegelboekje met zes zegels 
van 3.85 kr. Kerken in resp. Dolby 
(oudste stenen kerk van de 
Noordse landen), Vendel (ingewijd 
in 1310, bij uitbreiding wercfen 
veertien bootgraven uit de periode 
500-800 ontdekt), Hagby (ronde 
kerk waarvan het bovenste deel 
muren is voorzien van schiet- en 
werpgoten), Övertorneó (houten 
in kruisvorm gebouwde kerk uit 
1734 met orgel uit 1608), Vorn-
hem (kloosterkerk uit co. 1260, 
laot-romoans/vroeg-gotisch, ge
restaureerd in boroKStijl), Östro 
Ämtervik (1798, kerkhof met be
graafplaats van schrijfster Selmo 
Lagerlöf). 
2-l- '97. 'VierValent i jn '(14fe-
bruari); wenszegels. 
Postzegelboekje met tien zegels 
van 3.85 kr. Drie rozen in hart
vorm in resp. rood en roze. 
2 - 1 - ' 9 7 . Fauna in de'Nordic 
Ark' (soort dierentuin met als doel 
het redden van met uitsterven be
dreigde dieren, geopend in 1989 
in Bohuslön), I; rolzegel". 
3.20,3.50,7.70 kr. Resp. veel-
vraot (Gulo gulo), sneeuwuil (Nyc
tea scondioca), witte ooievaar (Ci-
conio ciconia). 
2-1 - ' 9 7 . Zeshonderdste verjaar
dag van de unie van Kalmar (ge
sloten tussen Denemarken, Noor
wegen en Zweden). 
3.85 kr. Morgoreto van Denemar
ken (1353-1412) met achterneef 
Erik van Pommeren (hij werd in 
1396 koning van Denemarken en 
Noorwegen en in 1397 gekroond 
tot koning van de drie Noordse rij
ken) en kroningsakte. 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
Aanvulling melding 11/796 'fau
na, beren': wetenxchappelijke na
men resp. Ursus omericanus, Ur-
sus maritimus, Helorctos moloyo-
nus, Ursus orctos horribilis, Ursus 
orctos pyreneicus; Ursus orctos sy-
riacus. 
Aanvulling melding 12/869 'pad

destoelen': wetenschappelijke na
men resp. Suillus luteus. Russulo 
virescens, Clitocybe inversa, Volva-
riello bombycino, Mocrolepioto 
procero, Cystoderma cinnobori-
num; Lycoperdon umbrinum. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
November'96. Kerstmis 1996; 
schilderijen van Filippo Lippi. 
$ 1 . - , 1.20,1.60,1.75; twee blok
ken van $ 6.-. 

ARGENTINIË 
3 0 - 1 1 - ' 9 6 . Kerstmis 1996; 
wandtapijten. 
S 0.75,1.-. Resp. drie koninaen in 
aanbidding van Gladys Angelica 
Rinoldi, tapijt in kerstsfeer van 
Norma Bonet de Moekowo. 
3 0 - 1 1 - ' 9 6 . Argentijnse zuid
pool. 
S 0.75,1.25. Resp. basis Melchior, 
ijsbreker 'Almironte Irizor'. 
14 -12 - ' 96 . Honderdste verjaar
dag van het nationale museum 
voor schone kunsten; schilderijen. 
$0.75,1.-(tweemaal), 1.25. 
Resp. 'Vohine no te miti' (vrouwe
lijk naakt) van Paul Gauguin 
(1848-1903),'Figuro de mujer' 
(vrouw) van Amedeo Modigliani 
(1884-1920),'La ninfasorprendi-
do' (de betrapte vrouw) van Edou
ard Monet {1832-1883),,'Mujer 
acostoda' (slapende vrouw) van 
Pablo Picasso (1881-1973). 

ASCENSION 
3 -2 - ' 97 . Ascension, Bahamas, 
Caymaneilanden, Folklandeilon-
den. Indische Oceaangebied Brits, 
Kiribati, Liberia, Maagdeneilan
den, Popoea-Nieuw-Guinea, Salo
monseilanden, Samoa, St. Helena, 
St. Kitts, Trinidad en Tobago, Zuid-
poolgebied Brits gaven gezamen
lijk een aantal blokken uit ter ge
legenheid van 'Hong Kong 97'; 
blokken met afbeelding 'skyline' 
Hongkong met een frankeerzegel 
van elk land afzonderlijk. De af
beeldingen van de zegels van As
cension, Bahamas, Coymoneilan-
den, Indische Oceaangebied Brits, 
Maagdeneilanden en Zuidpoolge-
bied Brits vormen een strook met 
panoramische afbeelding; Liberia 
en Samoa, Folklandeilanden en 

Kiribati, Popoeo-Nieuw-Guinea en 
Trinidad met paartjes in samen
hang. 
Ascension: 65 p. Fronkeerzegel 
'brown booby'. 

AUSTRALIË 
16-1 - ' 9 7 . Dog von Australië; se
rie 'schilderijen van Australische 
kunstenaars'. 
85,90 c., $1.20. Resp.'Landsca
pe'van Fred Williams (1927-
1982),'The Balcony 2'van Brett 
Whiteley (1939-1992),'Fire haze 
at Geriingong' van Lloyd Rees 
(1895-1988). 
23-l- '97. 'Austral ian Legends'; 
belangrijke Australiërs (eerste niet 
koninklijke personen die op post
zegels werden afgebeeld). 
45 c. Tweemaal, in samenhang. 
Nog niet bekend. 
29-l-'97.Wenszegel;roos(Sint 
Valentijn). 
45 c; Postzegelboekje met tien 
zegels en hartvormige stickers. 
2 7 - 2 - ' 9 7 . Klassieke auto's. 
Blokje met vier zegels van 45 c; 
postzegelboekje. Resp. Ford Coupe 
Utility (1934), GMH Holden 45-
215 (1948), Austin Lancer 
(1958), Chrysler Valiant R Series 
(1962). 
12 tot 16-2- '97. 'Hong Kong 
97'. 
Opdrukken op zes zegels 'kangoe
roes en koala's, velletje met zes 
zegels 'pets' (huisdieren). 

BAHAMAS 
Afbeelding melding 1/75. 
3-2 - '97 . 'Hongkong 97' (zie on
der Ascension). 
65 p. Frankeerzegel 'crown cone'. 

BAHRAIN 
20 -11 - ' 96 . Vijfentwintig jaar 
aluminium-industrie. 
80,100,200,250 fils. Portret von 
de emir, beeldmerk 'alba' (alumi
nium Bahrain). 
16-12- '96 . Vijfendertigjarig re
geringsjubileum van de emir 
Sheikn Isa Bin Salmon al Khalifa. 
80,100,200,250 fils. Portret, 
londkoort. 

BARBADOS 
Afbeelding melding 12/872. 



December ' 9 6 . Herdruk fran-
keerzegel 'schepen'. 
10c. 
12-2-'97. 'Hong Kong 97 ' -
postzegeltentoonstelling; lieve
lingsdieren (honden). 
10,30,90c.,$3.-.Resp.lerse 
rode setter, Doberman Pinscher, 
Duitse herder, Japanse akita; ten
toonstellingsbeeldmerk. 

BERMUDA 
Afbeelding melding 12/872. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 1/75. 
22-11 - ' 9 6 . Eerbetoon aan kari
katurist J. Carlos (1884-1950). 
Zegel ' P Porte Nocionol'. 'Meiin-
drosa at Jockey Club' op omslag 
tijdschrift'O Cruzeiro'(1931). 

BRUNEI 
11 -11 - ' 96 . Nieuv/e uitgifteda
tum melding 1/76 'zeevogels'. 

CAYMANEILANDEN 
Afbeelding melding 1/76. 
3-2- '97. 'HongKong97'(zie 
onder Ascension). 
80 c. Frankeerzegel 'parrot'. 

CENTRAAL-AFRIKAANSE RE
PUBLIEK 
2 2 - 1 1 - ' 9 6 . Paarden. 
Twee vellen met elk acht zegels 
van 235 F. 
I. Resp. Appaloosa, Arabier, 'Quor-
terhorse', Belgisch trekpaord, 
'Thoroughbred', Mustang, Haflin-
ger,'Welsh pony'. 
II. 'British Shire', 'Shetland pony', 
'Fjord pony', 'Standard brea', 
'Morgan', 'Woler', 'Palimino', 
'Pinto'. 
Blok met zegel van 1000 F.'Sad-
dlebred'. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
5-1 - ' 9 6 . Jaar van de rat (Chine
se maankalener). 
20,50 f. Resp. rot in bruidsjurk, 
Chinees karakter voor rot. 
4 - 2 - ' 9 6 . Aziatische winterspelen. 
Harbin 1996. 
Blok met vier zegels van 40 f. 
Doorlopend beeld. Resp. schaat
sen, ijshockey, kunstriiden, skiën. 
8-2-'96.lnbedrijfstellingvande 

onderwaterkabel Volksrepubliek 
China/Zuid-Korea. 
20 f. Landkaart, kabelsegment. 
18-3 - '96 . Werelderfgoed cul
tuur en natuur; keizerlijk paleis 
van Shenyang. 
50 f. Tweemaal, in samenhang 
met doorlopend beeld. Het paleis. 
2 0 - 3 - ' 9 6 . Honderd jaar staats-
posterijen. 
10,20,50,100 f.; blok van 
500 f. Resp. postkantoor in Tian-
jin, postkantoor voor Noord-China 
in Peking, postkantoor voor de 
Chinese Sovjetrepubliek in 
Zhongshi, ministerie van posterij
en in Peking; zegels op zegel. 
5-4 - '96 . Veertigste sterfdag van 
Huang Binhong (overleden in 
1995); schilderijen. 
20 (tweemaal), 40,50 (twee
maal), 230 f. Resp. kalligrafie, 
landschap, berg Vifingcheng bij re
pen, gezicht op Xileng, landschap, 
bloemen (detail). 

CHRISTMASEILAND 
6 -1 - '97 . Jaar van de os/buffel 
(Chinese maankalender). 
45 c. Tweemaal, in samenhang. 
Twee gestileerde eenhoornige die
ren; blok met de twee zegels, 
blokrand met sterren 'cowherd' en 
'qirl weaver' (aan weerszijden van 
de melkweg gelegen); vel met tien 
zegels en tussenstrook. 

COCOS(KEELING)EILANDEN 
6-l-'97.'HariRayaPuasa'-festi-
val (einde van de vastenmaand 
ramadan). 
45,75,85 c. Resp. dans bij tam
boerijn, zeilen, feestmaal aan zee. 

DOMINICA 
November'96. Kerstmis 1996; 
schilderijen van Fra Angelico. 
25,55,65,90 c., $2.-., 5.-; twee 
blokken van $ 6.-. Resp. 'Noli Me 
Tangere' (raak me niet aan), op 
troon gezeten Madonna en Kind, 
andere afbeelding van 'Madonna 
en Kind op troon', 'de aankondi
ging' en 'de aanbidding door de 
drie koningen', 'Madonna en Kind 
van de schaduw"; 'kroning van de 
Madonna', 'Heilige Familie met St. 
Barbara' van Veronese. 

EGYPTE 
15-9-'96.1CID ('International 
Congress on Irrigation and Draina
ge'). 
80 P. Beeldmerken. 
27 -9 - ' 96 . Internationale dog 
van het toerisme. 
15,55,80P.Resp.roeifestival 
1996 (boot uit de tijd der farao's). 
Arabisch ruiterfestival 1996 
(paard), viering toerismedag (ge
vleugelde godin Isis). 
September ' 9 6 . Tweede viering 
van de internationale 'ozondog' 
(volgens verdrag van Wenen en 
protocol van Montreal). 
15,80 P. Beeldmerk. 
9-10-'96.UPU*,wereldpostdag. 
80 P. Gestileerde postbestellers 
met brief, beeldmerk. 
2 4 - 1 0 - ' 9 6 . Unesco*: Cairo cul
turele hoofdstad van de Arabische 
wereld in 1996. 
55 P. Symbolische voorstelling. 
Oktober ' 9 6 . Vijftigste verjoor-
dag van 'Council of State' (recht
spraak). 
15 P. Nieuwe en oude gebouw, 
beeldmerk. 
4 - 1 1 - ' 9 6 . Vijfentwintigste inter
nationale conferentie van de 'Trai
ning and Development Organisa
tion'. 
15 P. Beeldmerk. 
12 -11 - ' 96 . Economische top
conferentie MENA ('Middle East' 
en 'North-Africa'). 
15 P. Beeldmerk (stijgende gra
fiek). 
13-11 - '96 . Wereldvoedselcon-
ferentie Rome. 
15 P. Beeldmerk met korenaar. 
16-11- '96 . Nationale dag'El-
Gharbio Governorate'. 
15P.'AlSaydAhmedEl-Bada-
way'-moskee in Tanta, beeldmerk 
(met kaart van delta). 

ERITREA 
2 0 - 1 1 - ' 9 6 . Olympische spelen 
Atlanta 1996. 
Vel met negen zegels van 2 birr.; 
twee blokken van 10 birr. Resp. 
volleybal, lauwertak, basketbal, 
olympische fakkel, wielrennen, 
fakkel, wielrennen, gouden me
daille, voetbal; wielrennen, voet
bal. 
9 -12 - ' 96 . Vijftig jaar Unicef*. 

40,55,60,95 c. Reso. moeder 
met etend kind op schoot, moeder 
leert kind lopen, gewichtscontrole, 
gehandicapt kind met kruk; beeld
merk. 

ETHIOPIË 
26 -12 - ' 96 . Stichting democrati
sche republiek Ethiopië (nieuwe 
grondwet op 8 december 1994, 
eerste democratische verkiezingen 
op 7 mei 1995). 
20,30,40 c., 1.-Birr. Symboli
sche voorstellingen. 

FALKLANDEILANDEN 
3-2-'97. 'HongKong97'(zie 
onder Ascension). 
£ 1 . Frankeerzegel'smelt' 
(nieuwe zegel). 

FIJI 
Afbeelding melding 12/873. 
2 0 - 1 1 - ' 9 6 . Kerstmis 1996; ze
gels met twee afbeeldingen ge
scheiden door palmboom. 
13,81c., $ 1 , 3 . Resp. engel Ga
briel en Maria, 'beating or Loli'; 
herders met schapen, kano; reis 
van de drie koningen, kinderen 
van verschillend ras; Maria met 
het Kind en dieren in de stal, bla
zen op de 'conch'-schelp. 
20 -11 - ' 96 . WWF*; vogels. 
5,10,20,90 c., $2.-(tweemaal). 
12-2- '97.Joar van de os (Chi
nese maankalender); tentoonstel
ling 'Hong Kong 97'. 
$ 1.-. Viermaal; blok met de vier 
zegels. Resp. 'Brahman', 'Frei-
sian', 'Hereford', 'Fiji Drought Bul
lock'. 
2 0 - 2 - ' 9 7 . 'Singpex 97' - postze
geltentoonstelling. 
$ 2.-. Clytorhynchus nigrogularis 
(vogel). 

FILIPIJNEN 
21 -11 - ' 9 5 . Frankeerzegel type 
'nationale vlag met nationale 
symbolen'. 
6.- P. Vlag met blad ('anahaw'). 
19-4- '96 . Fronkeerzegels type 
'nationale vlag met nationale 
symbolen'. 
7.-,8.-, 10.-P. Vlag met resp. cos-
tuum ('barong tagalog at baro't 
soya'), vrucht ('mangga'), huis 
('bahay kubo'). 

5-5-'96.'Pasko 96'; (viering 
van kerstmis begint op 16 decem
ber met middernachtmis 'Misa de 
Gallo' en eindigt op eerste zondag 
van januari met 'feest van drieko
ningen'); bekroonde tekeningen. 
4.-, 6.-, 7.-, 8.- P. Resp. geboorte
tafereel, 'Simbang Gooi' (kerkje), 
kerstliederen zingen bij gitaarspel, 
zangers, muzikanten en Karbouw. 
20 -12- '96 . Honderd jaar onaf
hankelijkheid in 1998, III; belang
rijke personen (priesters). 
Strook met drie zegels van 4.- P. 
Resp. Mariano C. Gomez (1799-
1872), Jose A. Burgos (1837-
1872), Jacinto Zomorod 835-
1872); beeldmerk viering. 

GAMBIA 
21 -11 - '96 . Gambia, Ghana, 
Guyana, St. Vincent en Uganda 
gaven een omnibusserie 'Sylvester 
Stallone Rocky Boxing Motion Pic
tures' uit. 
Gambia: Velletje met drie dezelfde 
zegels von 10.- D. Film Rocky I uit 
1976. 
November'96. Kerstmis 1996; 
schilderijen van Titiaon. 
1.-, 1.50,2.-, 3.-, 10.-, 15.-D.; 
twee blokken von 25.- D. Zes ver
schillende details von de 'The As
sumption of the Madonna' ('Ma-
ria-Hemelvoart'); 'Madonna en 
Kind met twee engelen' van Filip-
po Lippo, 'Madonna en Kind met 
St. Johannes als kind' van Rafael. 
Zonder datum. Richard Petty 
'The King of stock car racing' von 
1958 tot 1992; racewagens van 
Richard Petty. 
Vel met zes zegels van 5.- D. Resp. 
Ford (1969), portret met finish-
vlag. Dodge Magnum STP (1978), 
Pontiac STP (1987), Pontiac STP 
(1989), Dodge Doytono (1975); 
velrand met tekst en getal 43. 
Zonder datum. Vijfenzestigste 
verjaardag van de 'S6B's Schnei
der Trophy' overwinning (1931 -
1996); vliegtuigen. 
Vel met negen zegels van 4.- D. 
Resp. Spitfire PR XIX ('Royal Swe
dish Air Force'), Spitfire MK VB 
('United States Army Air'), Spitfire 
MKVC ('French Air Force'), Spitfire 
MK VB ('Soviet Air Force'), Spitfire 
MK IXE ('Netherlands East Indies 



Air Force'), Spitfire MK IXE ('Israe
li Defense Force/Air Force'), on
leesbaar. Spitfire MK VB ('Turkish 
Air Force'), Spitfire PR XI ('Royal 
Danish Air Force'). 

GHAKA 
21 -11 - '96 . Sylvester Stallone 
(zie onder GamDia). 
Velletje met drie dezelfde zegels 
van 2000 Cs. Film Rocky II uit 
1979. 

GRENADA 
26 -8 - ' 96 . Muziek; componisten 
met vermelding van compositie en 
bij de compositie passena 'voor
werp'. 
Twee vellen met elk negen zegels 
van $ 1.- met doorlopend beeld 
I.Resp. Felix Mendelssohn (1809-
1847, 'Midsummer Night's 
Dream', toneelscène), Franz Schu
bert (1797-1828,'Die Forelle': 
Oncorhynchus clarki bouvieri), 
FronzJoseph Haydn (1732-1809, 
strijkkwartet in D groot opus 64 
nr. 5, leeuwerik: Mirofra jovani-
ca), Robert Schumann (1810-
1856, 'Lentesymfonie' nr. 1, opus 
38, tulp 'Pink Beauty'), Ludwig 
van Beethoven (1770-1827, 
'Moonlight' sonate, opus 27 nr. 2, 
maan), Giocchino Rossini (1792-
1868, opera'Wilhelm Tell', op-
pel), George Frederick Handel 
(1685-1759,'Royal Fireworks 
Music', vuurwerk), Pjotr lljitsch 
Tschoikowsky (1840-1893,'Zwa-
nenmeer, opus 20, zwoon: Cygnus 
columbionus), Frederic Chopin 
(1810-1849,'Fantasia'infklein, 
opus 49, St.-Mariakerk in Kra-
kov). 
II. Resp.BéloBartók (1881-1945, 
'Mikrokosmos', moleculen), Gioco-
mo Puccini (1858-1924,'Madame 
Butterfly', vlinder: Ideopsis vitrea 
'Nympholidoe'), George Gershwin 
(1898-1937,'Rhapsody in Blue', 
'Chrysler Building'), Leonard 
Bernstein (1918-1990),'West 
Side Story', op muur geschilderde 
kreten 'sriorks' en 'jets'), Kurt 
Weil (1900-1950,'Three Penny 
Opera', haai: Corcharhinus melan-
opterus), John Cage (1912-1992, 
'Music of Changes', 'I Ching' met 
yin-yong symbool), Aaron Copland 

(1900-1990,'El Salon Mexico', 
Spaanse peper: Capsicum on-
nuum), Sergej ProKof jew (1891 -
1953,'Peter en de wolf', wolf: Co-
nis lupus), Igor Strowinsky (1882-
1971,'LeSacreduPrintemps', 
tulp: tulipo kaufmannio). 
Twee blokken von resp. $ 5.- en S 
6.-. Resp. Richard Strauss (1864-
1949, opera 'Salome'); Wolfgang 
Amadous Mozart (1756-1791, 
'Jupiter symfonie' in C groot). 
9 -9 - ' 96 . Flora. 
Twee vellen met elk negen zegels 
vanSl . - . 
I. Tuinfloro resp. 'Canterbury bell', 
roos. Nasturtium, narcis, tulp, 
leeuwenbek, zinnia, lathyrus, 
viooltje. 
II. Flora van het Verre Oosten 
resp. winterjasmijn, Chrysanthe
mum, lelie, Japanse iris. Hibiscus, 
'sacred' lotus, appelbloesem, glo-
diool, Japanse kwee. 
Twee blokken van resp. S 5.- en 
$ 6.- Resp. veldbloemen, pioen. 
9-9 - ' 96 . Luchtvaarterfgoed 
'zeppelins'. 
Twee vellen met elk zes zegels 
met doorlopend beeld. 
1.30,50 c., $3.-(alle tweemaal). 
Oorlogszeppelins van Duitsland en 
Groot-Brittannië (Eerste Wereld
oorlog). Resp. L 31, L 35, L 30, L2 
10, L3 (alle van Duitsland), 
'Beardmore nr. 24' (Groot-Brit-
tonnié). 
11. Zes zegels van $ 1.50. Zeppe
lins tot in net jaar 2000 met land
kaart op achtergrond. Resp. Zep
pelin 21 (Duitsland), Zodiac type 
13 Spiess (Frankrijk), NI Norge 
(Noorwegen), D-LZ 127 Graf Zep
pelin (Duitsland), D-LZ 129 Hin-
denburg (Duitsland), Zeppelin NT 
(Duitsland, 1996); op volrond por
tret van Ferdinand graaf van Zep
pelin (1838-1917). 
Twee blokken van S 6.-. L13 
(Duitsland), op velrand portret 
van luitenant Heinrich Mothy; ZT 
(Duitsland). 
18-9-'96.0nderwaterleven. 
Twee vellen met elk negen zegels 
van $ 1.-; twee blokken von elk 
$6.-. 
November'96. Kerstmis 1996; 
schilderijen. 
25,35,50,75 c., S I . - , 3.-; twee 

blokken van $ 6.-. Resp. 'de visi
tatie' van Tintoretto, 'Maagd met 
Kind' (ook wel 'de Heilige Familie 
met de kleine Johannes en Mario 
Magdalena') van Palma Vecchio, 
'aonbidding door de drie konin
gen' van Titioon, 'vlucht naar 
Egypte' van Titioon, 'de Heilige 
Familie met St. Johannes als kind' 
van Andrea Del Sarto; 'aanbidding 
door de drie koningen' von Paolo 
diStefanoBadoloni (1397-1478), 
'Madonna en Kind met St. Anna, 
Joachim en Hieronymus' von Vin-
cenzo Foppa. 

GRENADA/GRENADINEN 
25-7 - '96 . Klassieke wereldau
to's. 
Twee vellen met elk zes zegels. 
L 35,50,75 c., S I . - , 2.-, 3.-. 
Resp. Chevrolet Belair Convertible 
(VS),VIP-auto, Rolls-Royce Torpe
do (Engeland), Nissan 'Cepric' (Ja
pan), Mercedes-Benz (Duitsland), 
Bugattitype 13 (Italië). 
II. Zes zegels von S 1.-. Resp. De-
launoy-Belleville HB6 (FronKrijk), 
Bugotti type-15 (Italië), Mazda 
type .800 (Japan), Mercedes 
24/1000/140 sportwagen (Duits
land), MG K3 Rover (Engeland), 
Plymouth Fury (VS). 
Twee blokken van resp. $ 5.- en 
$ 6.-. Resp. Bugatti 'Roadster; 
type 55, op bloltrand Mercedes-
Benz SSK; Lincoln type L (VS), op 
blokrand Honda 50(1 (Japan) en 
Mercedes-Benz 3705 Mannheim 
(Duitsland). 
November'96. Kerstmis 1996; 
schilderijen von Von Dyck. 
15,25 c. ,$1.- , 1.50,2.0,4.-. Zes 
verschillende details van 'Suffer 
little children come unto me'. 
Twee blokken van S 6 -. Resp. 
complete schilderij, 'aanbidding 
door de herders' van Rembrandt. 

GUYANA 
7-10- '96 . Wetenschappelijk be
wijs von mogelijk vroeger leven 
op planeet Mors. 
BJok met zegel van $ 50. Meteo
riet ALH84001 (genoemd naar de 
'Allan Hills' in het zuidpoolgebied, 
1984) gezien door elelctronen-
microscoop. 
2 1 - 1 1 - ' 9 6 . Sylvester Stallone 

(zie onder Gambia). 
Velletje met drie dezelfde zegels 
van $ 100. Film Rocky V uit 1990. 
Januari/februari ' 9 7 . Wereld
erfgoed Unesco*. 
Drie vellen met vijf zegels van 
S 80, drie vellen met acht zegels 
van $ 60). 
I. Amerika. Resp. universiteit van 
Virginia, nationaal park 'Yosemi-
te', nationaal park 'Yellowstone', 
Olympisch nationaal park, 'Ever
glades' in Florida. 
II. Japon. Resp. 'Horyu-ji', Kyoto, 
andere afbeelding Kyoto, tweede 
afbeelding 'Horyu-ji', derde af
beelding 'Horyu-ji'. 
III. Zuia-Amerika. Resp. stad Cusco 
in Peru, mijnstad Potosi in Bolivia, 
fort in San Lorenzo, nationaal 
park Songay in Ecuador, 'natio
naal park 'Glaciers' in Argentinië. 
IV. Resp. klooster 'Pöblet Catalo
nia' in Spanje, centrum van Solo-
manco in Spanje, historische stad 
Toledo in Spanje, kathedraal van 
Florence in Italië, toren van Pisa in 
Italië, klooster Cristo in Tomas in 
Portugal, ingang klooster Cristo, 
derde afbeelding van dit klooster. 
V. Resp. Duitsland. Resp. kathe
draal van Aquisgran in Aken, ka
thedraal van Trier, zuil van Au
gusta Treveror in Trier, historische 
residentie in Wurzburg, interieur 
kerk in Wurzburg, residentie en 
tuinen in Wurzburg, huizen aan de 
rivier in Inselstodt Bamberg, inte
rieur kathedraal in Spiro. 
VI. Griekenland. Resp. klooster in 
Thessaloniki, klooster in Mystras, 
Sonto-Sofiakerk in Thessaloniki, 
tweede afbeelding klooster in 
Mystras, derde afbeelding, gezicht 
op Thessaloniki, interieur klooster 
in Mystras, museum van Byzan
tijnse kunst in Thessaloniki. 
Zes zegels van resp. S 20,25,30, 
35,60,200. Resp. Horyu-ji in Ja
pan, natuurreservaat Scondolo in 
Frankrijk, de grote muur in China, 
interieur resiilentie van Wurzburg 
in Duitsland, klooster van Botolha 
in Portugal, stad Dubrovnik in 
Bosnië. 
Vier blokken van S 300. Resp. tui
nen van klooster Batolho in Portu
gal, klooster op de berg Athos in 
Griekenland, kathedraal van 

Bamberg in Duitsland, 'Mount 
Toishon Shrine' in China. 
Zonder datum. Antiek Walt Dis
ney speelgoed. 
Blok met zegel von S 300. Zegel 
met draaimolen, op blok een op-
windbore hond Pluto. 

HAÏTI 
December'96. Kerstmis 1996; 
schilderijen. 
1,3,6,10,25 g(oudes); blok van 
25 g. Resp. 'Maagd en Kind' van 
Jocopo Bellini, 'aanbidding door 
de herders' van Bernardo Strozzi, 
'Maagd en Kind' van Bernardino 
Butinone, 'Moogd en Kind' van 
Francesco Mazzola, 'aanbidding 
door de drie koningen' van Genti
le do Fobriano; 'de Geboorte' van 
Jon de Beer. 

HONDURAS 
19-2- '96 . Derde verjaardag van 
de SICA (samenwerkingsorganisa
tie van Centraal-Amerikaanse sta
ten, verdrag van Tegucigalpa). 
1.40,4.30,5.401 Resp. land
kaart deelnemende staten, SICA-
beeldmerk, presidenten deelne
mende staten. 
3-5 - '96 . Tien jaar 'tegen drugs
misbruik en -handel' van de Ver
enigde Naties'. 
1.40,5.40,10.-1 Symbolische 
voorstellingen. 
13-6 - '96 . Tweehonderdste ver
jaardag van de komst van de 'Go-
rifunos'in Honduras (1997). 
1.40,5.40,10.-L. Resp. hoofdsie-
rood, dansgroep, trommels. 
12-7-'96.'Exfi lhon 96'-natio
nale postzegeltentoonstelling, Te
gucigalpa; spoorwegen 
5.40 L. Tweemaal; blok met 20 -
+2.- L. Resp. stoomlocomotief, 
railbus (sprinter); stoomlocomotief 
als de 5.40 L. 

HONGKONG 
Uitgifte melding 12/873 'Serving 
the Community' is tot januari uit
gesteld (exacte datum onbekend). 
8 - 1 - ' 9 7 . Klassieke series nr 7,8 
en 9; 'verleden en heden'. 
Drie blokken. 
I. Twee zegels van $ 5.- en vier 
van S 1.30. Hongkong bij avond 
(elektriciteit). 



II. Twee zegels van S1.60 en vier 
van $ 3.10. Hoofdpostkantoor op 
'Connought Saaure'. 
III. Twee zegels van $ 2.10 en vier 
van $ 2.50. Trom in Hongkong. 
Postzegelboekjes. 

INDIA 
9 -2 - ' 96 . Vijftigste verjaardag 
van het Tota-instituut voor boaem-
onderzoek(1995). 
2.- R. Oprichter Homi Jehongir 
Bhobha, gebouw. 
2 2 - 2 - ' 9 6 . Vijftigste verjaardag 
van de nationale Kasturbo 
Gandhi-stichting voor noodlijden
de vrouwen. 
1.- R. Portret van Kasturbo Gondhi 
(1869-1944, echtgenote van Ma
hatma Gandhi), woonhuis. 
2 5 - 2 - ' 9 6 . Honderd jaar hart-
chirurgie. 
5.- R. Schematische afbeelding 
van een harttransplatie (arts Lud
wig Rehn). 
13 -3 - ' 96 . Miniatuurschilderijen 
('Ritu Rong'). 
5.- R. Viermaal. Resp. lente, zo
mer, moesson, winter. 
13 -3 - ' 96 . Beroemde cricketers. 
2.- R. Viermaal. Resp. CK. Nayudu 
(1895-1967), D.B. Deodhar 
(1892-1993), VinooMankod 
(1917-1978), Vijay Merchant 
(1911-1987). 
18 -3 - ' 96 . Honderdste geboorte
dog van geleerde en politicus Kun-
ji Loi Dubey. 
1.-R. Portret. 

INDISCHE OCEAANGEBIED 
BRITS 
December ' 9 6 . Militaire unifor
men. 
20,24,30,56 p. 
3 - 2 - ' 9 7 , 'Hong Kong 97' (zie 
onder Ascension). 
65 p. Fronkeerzegel 'tiger shark'. 

INDONESIË 
18-12-'96.'Kawasan Timor In
donesia'. 
300,700 R. Resp. duiksport 
(koralen), fort Sombo Opu. 
2 0 - 1 2 - ' 9 6 . Foster Parents Pion 
(GN-OTA: Gerokon Nosiono! Orong 
Tuo Asuh). 
150,300 R. Resp. kinderen in 
schooluniform op schoolplein, kin

deren en hond met foto van ge
lukkig kind. 
2 7 - 1 2 - ' 9 6 . Indonesische kunst 
en cultuur. 
150,300,700,1000 R. 
l - l - ' 9 7 . Jaar van de telecom
municatie 1997. 
300,700 R. Resp. satellietverbin
ding; communicotie per telefoon. 

JAPAN 
3 -6 - ' 96 . Geschiedenis van de 
postzegel, VI. 
80 yen. Viermaal. Afbeeldingen 
'week van de filatelie 1948 en 
1949'(Yvertnrs403,437). 
2 4 - 6 - ' 9 6 . Vijftigste verjaardag 
van het einde van de Tweede We
reldoorlog, II. 
80 yen. Tweemaal. Resp. ontste
ken van het olympisch vuur in To
kio 1964 door Yonoshori Sakai, 
zonnetoren op Expo '70 in Osaka. 

KENIA 
Uitgiften van melding 12/873 
'vruchten', 'spoorwegen' en 'vis
sen van het Victoriomeer' zijn tot 
nader datum uitgesteld. 
3 1 - 1 0 - ' 9 6 . Nieuwe uitgifteda
tum melding 12/873 'Lions Club'. 

KIRGIZIË 
24-3 - '95 ! . Internationale week 
veilig verkeer. 
200 T. Vlinder, verkeerslicht, 
beeldmerk. 
2 1 - 4 - ' 9 5 l . Inheemse fauna. 
110,120,130,140,150,160, 
190 T.; blok met 130 en 170 T. 
Resp. Ursus orctos, Uncia uncio, 
Aquilo chrysoètos, Mormoto menz-
bieri, Circoëtus cinereus. Gyps ful-
vus, Vulpes vulpes; Aquilo chrysaë-
tos, Ovis ammon ammon. 
4 - 5 - ' 9 5 ! . Vijftigste verjoardog 
van het einde von de Tweede We
reldoorlog. 
Blok met zeqel van 150 T. Monu
ment in Bischkek. 
23-6 - '95 ! . Duizend jaar natio
naal epos 'Monos'; toeslogzegels. 
10-i-5,20-f10,30-fl0,40+15, 
50-fl 5 T. (driemaal); twee blok
ken van 2 S.-^50 T. 
12-9- '95! . Roofvogels. 
10,50,100,140,150,200,300 
T.; blok van 600 T. Resp. Pondion 
halioëtus, Aquila ropox. Gyps hi-

moloyensis, Folco cherrug, Circaë-
tus gollicus, Gypoëtus borbotus, 
Aquila chrysoëtos; Holioeëtus albi-
cillo. 

KIRIBATI 
6 -8 - '96 . Kreeftochtigen. 
23,60,75c.,$1.Resp.Etisus 
splendidus, Lophozozymus pictor, 
Corpillius moculotus, Lissocarcinus 
orbicularis. 
2-12 - '96 . Zeevoartgeschiedenis; 
schepen. 
23,50,60 c . ,$1 . Resp. wolvis-
voorder 'Potomac' (1843), bork 
'Southern Cross IV'(1891), bark 
'JohnWillioms III'(1890), HMS 
'Dolphin'(1765). 
3-2- '97. 'Hong Kong 97'(zie 
onder Ascension). 
$ 1. Fronkeerzegel 'vlinder'. 

KOREA NOORD 
5-7- '96 . Derde Aziatische win
terspelen Harbin 1996. 
Blok met twee zegels van 30 ch. 
Resp. portret en actiefoto van Ye 
Qiao Bo; vignet met beeldmerk 
spelen; blokrond met mascotte. 
1 - 10 - ' 96 . Vijftigste verjaardag 
von de Kim II Sung universiteit. 
10ch. Gebouwen. 
13-10- '96 . Eerste zitting von 
het 'World Conservation Congress' 
von de lUCN ('International Union 
for Conservation of Nature and 
Natural Resources') in Montreal, 
oktober 1996. 
50 ch. Tweemaal; blok met drie 
zegels von beide woorden; blok 
met zegel van 80 ch. Resp. Ko
reaanse tijger, Platolea leucoro-
dio; op blokken diverse beeldmer
ken; 'For Life' (wereldbol, duifvor-
mige hand beschermt plantje). 
25 -10 - ' 96 . Huong JiGuang 
(van de Chinese 'People's Volun
teers), held uit de oorlog von 
1950-1953. 
Vel met 30,10,30 ch. Resp. por
tret, muziekthemo uit de film 'Red 
Mountain Ridge', heldendoad 
Huong JiGuang. 
1-11 - ' 9 6 . Geschiedenis van de 
aarde; astronomische en geologi
sche ontwikkelinp. 
Vel met vijf zegels von 50 ch. 
Doorlopend beeld. De aarde tij
dens resp. orcheozocium, protero-

zoicum, palaeozoicum, mesozoi-
cum, coinozoicum. 
2 0 - 1 1 - ' 9 6 . Zoetwotervissen. 
20 ch. Tweemaal; blok von 80 ch. 
Resp. Anguilo japonico, Liza hoe-
motocheila; Hypophtholmichthys 
molitrix. 
2 4 - 1 2 - ' 9 6 . Vijfde verjaardag 
'acclamatie kameraad Kim Jong II 
als opperbevelhebber van het 
KPA' ('Korean People's Army'). 
20 ch. 

KOREA ZUID 
18 -11 - ' 96 . Week van de filate
lie; flora. 
150 w. Detail 'Poppy and o Lizard' 
(klaproos en hagedis) ontleend aan 
vierde deel van Lady Shin Saimd-
ang's'Chock'-ungdo-P'olgokbyung' 
(acntdelig opvouwbaar doek). 

LIBERIA 
Afbeelding melding 1/77. 
3 -2 - ' 97 . 'Hong Kong 97' (zie 
onder Ascension). 
$ 1. Fronkeerzegel 'grey-heoded 
kingfisher' (herwaardering van 
zegel van 75 c. met gewijzigd for
maat). 
Zonder datum. 'Disarm Today' 
herdruk/overdruk. 
$ 1 , 2 , 3 . Resp.'sluit je oon bij je 
ouders en bouw aan Liberia', 'vre
de moet zegevieren', 'ontwapen 
vandaag - we goon terug noor 
school!'. 

MAAGDEN (VIRGIN) 
EILANDEN 
3 0 - 1 2 - ' 9 6 . Zestig joor'girl gui
des' (meisjesgidsen). 
10,15,30,45 c., 52.-. Resp. han
denarbeid, dienstverlening, kamp
vuur, parade verjaardag koningin. 
Lady Boden-Powell. 
7 -1 - ' 97 . Fronkeerzegels 'sport-
vissen'. 
Vijftien zegels. 
3-2-'97. 'Hong Kong 97'(zie 
onder Ascension). 
S 1.50. Fronkeerzegel 'vissen' 
(van nog komende uitgifte). 

MACAU 
Afbeelding melding 1/77. 

MALDIVEN 
Zonder datum. Vlinders. 

Blok met acht zegels van 7 Rf. 

MALEISIË 
29-11- '96 . Nationaal weten
schappelijk centrum. 
30,50 c.,1RM. Resp. model 
otoomstructuur, model planeten-
stelsel en wetenschappelijk cen
trum, nationaal welenschoppelijk 
centrum. 
2-12- '96 . Dieren in het wild. 
Vel met 20,30,50 c., 1RM (twee
maal), 2 RM. Resp. kongkang 
(Nycticebus coucang), tupoi gading 
(Collosciurus), kupu-kupu kuda 
(Attocus otlos), ungko tangon pu-
tih (Hylobates lor), enggang bodok 
(Buceros rhinoceros), musong be
lang (Hemingalus derbyonus). 

MALI 
14-10- '96 . Eerbetoon oon de 
zeven omgekomen ruimtevoor-
ders van de Space Shuttle Challen
ger (28 januori 1986). 
Blok met vier zegels van 320 F. 
Resp. komeet van Holley, planeet 
Mors, planeet Jupiter en moon, 
planeet Soturnus met lancering, 
op blokrond namen van de ruim 
tevoorders (Michael Smith, Dick 
Scobee, Ronald McNoir, Judy 
Resnik, Greoory Jarvis, Christo 
McAlliffe, Ellison Onizuka). 
Blok van 1000 F. 

MARSHALLEILANDEN 
23 -8 - ' 96 . Stoomlocomotieven. 
Vel met twaalf zegels van 55 c. 
Resp Pennsylvania K4, 'Big Boy', 
Mallard, RENFE klasse 242, DB 
Baureihe 01, FS Gruppe 691, 
'Royal Hudson', 'Evening Star', 
SAR klasse 520, SNCF232.U.1,QJ 
'Advance Forward', 'Swallow'. 

MAURITIUS 
2-12-'96.Honderdvijftigste ver
jaardag von de 'Post Orfice Ordi
nance'. 
60c., 4,5,1 OR. Resp. brief pos
ten, stempels, mobiel postkantoor, 
postkoets. 

MICRONESIË 
23 -8 - ' 96 . Citrusvruchten. 
50 c. Viermaal. Resp. sinaasappel 
(Citrus sinensis), limoen, citroen, 
mandarijn. 



MOCAMBIQUE 
3 -7 - '96 . Maskers. 
1000,2000,4000,6000 mt. 
NAURU 
Afbeelding melding 1/77. 
12 -2 - ' 97 . WWF*, vissen. 
20,30,40,50 c. Resp. Coryphoe-
no hippurus, Aconthocybium so-
londri, Istiophorus platypterus, 
Thunnus olbacores; beeldmerk. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
3 0 - 1 0 - ' 9 6 . Voor het kind; toe
slagzegels. 
40+15,75+25,110+45, 
225+100 c. Resp. kind in krotten
wijk, kinderarbeid (meisje aan 
weefgetouw) in Azië, voormalig 
Joegoslavië (kind temidden van 
puinhopen), armoede in Coroï-
Disch gebied (moeder met kind en 
hond voor huisje). 
2-12 - '96 . Kerstmis 1996. 
35,150 c. Resp. bloemschikking 
voor kerstmis, kerstman. 

NEVIS 
2 -12 - '96 . Kerstmis 1996; vogels 
met kerstversieringen. 
$0.25,0.50,0.80,1.-, 1.60,5.-; 
twee blokken van $ 6.-. Resp. 
veidieeuwerik, goudvink, kerst
man in door rendieren getrokken 
slee, veidieeuwerik, spotvogel, 
'yellow rumped coleque'; kerst
man voert pinda aan 'macaw', 
'vermillion flycatcher' op tak mist-

NICARAGUA 
15-3 - '96 . Beroemde basebal-
spelers uit de twintigste eeuw. 
4C. Negenmaal;blokvanlOC. 
Resp. Lou Gehrig, Roger Hornsby, 
Mike Schmidt, Honus Wagner, Ty 
Cobb, Roberto Clemente, Babe 
Ruth, Johnny Bench, Tom Seaver; 
Reggie Jackson. 

NIEUW-CALEDONIË 
Aanvulling melding 9/635/638 
'schrijvers': portret von Louis Bra-
quier (1900-1976). 

NIGERIA 
28 -5 - ' 96 . Nieuwe uitgiftedatum 
melding 12/876 'Ecowos'. 
19-11- '96 . Paddestoelen. 

5,10,20,30N.Resp.Volvariella 
esculento, Lentinus subnudus, Tri-
choloma loboyensis, Pleurotus tu-
ber-regium. 

NIUE 
10-5 - '96 . Flora. 
70c.,$l.-,1.20,2.-.Resp.'ta-
peu'-orchidee, frangiponi, 'golden 
shower', 'pua'. 
22 -8 - ' 96 . Flora. 
Postzegelboekje met tien zegels 
van 20 c. Hibiscus. 
30 -9 - ' 96 . Zeiljachten. 
70c.,$l.-,1.20,2.-.Resp.'Jack-
fish','S/V Jennifer','Mikeva', 
'Eye of the Wind'. 
Oktober ' 9 6 . Zeiljachten; 'Taipei 
96'. 
Blok van $1.50.'Desert Star', 
routekaart zuidelijke Grote 
Oceaan. 

NORFOLKEILAND 
22-l-'97.Frankeerzegels. 
Postzegelboekje met vijf zegels 
van 40 c. Twee afbeeldingen (wa
pen en grootzegel). 

PALAU 
1-10- '96. Tweede verjaardag 
van de onafhankelijkheid. 
Twee zegels van 20 c. in samen
hang. Schilderijen 'In the blue sha
de or trees - Polou' en 'The Birth 
of o New Nation' van 'kirie' (knip-
werk) kunstenaar Koj Sekiguchi. 
8-10 - '96 . Kerstmis 1996; serie 
'kerstliederen' (eerste emissie in 
1986), Duitse kerstlied'O Tannen
baum' ('Oh Christmas Tree'); bo
men. 
Strook met vijf zegels van 32 c. 
Resp. Pandanus met schelpen, 
Mangrove met visies, Norrolk den 
met suikerriet en lichtjes, papoja 
met vogels, Casuarino met vlin
ders. 
8 -11 - ' 96 . Ruimtevaart; verken
ning van de planeet Mars. 
Vel met twaalf zegels van 32 c; 
twee blokken van $ 3.-. Verschil
lende verkenningsreizen ('Mari
ners', 'Vikings', 'Pathfinder Mis
sion'). 
10-12-'96. 'Oddities of the Air' 
(merkwaardige 'vliegtuigen'). 
Vel met viermaal drie zegels van 
60 c; blok van $ 3.-. Resp. North

rop XB-35, Leduc 0.21, Convoir 
model 118, Blohm und Voss BV 
141,VoughtV-173, McDonnell XF-
85 Goblin, North American F-82B 
Twin Mustang, Lockheed XFV-1, 
Northorp XP-798, Sounders Roe 
SR/Al, 'Caspian Sea Monster', 
Grumman X-29; Martin Marietta 
X-24B. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
18-10-'96. 'Taipei 96'. 
Blok met twee zegels van 651. 
Resp. portret van dr. Sun Yat-sen, 
portret van dr. John Guise. 
2 7 - 1 1 - ' 9 6 . Frankeerzegels, flo
r a l 
1,5,651., 1 K. Resp. Hibiscus rosa 
sinensis, Bougoinvilleo spectobilis, 
Plumerio rubra, Mucuna novo 
guineensis. 
3-2 - ' 97 . 'Hong Kong 97' (zie 
onder Ascension). 
1.50 K. Os en nationale vlag 
(nieuw zegel). 

PITCAIRNEILANDEN 
Afbeelding melding 12/876. 
12-2- '97. 'Hong Kong 97'; jaar 
van de os/buffel. 
Blok met zegel van $ 5.-. Wapen, 
blokrand met buffels en beeld
merken. 

POLYNESIË 
7-11 - ' 9 6 . Vijftigste verjaardag 
van het parlement van Polynesië. 
85 F. Porlementsgebouw met 
vlaggen van Polynesië en Frank
rijk. 

SALOMONSEILANDEN 
Afbeelding melding 1/77. 
3-2 - ' 97 . 'Hong Kong 97' (zie 
onder Ascension). 
$ 4. Frankeerzegel 'ghost crab'. 

SIERRA LEONE 
November'96. Kerstmis 1996; 
schilderijen van Filippo Lippi en 
Peter Paul Rubens. 
200,250,400,500,600,8001e.; 
twee blokken van 2000 Ie. Schil
derijen van Filippo Lippi. Resp. 
'Modonno van de nederigheid met 
engelen en karmelietessen', 'kro
ning van de Moogd' ('Marsuppini' 
kroning), 'de aankondiging', de 
aankondiging (andere afbeel

ding), 'Borbodori' altaarstuk, 
'kroning van de Maagd'; schilde
rijen van Rubens resp. 'aanbidding 
door de drie koningen', 'de Heili
ge Familie met St. Anna'. 

ST. HELENA 
17-1 - ' 9 7 . nationaal pork 'Dia
na's Peak'; inheemse planten. 
25 p. Zesmaal. Doorlopend beeld. 
Resp. Melonodentrum integrifoli-
um, Petrobium orboreum, Dickso-
nia arborescens, Sium burchellii, 
Trimeris scoevolifia, Nesohedyotis 
orboreo. 
3-2- '97. 'Hong Kong 97'(zie 
onder Ascension). 
75 p. Frankeerzegel 'Madagascar 
fody'. 

ST. KITTS (ST. CHRISTOFFEL) 
Afbeelding melding 1/78. 
3-2- '97. 'Hong Kong 97'(zie 
onder Ascension). 
$ 3. Frankeerzegel 'schepen'. 

ST. LUCIA 
18-11- '96 . Fronkeerzegels; 
schepen en vlaggen, II. 
50,55,65,75,95 c. Resp. vlag 
van Martinique en St. Lucio 
(1766) en Franse brigantijn, 'whi
te ensign' (witte nationale vlag 
(1782) en fregateskader van de 
'Royal Navy', rode nationale vlag 
(] 782) en fregat, blauwe nationa
le vlag (1782) en brigantijn van 
de 'Royal Navy', Franse driekleur 
(1792) en Frans kononneerfregot. 
2 7 - 1 1 - ' 9 6 . Kerstmis 1996; flo
ra. 
20,75,95c.,$5.Resp.Cordia 
sehseteno, Cryptostegio grondiflo-
ra. Hibiscus elotus, Coulorthron bi-
cornutum. 

ST. VINCENT 
21 -11 - ' 96 . Sylvester Stallone 
(zie onder Gambia). 
Velletje met drie dezelfde zegels 
von $2.-. Film Rocky IV uit 1985. 
3-12- '96.Wah Disney; Disney-
korakters tijdens werkzaomheaen. 
Zes vellen met acht zegels van 
10 c. met vignet. Resp. acht zegels 
met vignet 'Mickey's Low Enforce
ment Officers', 'Mickey's Trans
port Workers', 'Mickey's Sports 
Professionals', 'Mickey's Scien

tists', 'Mickey's School of Educa
tion', 'Mickey's Sea and Shore 
Workers'. 
Zonder datum. Tropische vissen. 
70,90 c., $1.10,2.-. Resp. Po-
mocanthus poru, Amblycirtius ?, 
Diodon holoconthus, Balistes 
copriscus. 
Twee vellen met negen zegels von 
$ 1 . - . 
I. Resp. Hypoplectrus puello, Apo-
gon moculotus, Prognothodes 
acuelatus, Grommo loreto, Spari-
somo chrysopterum, Myripristis ja
cobus, Eupomocentrus planifrons, 
Liopropomo carmobi, Bodianus 
pulchellus. 
II. Resp. Equetuslonceolatus, 
Acanthutus coeruleus, Lutjonus 
onalis. Hippocampus hudsonius, 
Serronus annularis, Squotina du-
mertii, Muroeno miliaris, Bolbor-
netopon bicolor, Tritonium nodi-
ferum. 
Twee blokken von resp. $ 5.-, 6.-. 
Resp. Balistes vetulo, Mokairo nig
ricans. 

ST.VINCENT/GRENADINEN 
26 -9 - ' 96 . Sport, basebol; 'mas
ter-pitcher' Sandy Koufax (gebo
ren in 1935). 
Strook met drie zegels van $ 2.-. 
Drie verschillende afbeeldingen 
von Sandy Koufax van de 'Los An
geles Dodgers'. 
November '96. Kerstmis 1996; 
schilderijen van de 'Heilige Ge
boorte' von Europese meesters. 
S 0.70,0.90,1.-, 1.10,2.-, 5.-; 
twee blokken von $ 5.-. Van resp. 
Hans Memling, idem, Dirck Bouts, 
driemaal Lotto Lorenzo; Hons 
Memling, Lotto Lorenzo. 
December ' 9 6 . Sport, basebol; 
'home run hitter' Mickey Mantle 
(geboren in 1931) van de'New 
York Yankees'. 
S 2.-; blok von $6.-. 

SURINAME 
3 0 - 1 0 - ' 9 6 . Voor het kind. 
Sf . l 0,70,135,285,750. Ma
donna en Kind. 
4 - 1 2 - ' 9 6 . Voor bet kind; schilde
rijen. 
Sr. 135,865. Twee verschillende 
reproducties van kind met hond 
van de schilder Jon Telting. 



13-12- '96 . Honderdvijftig jaar 
Albino. 
Sf. 875. Portret van stichter Au
gust Kappier. 
18-12- '96 . Bauxiet industrie. 
Postzegelboekje met Sf. 10,70, 
130,150,160,730. 
Zonder datum. Kerstmis 1996 
Sf. 10,70,135,285,750. Gesti
leerde afbeeldingen van moeder 
met kind (Maria met Kind). 

SYRIË 
1-5- '96. Dog van de arbeid. 
15 £. Weefinmistrie. 
26 -6 - ' 96 . Tweeëntwintigste ver
jaardag van de ontruiming van 
Kuneitro. 
10 £. Monument. 
l - 7 - ' 96 . Vijftig jaar dagblad'Al-
Baoth'. 
18 £. Eerste krant uit 1946 met 
kaart van landen Arabische liga, 
nationale vlag van Palestina. 
l - 7 - ' 96 . Internationale bloe-
menexpositie Damascus; cocteeën. 
18 £. Tweemaal. Resp. Notocactus 
graessneri, Marmillorio erythro-
sperma. 

TANZANIA 
31 -1 - ' 9 6 . Amfibieën; kikkers. 
100,140,180,200,210,260, 
300 Sh.; blok van 500 Sh. Resp. 
Bufo bufo, Pyxicephalus odsper-
sus, Megolixalus laevis, Xenopus 
laevis, Hemisus marmoratus, Rana 
beccori, Hyperolius cinctiventrus; 
Rana goliath. 
1 4 - 2 - ' 9 6 / 1 0 - 4 - ' 9 6 . Entertai
ners. 
2000 Sh. Tweemaal; vier blokken. 
Jerry Garcia, J. Joplin. 
23 -9 - ' 96 . Vissen van het rif. 
100,150,250,500 Sh. Resp. 
Anampses melagrides, Cephalo-
pholis miniata, Hemiqymnus fas-
ciotus, Scorus sordidus. 
Vel van negen zegels van 200 Sh. 
Resp. Apoqon aureus, Chaetodon 
xanthocepnolus, Heniochus ocumi-
notus, Chaetodon zonziborensis, 
Pomacentris sulfureus, Casio teres, 
Nemoteleotris magnifica, Neman-
thias corberryi, Pseudochromis du-
toiti. 
Twee blokken van 1000 Sh. Resp. 
Centropygne oconthops, Chromis 
viridis. 

27 -9 - ' 96 . Klassieke auto's; Mer
cedes-Benz en Ferrari. 
Twee vellen met zes zegels van 
250 Sh. 
I. Mercedes-Benz. Resp. 300SL 
Coupé 1(1952), 6805 (1932), 
500K (1934), type 150 (1934), 
type 150 Sport Roadster'Heek' 
(1934),W125(1937). 
II. Ferrari. Resp. 250 LM (1964), 
456 GT (1992), F50( 1995), 
F51k2M'Testarossa'(1995),BB 
512(1984), 410SCoupé(1944). 
Twee blokken van 1000 Sh. Resp 
Ferrari 250 GTO (1964), Merce
des-Benz 540K Roadster klasse A 
(1936). 
November ' 9 6 . Paddestoelen. 
Twee vellen met acht zegels van 
300 Sh. 
I. Resp. Amanita pholloides, Ama
nita muscoria, Morchella vulgaris, 
Tricholomo aurantium, Amanita 
caesarea, Psallioto hoemorrhoida-
ria, Russulo virescens. Boletus cro-
cipodius. 
II. Resp. Coprinus comotus, Amoni-
topsis voginota, Clitocybe geotro-
po, Cortinorius violaceus, Russulo 
sardonio, Cortinorius collinitus. Bo
letus aureuo, Lepiota procera. 
Twee blokken van 1000 Sh. Resp. 
Collybio distorto, Gonodermo luci-
dium. 

TOGO 
30 -7 - ' 96 . Met uitsterven be
dreigde dieren; WWF*. 
220,315,325,335 F. Resp. 
Equus burchelli, Acinonyx jubatus, 
Hippotragus niger, MaJoqua kirki. 
Blok met 180,220,325,370 F. 
'Forest Duikers' Resp. Cepholo-
phus rufilatus, Cephalophus mox-
welli, Cephalophus dorsalis, Ce-
pholopus sylvicultor. 
Vel met negen zegels van 200 F. 
met doorlopend beeld. Resp. 
loxodonta ofricono, Tockus flavi-
rostris, 'green momba', Panthern 
leo, Aepyceros melompus, Trage-
laphus scriptus. Hippopotamus 
omphibius, 'African slender snou
ted crocodile', 'grey-headed king
fisher'. 
Drie blokken von 1500 F. Resp. 
Panthero pordus, 'red-billed ox-
pecker' (op blokrond Syncerus 
coffer), 'boy duiker' (op blokrond 

'red-flonked duiker', 'yellow-ba
cked duiker' en 'Maxwell's dui
ker'. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
3-2-'97. 'Hong Kong 97'(zie 
onder Ascension). 
S 5. Frankeerzegel 'green honey 
creeper'. 

TRISTAN DA CUNHA 
18-12- '96 . Honderdste verjaar
dag von de schenking van het por
tret van koningin Victoria. 
20,30,45,50 p. Resp. landkaart 
van Tristan do Cunho, HMS 'Mag
pie', gouverneur Peter Green, de
tail portret koningin Victoria (schil
der Heinrich Von Angeli). 
10-2 - '97 . Onderwaterfauna uit 
de Krijtperiode. 
35 p. Viermaal. Resp. Archelon 
(schildpad), Platecarpus (Mosa-
sour), Trinacromerium (Plesio 
saur), Clidastes (Mososaur). 

UGANDA 
21 -11 - '96 . Sylvester Stallone 
(zie onder Gomaio). 
Velletje met drie dezelfde zegels 
van 800 Sh. Film Rocky III uit 
1982. 
November'96. Kerstmis 1996; 
schilderijen uit het Uffizi-museum 
in Florence. 
150,350,400,450,500,550 Sh. 
Resp. 'de aankondiging' van Lo
renzo di Credi, detail 'Christuskind 
omhelst de Madonna' ('Madonna 
van de Loggia') van Botticelli, 
'Madonna en Kind met acht enge
len' van Pietro Lorenzetti, 'aan
bidding van het Kind' van Filippino 
Lippi, 'Madonna van de Loggia' 
van Botticelli, 'Fortitude' ('me 
Strength') von Botticelli. 
Twee blokken von 2500 Sh. Resp. 
'Holy Allegory' van Giovanni Belli
ni, 'Moogd met Kind en heiligen' 
von Ghirlondaio. 

VANUATU 
Afbeelding melding 1/78. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
Afbeelding melding 1/78. 
12-11 - ' 9 6 . Honderdste verjaar
dag van het 'Sheikh Saeed Al 

Moktoum'-huis (in de omgeving 
van Dubai). 
50,250,350 fils, 3 Dh. Verschil
lende afbeeldingen van het huis 
met op drie zegels portret. 
18-11- '96 . Vogels. 
50,150,250 fils, 3 Dh., 350 fils. 
Resp. Pterocles exustus, Otus bru-
cei, Hypocolius ampelinus, Iranio 
gutturalis, Folco concolor. 
19-11- '96 . Kindertekeningen. 
50, fils, IDh. , 250,350 fils. Resp. 
gezicht (Abdullah Muhammed Ab
dullah Al Shorhon), zeilboten 
(Homdo Muhammed Abdullah), 
bloemen (Hind Muhammed Bin 
Dhabi), meisje voor tent (Lina Atta 
Yoghi). 
2-12 - '96 . Dertigjarig regerings
jubileum van Sheikh Zoyed Bin 
Sultan Al Nahyon. 
50 fils, IDh., 250,350 fils; blok 
van 5 Dh. Portretten; Sheikh 
Zayed te paard. 
2-12- '96 . Dertigjarig regerings
jubileum en vijfentwintigjarig be
staan van de Verenigde Arabische 
Emiraten. 
50 fils, 1 Dh. Adelaar en getal 30. 
2-12- '96 . Nationole dog/zilve
ren jubileum 
50,150 fils, 1,3 Dh.; blok van 5 
Dh. Resp. tweemaal portretten 
met getal 25, tweemaal adelaar 
met vlag; muziekschrift (volks
lied?) met getal 25. 

WEST-SAMOA 
6-1 - '97 . Zevende kunstfestival 
van de 'Pacific'. 
60,70,80,90s., S I , 4. 
6-l-'97.Vijftig jaar Unicef*. 
70,90s. ,$1,4 Resp.baby-en 
neutercontrole, kinderen in zie-
Kenhüis, kind krijgt injectie, niet 
ontvangen, moeders met kinderen. 
3-2-'97. 'HongKong97'(zie 
onder Ascension). 
S 3. 'Mony-coloured fruit dove' 
(nieuw zegel). 

ZAMBIA 
23 -11 - ' 96 . Uitgiftedatum en af
beelding melding 12/877 'met 
uitsterven bedreigde vogels, 
WWF*'. 

ZUID-AFRIKA 
Afbeelding melding 1/78. 

4-1 - ' 9 7 . Honderd jaar auto's in 
Zuid-Afriko. 
Zegel 'Standaard posgeld, stan
dard postoge'. Benz Velo (eerste 
'perdlose rijtuig' in Zuid-Afriko). 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
25 -11 - '96 . Uitgiftedatum, af
beelding en aanvulling melding 
12/877 'walvissen': wetenschap
pelijke namen resp. Orcinus orco, 
Physeter mocrocepholus, Balaen-
optero ocutorostroto, Boloenop-
tera musculus; Megoptero novoe-
onglioe. 
25-11 - ' 9 6 . Zeventigste verjaar
dag van koningin Elizabeth II; por
tretten. 
17,35,40,76 p. 
3-2-'97. 'HongKong97'(zie 
onder Ascension). 
50 p. Frankeerzegels 'schepen' 
('RRSJohnBiscoe,ll'en'RRS 
Shackleton'). 

Vermelding'TP' 
Bij vermeldingen, voorzien van de 
aanduiding TP, wordt verwezen 
naar de ruoriek Thematisch Pano
rama elders in dit nummer van 
'Philatelie'. 

*: Gebruikte afkortingen: 
OSCE Organization for Securi

ty and Cooperation in 
Europe 

Unesco United Nations Educa
tional Scientific and Cul
tural Organization 

Unicef United Nations Interna
tional Children's Emer
gency Fund 

UPU Universele Post Unie 
WWF World Wildlife Fund 

(World Wide Fund for 
Nature) 
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HENDRIK VIII EN ZIJN 
ZES VROUWEN 

De Engelse koning Hen
drik VIII (1491-1547) 
was in zijn relatief korte 
leven met maar liefst zes 
vrouwen getrouwd. Om
dat hij vierhonderdvijftig 
jaar geleden overleed, 
gaf Ro/o/Mo//op 21 ja
nuari een serie van ze
ven postzegels uit. Ge
heel in de stijl van zijn il
lustere bestaan is Hen
drik VIII afgebeeld op 
een grote, vierkante ze
gel van 41x41 mm, ter
wijl zijn vrouwen zijn af
gebeeld op een strip van 
zes zegels van 30x41 
mm. Voor de zegels is 
gebruik gemaakt van 
schilderijen, de meeste 
van de hand van hof-
schilder Hans Holbein de 
Jonge (1497-1543). De 
portretten van Catherina 
van Aragon, Anne Bo-
leyn en Catherina Parr 
zijn van onbekende oor
sprong. De zegels ade
men een schiloerijensfeer 
met als enia 'vreemd' 
element in de rechterbo
venhoek de bekende ver
vanger van de lands-
naam: de koninklijke 
beeldenaar. De waarde-
aanduidingen in goud
kleur rechtsonder zijn 
heel bescheiden, terwijl 
ook de namen linksbo
ven nauwelijks storen. 
Hendrik VIII besteeg de 
troon in 1509, toen hij 
zeventien jaar was. In 
hetzelfde jaar werd Ca
therine van Aragon zijn 
eerste vrouw. Dat was 
het begin van een perio
de waarin het lot van 
zijn vrouwen in hoge 
mate werd bepaald door 
politieke en staatkundige 
overwegingen, vroeger 
een normaal verschijnsel. 
De geboorte van een 
zoon voor de troonop
volging speelde een be
langrijke rol en zonodig 
werden vrouwen 'ver
vangen'. Ook Catherina 
onderging dit lot. De 
wens van Hendrik VIII 
om Catherine te versto

ten en Anna Boleyn, een 
van zijn hofdames, te hu
wen, bracht hem in con
flict met Rome. Uiteinde
lijk verklaarde Thomas 
Crammer, aartsbisschop 
van Canterbury, in 1533 
het huwelijk ongeldig. 
De weg was toen vrij 
voor het huwelijk met 
Anna Boleyn. Uit dit hu
welijk werd een dochter 
geboren en niet de ge
wenste zoon. Korte tijd 
later (15 mei 1536) liet 
Hendrik zijn tweede 

zoeken al driftig naar 
mogelijkheden om de 
sprong naar landengroe
pen te maken. Dat zou 
het einde betekenen van 
het doorworstelen van de 
wereldcatalogus voor 
een nieuw thema. Je kunt 
er nu nog slechts van 
dromen... 
Tegen die achtergrond 
heb ik achter de compu
ter zitten stoeien met de 
CD/ROM Collect-a-
ROM, een snelle digitale 
catalogus van Software 

de omstreeks driedui
zend kerken uit diverse 
perioden en uit verschil
lende delen van het land 
afgebeeld. De zegels 
hebben drie verscnillen-
de formaten. Aan dit 
laatste is de uitgifte in 
boekjes debet. De kwali
teit van de zegels is pri
ma, niet in het minst 
dankzij het graveerwerk 
van Czeslaw Slania. Het 
formaat van de zegels is 
afgestemd op het profiel 
van de kerken. 

schip bewaard gebleven. 
In de loop der eeuwen is 
de kerk een aantal malen 
verbouwd en gerestau
reerd. Het gebouw heeft 
een hoofdportaal in 
twaalfde-eeuwse hoog-
romaanse stijl. 
De kerk in Vendel, ten 
noorden van Uppsala, 
levert een winters beeld 
op. Deze kerk werd in
gewijd in 1310, maar 
net oudste gedeelte, de 
sacristie, dateert waar
schijnlijk al uit de der

vrouw in de Tower ont
hoofden; een beschuldi
ging van echtbreuk was 
daarvoor voldoende. 
Een dag later trouwde hij 
met Jane Seymour, die 
wèl voor de geboorte 
van de lang gewenste 
zoon (Edward VI) zorg
de. Spoedig daarna 
overleed zij. 
In 1540 sloot Hendrik 
VIII een politiek huwelijk 
met de lutherse Anna 
van Cleef, maar de echt
scheiding volgde nog in 
datzelfde jaar. Haar 
plaats werd ingenomen 
door Catherina Howard. 
Catherina's geflirt met de 
bedienden van haar ge
maal werd haar echter 
noodlottig; twee jaar na 
haar huwelijk werd ze 
onthoofd. Een jaar later 
trad Hendrik in het hu
welijk met Catherina 
Parr, die hem overleefde. 
Hendrik VIII werd al eer
der door de Britse PTT op 
een postzegel afgebeeld, 
namelijk in 1982 op de 
zegel van 15'/2 p. (sa
men met de Mary Rose) 
in de serie Maritime IHer-
itage. Zoals gebruikelijk 
waren op 21 januari di
verse toepasselijke stem
pels in gebruik. 

DE CD/ROM RUKT OP! 
De thematische zoekme
thoden op de Neder
land-catalogus op 
CD/ROM stelden aan
vankelijk niet veel voor, 
maar zijn nu duidelijk 
verbeterd. De makers 
van deze CD/ROM's 

Generation. Het zoeken 
op thema {Collecf-a-
ROM onderscheidt ruim 
driehonderd verschillen
de thema's en bevat 
meer dan vijftigduizend 
themaverwijzingen) gaat 
inderdaad razendsnel. In 
een gewone catalogus 
moet je eindeloos blode-
ren, maar hier heb je di
rect overzicht en krijg je 
de zegels in kleur op het 
scherm. Het programma 
kon nog meer, bijvoor
beeld verzamelingen bij
houden. Het openings
menu is nogal vol en 
maakt in het begin een 
wat gebruikersonvrien
delijke indruk, maar in 
de praktijk valt er prima 
mee te werken. 

KERKEN IN SCANDINAVIË 
De verzamelaars van ze
gels met afbeeldingen 
van kerken komen de 
laatste jaren bij^de Scan
dinavische landen aan 
hun trekken. Het aanbod 
is heel gevarieerd, niet 
alleen in bouwstijlen, 
maar ook voor wat be
treft de gebruikte bouw
materialen. Ook recent 
gebouwde kerken wor
den al afgebeeld. Een 
voorbeeld daarvan is de 
in 1963 gebouwde kerk 
in Klaksvik (Foeröer); zie 
daarvoor de rubriek 
Nieuwe uitgiften van ja
nuari. 
Op 2 januari gaf Zwe
den een (derde) serie 
'Kerken' uit in de reeks 
'Zweedse huizen'. Op de 
zes zegels zijn zes van 

De in de elfde eeuw ge
bouwde Dalby-kerk, niet 
ver van het stadje Lund, 
is de oudste stenen kerk 
van Scandinavië Uit die 
tijd is alleen het long-

tiende eeuw. Het ge
bouw is geheel uit bak
steen opgetrokken; de 
koepel is in de vijftiende 
eeuw gemetseld De 
schilderingen uit de mid-
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deleeuwen zijn nog in
tact. 
Ten zuiden van Kalmar 
ligt de uit de twaalfde 
eeuw stammende Hog-
by-kerk, een van de 
zeldzame ronde kerkge
bouwen die Zweden rijk 
is. In tijden van onrust 
deed deze kerk niet al
leen dienst als godshuis, 
maar ook als bolwerk te
gen indringers. Het bo
venste deel van de muren 
is voorzien van schiet- en 
werpgaten! 
De kerk van Overtornea 
staat in het uiterste noor
den van Zweden, niet ver 
van de Finse grens. Dit is 
een houten, in kruisvorm 
gebouwde kerk uit 1734. 
Het orgel uit 1608 is het 
oudste van Zweden. De 
klokkentoren is versierd 
met schilderingen en bij
belspreuken in het Fins 
Indrukwekkend is de kerk 
van Varnhem, in de na
bijheid van Skövde. 
Deze kerk stamt uit circa 
1260 en werd gebouwd 
als kloosterkerk. De basi
liek telt drie schepen en 
is opgetrokken in een 
laat-romoanse, vroeg-
gotische stijl. In de ze
ventiende eeuw werd het 
gebouw gerestaureerd in 
barokstijL 
De kerk uit Ostra Amster-
vik in de provincie Värm-
lond is ook van belang 
voor de verzamelaars 
van het thema literatuur. 
Deze in 1798 ingewijde 
lichte, grote langschip-
kerk heeft in afwijking 
van wat gebruikelijk is, 
het koor in het zuiden en 
de toren in het noorden. 
Op het kerkhof ligt de 
Zweedse schrijfster Selma 
Lagerlöf (1858-1940) 
begraven die in 1909 de 
Nobelprijs kreeg. Beken
de werken zijn Gösfa 
Berlings Saga (1891) en 
het kinderboek 'Niels 
Holgerssons wonder
baarlijke reis door Zwe
den'! 1906-1907) 
Ook het omslag van het 
postzegelboekje is trou
wens de moeite waard. 
Daarop is de klokkento
ren van de oude kerk in 
Alvros afgebeeld. 

MÉÉR DAN ALLEEN MAAR 
ARCHITECTUUR 
Het thema architectuur is 
populair bij de Noord-
Groninger Streekpost 'f 
Hogeland uit Uithuizen. 
Kerken, molens en qe-
meentehuizen (zoals het 
door Berlage ontworpen 
gemeentehuis van de 
voormalige gemeente 
Usquert) worden nogal 
eens afgebeeld. Daar

naast zijn ook geschie
denis en kunst vertegen
woordigd. Daardoor kon 
zangeres Wia Buze vo
rig jaar voor een Neder
landse primeur zorgen: 
de trouwkaarten voor je 
huwelijk versturen, voor
zien van je eigen Streek
post-zegels, omdat 
Streekpost 't Hogeland 
een zegel met haar beel
tenis uitgaf. Hoewel ge
bouwen in de eerste 
plaats architectuurverza
melaars aanspreken, vin
den veel zegels met dit 
onderwerp hun weg 
naar verzamelingen op 
de thema's kerken en 

Vorig jaar verscheen 
een velletje met tien ze
gels van 50 cent met een 
afbeelding van de Men-
kemaborg in Uithuizen, 
bekend om zijn rozentui
nen in de zomer. Thema
tisch breder van samen
stelling is het velletje met 
tien zegels van 50 cent, 
waarop objecten uit Be-
dum - onder de rook 
van Groningen - en om
geving zijn afgebeeld. 
Ook deze serie heeft 
vanwege het historisch 
karakter een hoog archi
tectuurgehalte, maar 
tenminste de helft van de 
zegels is ook voor ande
re thema's bruikbaar. 
Deze keer geen molens, 
maar wel drie kerken, 
namelijk de Hervormde 
Kerk in Noordwolde, het 
kerkje van het gehucht 
Westerdijkshorn, terwijl 
de Walfriduskerk in Be-
dum op twee zegels 

staat. De Domo Melkfa
briek in Bedum is al be
hoorlijk oud en kon dus 
niet in deze serie ontbre
ken, evenmin als een 
beeld van het Boterdiep. 
Typische architectuurze
gels zijn die met het Ge
meentehuis in Bedum, 
Café Vaatstro (met wa
randa!) in Zuidwolde, 
eniqe herenhuizen in 
OnSerdendamenhet 
kleinste huis in Bedum. 
Kwalitatief de mooiste 
zegel is die met een af
beelding van het statige 
Waterschapshuis in On-
derdendam. Bovendien 
is deze zegel een leuke 
aanvulling op de fran-
keerstempels (FRl 0153 
en PB8961) van het Wa
terschap Hunsingo, 
waarop het Water
schapshuis in twee ver
schillende versies nog 
uitgebreider is afge
beeld. 

Op de serie van 15 janu
ari zien we hoe in vroe
ger tijden porselein werd 
gemaakt. Chinees porse
lein neemt in de kunst 
een vooraanstaande 
plaats in. Net zoals in de 
series van voorgaande 
jaren wordt het produc-

Waterscbap Hunsingo 

PORSELEINFABRICAGE 
In 1 994 begon Taiwan 
met de reeks Tian Gong 
Kai Wu, een jaarlijkse 
serie van vijf zegels die 
oude technieken be
licht De reeks van 
1994 liet zien hoe pa
pier werd gemaakt In 
1 995 werd de techniek 
van irrigatie getoond 
en de serie van vorig 
jaar bracht de zijdepro-
ductie in beeld. 

Qöp Nederland ̂  

Xë^^ PB8961 C 

tieproces duidelijk in 
beeld gebracht. In alle 
opzichten een serie die 
als het ware op maat 
voor thematische verza
melaars is gemaakt. 

DIEREN UIT EEN 
BIJZONDER DIERENPARK 
De Zweedse postadmini-
stratie ving het nieuwe fi-
latelistische jaar op 2 ja
nuari aan met een nieu
we dierenserie. De inspi
ratie voor deze nieuwe 
reeks kwam van in 1989 
geopende Nordens Ark, 
een dierenpark in cen
traal Bohusiän aan de 
westkust van Zweden, 

waar bedreigde dieren 
een kans krijgen om te 
overleven. 
Op de drie (rol)zegels uit 
de eerste serie zijn de 
ooievaar, de sneeuwuil 
en de veelvraat afge
beeld. De vormgeving is 
van de kwaliteit die we 
van Zweden gewend 
zijn. Op de zegels zijn 
alleen de Latijnse namen 

vermeld. 
Op de zegel van 7.70 k. 
staat de witte ooievaar 
(C/con/'o ciconia] op het 
nest. Hoewel de ooie
vaars in Zweden ook hun 
nest op huisdaken bou
wen, voelt de vogel zich 
meer thuis in moerassige 
streken. Vroeger kwam 
de ooievaar veel voor in 
de provincie Skane en 
aan de westkust, waar 
hij nu bijna is verdwe
nen. Norc/ens Ar/c doet 
mee aan een project om 
ooievaars uit te zetten in 

de vrije natuur. 
De sneeuwuil (Nyctea 
scandiaca], afgebeeld 
op de zegel van 3.50 k., 
is zeldzaam geworden in 
de hoognoorclelijke stre
ken Het is een bijzonder 
grote uil; alleen de oe-
Fioe is groter. Nordens 
Ark heeft een uilenpaar 
dot in de zomer van 
1996 een kuiken heeft 
gekregen. De sneeuwuil 
werd al door zo'n acht 
landen op een postzegel 

afgebeeld. 
Op de zegel van 3.20 k. 
is de veelvraat {Gulo 
gulo) afgebeeld. In Zwe
den hoort dit dier sinds 
1969 tot de beschermde 
diersoorten. Er zijn in de 
berggebieden van 
Noord-Zweden nog 
maar honderdvijftig 
exemplaren over. De 



veelvraat maakt rendie
ren en andere kleine 
zoogdieren buit. Gulo 
gulo verdeelt zijn buit in 
stukken en legt een voed
selvoorraad aan voor la
tere consumptie. In Nor
dens Ark wonen twee 
paren. 
De volgende serie komt 
uit in mei en zal onder 
andere het witte sneeuw
luipaard laten zien. 

OPMERKELIJKE 
FRANKEERSTEMPELS 
De postzegelvereniging 
in Pusan (ZuidKorea) 
vierde op 25 augustus 
1996 zijn veertigjarig 
bestaan. Ter gelegenneid 
van dit jubileum werd 
een opmerkelijk fran
keerstempel in gebruik 
genomen, zo meldt Kore
an Stamp Review (vierde 
kwartaal 1996). De fran
keermachine van de Pu
san Philatelic Club, toch 
al een geregelde 'leve
rancier van opmerkelij
ke frankeerstempels, pro
duceerde een beslist niet 
alledaags frankeerstem
pel. De afbeelding toont 
de copulatie van twee 
inktvissen (genus Sepia). 

leidt de combinatie van 
een en ander tot een be
paalde thematische 
meerwaarde. 

De voorstelling op de ze
gel van 1.10 s. gaat over 
vogels en vliegtuigen. De 
unieke ligging van Israël 
op het knooppunt van 
drie continenten resulteert 
in een flessenhals èn een 
kruispunt voor trekvogels, 
dat nergens anders ter 
wereld zijn gelijke heeft. 
Onderzoek van de laat
ste twintig jaar heeft aan
getoond dat circa 500 
miljoen trekvogels twee
maal per jaar over Israels 
betrekkelijk bescheiden 
grondgebied vliegen. 
Deze enorme vogeltrek 
betekent wel een ernstig 
veiligheidsprobleem voor 
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Heel wat 'normaler', 
maar zeker ook de moei
te waard, is het stempel 
dat in mei 1996 in ge
bruik werd genomen ter 
gelegenheid van hetvijf

■ ' ^ t 946  I 996 

militaire vliegtuigen uit Is
raël. Door allerlei maat
regelen is het aantal on
gelukken de laatste jaren 
met bijna negentig pro
cent teruggebracht, maar 

 1 * * 

tigjarig jubileum van de 
Federation of Girl Scouts 
in ZuidKorea. Behalve 
de toepasselijk tekst (zie 
de getallen 50 en 1946
1996) is het laatste deel 
van het lied {anthem) van 
de Girl Scouts opgeno

MENS EN DIER 
Israël gaf op 5 december 
1996 drie zegels uit over 
het samenleven van mens 
en dier. waarin themati
sche inhoud, vormgeving 
en tekst goed worden ge
combineerd. De zegels 
tonen speelse voorstellin
gen en hebben tabs met 
toepasselijke bijbelcita
ten. Zoals vaker bij ze
gels die Israël uitgeeft. 

'W) oooüü i 

daar laat men het niet 
bij. Op dit moment is Is
raël bezig met het opzet
ten van een centrum voor 
de bestudering van de 
vogeltrek in Latrun (tus
sen Tel Aviv en Jeruza
lem). Op de tab staat de 
tekst ...the birds of the 
air, and they will tell you 
(Job 12:7). 

Het onderwerp van de 
zegel van 1.75 s. is ge
woner: het gaat over 
huisdieren. Bijna zo lang 
als de mens bestaat, 
worden dieren be
schouwd als voedsel
bron, als arbeidskracht 
of als gezelschap. De 
eerste nuisdieren kwa
men voor in Egypte. De 
laatste jaren is men er 
meer en meer van door
drongen dat dieren een 
bijdrage leveren aan het 
welzijn van de mens. 
Onderzoek heeft uitge
wezen dat dieren een 
therapeutische invloed 
op mensen hebben, zo

wel emotioneel als fysio
logisch. In de westerse 
maatschappijen is de 
sterkste en meest voorko
mende band met dieren 
die met honden en kat
ten. Op de tab de tekst 

boten toe in de hoop op 
een gratis maaltje vis; ze 
pakken elke vis die uit 
het net steekt en gaan er 
dan weer van door. Be
halve vissersboten krij
gen ook marineschepen 
en jachten regelmatig 
gezelschap van deze 
leuke dieren. Ze zwem
men mee in het kielzog 
van de boot, spelend met 
de stroming van het wa
ter alsof ze aan het sur
fen zijn. Ontmoetingen 
tussen mens en dolfijn 
gaan van de dolfijn uit, 
nieuwsgierig als ze zijn 
naar menselijke wezens. 
Onlangs richtte Israël 
een onderzoeks en in
formatiecentrum voor 
zeezoogdieren in de Ale
vo'ot Yam Ocean School 
in Mikhmoret. 

KONINGSHUIZEN 
Denemarken gaf op 14 
januari een serie van vier 
zegels uit ter gelegen
heid van het zilveren re
geringsjubileum van ko
ningin Margrethe II. De 
Deense posterijen pakten 
fors uit: vier zegels, een 
velletje en een postzegel
boekje. Bovendien krijgt 
de normale koninginne
zegel een nieuwe afbeel
ding van Hare Majesteit. 
Een heel verschil met ons 

van koningin Margrethe 
en prins Henrik. De zegel 
van 3.75 k. staat in het 
teken van de toekomst: 
op deze zegel een por
tret van de koningin en 
haar oudste zoon, 
kroonprins Frederik. 
Koningin Margrethe 
houdt elk jaar op nieuw
jaarsdag een rechtstreek
se toespraak voor de te
levisie, een traditie die 
terug gaat naar 1958, 
toen haar vader, koning 
Frederik IX voor het eerst 
op deze wijze zijn volk 
toesprak. Deze jaarlijkse 
gebeurtenis is vastgelegd 
op de zegel van 4.00 k. 
door middel van een 
jeugdig ogende koningin 
voor de televisiecamera. 
De zegel van 5.25 k. 
toont een naar het pu
bliek zwaaiende konin
gin Margrethe tijdens 
een koninklijk bezoek. 
De Deense koningin 
deelt zo te zien de voor
keur van onze koningin 
voor breedgerande hoe
den. 

Vorig jaar gaf Zweden 
een serie van vier zegels 
uit om de vijftigste ver
jaardag van koning Carl 
XVI Gustaf extra luister 
bij te zetten. De serie 
heeft nogal wat overeen
komsten met de serie van 

...ask the beasts, and 
they will teach you (Job 
12:71. 
Op de zegel van 2 s. zijn 
dolfijnen en walvissen te 
zien. Er komen nogal 
wat dolfijnen en kleine 
walvissen [Cetaceae) 
voor bij de kust van Is
raël aan de Middelland
se Zee en in de Golf van 
Eilat. Dolfijnen en walvis
sen zijn zeezoogdieren 
en geen vissen! De dolfij
nen die de kustlijn van Is
raël bevolken leven in 
groepsverband; elke 
groep bestaat uit vier tot 
vijf dolfijnen. De meest 
voorkomende soorten 
zijn de tuimelaar ITur
siops truncatus), de ge
streepte dolfijn (Stenella 
caeruleoiba) en de ge
wone dolfijn [Delphinus 
delphinus). Veel dolfij
nen zijn een nauwe 
band aangegaan met de 
vissersboten uit Mikhmo
ret. Ze komen naar de 

land! 
Voor de zegels is ge
bruik gemaakt van fo
to's. In de brede witte 
bovenrand is de lands

eveneens vier zegels, die 
drie jaar ervoor werd uit
gegeven ter gelegenheid 
van het twintigjarig rege
ringsjubileum van de ko

naam opgenomen, ter
wijl in cfe smallere witte 
onderbalk de regerings
periode (19721997) 
een plaats kreeg. Deze 
combinatie levert een so
bere maar mooie vorm
geving op. 
Op de zegel van 3.50 k. 
staat een statieportret 

ning en de vijftigste ver ^ 
jaardag van koningin 2 
Silvia. Vooral de extra = 
grote (42 bij 80 millime —— 
ter metende) zegel van i CC 
12 k. uit 1993 met het 133 
portret van het koninklijk 
gezin  een kunststukje 
van Slania  is de moeite 
waard. 



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

BIEDEN U AAN 
van 15 februari 1997 - 15 maart 1997 

Nederland 
Kinderzegels 
Cat. nr. 
166/168 
220/223 
240/243 
270/273 
300/304 
374/378 
544/548 
596/600 
666/670 
715/719 
759/763 

jaar 
1925 
1928 
1931 
1934 
1937 
1940 
1949 
1952 
1955 
1958 
1961 

Onze prijs 

postfris 
27,00 
60,00 

165,00 
145,00 
65,00 
22,50 
25,00 
17,50 
22,50 
15,00 
9,50 

ongebruikt 
12,00 
22,50 
47,50 
45,00 
15,00 
15,00 
17,50 
11,50 
13,50 
— 
— 

gebruikt 
8,00 

12,00 
30,00 
29,00 

5,50 
3,50 
7,50 

11,50 
13,50 
11,50 
7,50 

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 AB DEN HAAG 
TEL. 070-3462339 
POSTBANK 4262 

LEIDSE POSTZH. 
VROUWENSTEEG 3 

2312 DX LEIDEN 
TEL. 071-5123233 

POSTBANK 4083049 

JAN RIET 
MINREBROEDERSTRAAT 4 

3512 GT UTRECHT 
TEL. 030-2316838 

POSTBANK 371645 

W. MEURS 
NIEUWSTRAAT 5 

6701 DE WAGENINGEN 
TEL. 0317-414318 

POSTBANK 966389 

mmmmmmmtmm 
C E M T E H A O I O 01 

LEOPARDI POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 88 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALEN LAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

Zaterdag 15 maart 1997. 
aanvang 12.00 uur, in „Ons Gebouw" Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 14 maart van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur -11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 

In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze volgende 
veiling, nr. 89, te houden op 3 mei 1997. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

l/V. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 



SMITS PHILATELY 
SocRATESSTRAAT 192 - 7323 PL APELDOORN - TELJFAX: 055-3665543 
Geopend donderdag en vrijdag: 11.00-16.30 uur en volgens afspraak 

"Een kleine greep uit onze nieuwe prijslijst met talloze leu^e en 
voordelig geprijsde (deel)verzamelingen, stoephoeren, 

snuffelpartijtjes, restanten en engrosparüjen. 
103 Nederland en Overzee, Klem lot klassiek w o diverse betere stempeltjes, 

ook 100% afdrukken + enkele betere waarden als Suriname nr 22a, 22AVA, 203 etc 
108 Nederlands Indiê 1864-1948. Vnl gebruikte verzameling in diverse kwaliteit, 2x verzameld 

WO nr 1 (2x, lx met stempel Banjoemaas), betere oudere zegels, Java opdrukken w o 
hoog- en kopstaand Bezit Buiten betere waarden, Bandoeng serie, port etc, etc 
Enorme cat waarde en ondanks de gemengde kwaliteit goedkoop voor 

109B Curogao/Surlname 1873-1975. (On)gebruikte verzameling met talloze betere zegels en 
series in diverse kwaliteit + veel betere doubletten, hioge waarden, port, luchitpost etc 

127 Duitsland na 1945. Practitlot betere series en waarden w o Exportmesse blok Heuss serie 
postfris, blokken Franse zone, Saar Europaraad serie postfris en gebruikt, etc Prachtlot met 
een cat waarde van ± DM 5900 

128 Berlijn. Uitzonderlijk lot uitsluitend betere uitgaven bestaande uit Ml 1/20 serie 
(hoge waarden postfris), 21/34 serie roodopdruk compleet postfris + extra 1 Mark 
roodopdruk gebruikt met controleerbaar stempel, UPU serie postfris, gebouwen 1 & 2 Mark 
ongebruikt, 121/123 postfris, hier en daar een gomkreukje, merendeels pracht ex 
Michel Dm 10 275,-

145 Engeland en koloniën. Ongebruikt/gebruikt prachtlot uitsluitend betere series en hoge 
waarden w o Engeland 1887-1900, l/-groen ongebruikt 1948 £ 1 gebruikt, India Ghandi 
hoge waarden postfris, Norfolk, Christmas, Pitcirn, Gibraltar etc Yvert 6700 -<-

155 Australië 1913-1935. Uitzonderlijke gespecialiseerde verzameling Kangoroes van 
l /2d t /m £2,00, met talrijke zeldzaamheden, kleurnuances, watermerkvarieteiten, 
blokken van 4, O S opdrukken en perforaties, plaatfouten en hoge waarden als 
5/- en 10/- o s . £1 en £2 gebruikt met wmk, C of A en beiden met "SPECIMEN" opdruk 
Prachtlot met enorme cat waarde 

194 Norfolk 1947-1990. Complete vnl postfrisse verzameling + extra's in Seven Seas album 
198 Papua New Guinea 1952-1994. Vrijwel geheel postfrisse, complete collectie inci 

alle betere series m Yvert frs 12 400 (+ vanaf eind '91 t /m '94, nog met in Yvert) 
222 Griekenland. Ongebruikt/postfns betere waarden en series w o 1939 1 dr t /m 20 dr** 

1930 serie lOL t/m 50 dr** + enkele betere series en zegels Joegoslavië, Yvert frs óóOO-i-
253B Zwitserland 1843-1959. Ongebruikte/gebruikte gespecialiseerde verzameling met 

uitgebreid klassiek deel (incl vervalsingen) met typen en tandingen w o vele 
hooggenoteerde zegels in diverse kwaliteit Pro Juventute/Patria, luchtpost en dienst, 
in album Enorme cat waarde 

Vraag vandaag nog onze nieuwe prijslijst aan!! 

Wij hebben ook voor u een gratis geïllustreerde prijslijst betere losse zegels van 
Nederland, Overzee, West- en Oost Europa en wereld. 

(s.v.p, verzamelgebleden aangeven). 

Wij zijn voortdurend op zoek naar goede verzamelingen en partijen 
hele wereld waar wij dankzij onze internationale klantenkring 

goede prijzen voor kunnen betalen. 

WIJ zijn ook op internet http / /www worldonline nl/~smitphil E-mail adres smitphil@worldonline nl 

ƒ 195,00 

ƒ 1000,00 

ƒ 900,00 

ƒ 1250,00 

ƒ 2 500,00 

ƒ 375,00 

ƒ 1500,00 
ƒ 600,00 

ƒ 875,00 

ƒ 300,00 

ƒ 1000,00 



KLEIiyE AninionKES 
AANGEBODEN 

Ruimtevaartblokken Bulgarije, 
Mithcl nrs 174IA/B (foutdruk, 
oplage fï50 ex ) SS% Michel M 
Pijnenburg, tel 026-S664847 

18 Jaargangen Philatelie 1979 
t / m 199b ƒ 7 0 - W Vrieze, Bie-t / m 
derostr 25. 7wollt, 
45H4494 

tel 038-

DDR, Bund, Berlijn, Zweden 
0 a 35% Michel Nico Arken-

bosch, Morskade 18A, 2S32 GB 
Leiden 

Berlijn** 1965/90 cpl incl C / D 
voor ƒ 695 , - N Arkenbosch, 
Morskade 18A, 2SS2 GB Leiden 

NVPH spec catalogi 1956-'96 
Hoogste bod Walles, Kampsingel 
72, 6901 J[ Zevenaar, tel 0S16-
528176 

Bod gevraagd op partij Nederland 
PF vanaf 1971 (veel velletjes kin-
deryegels), nieuwwaarde ƒ840,30, 
fran keerwaarde ƒ 647,10, cat waar
de ƒ 165S,30 J M V d Leeuw, Mei
doorn plantsoen 51, 6706 DB Wa-
genmgen, te l 0317-414112 

België 300 versch gest zegels 
(meest grf) ƒ 1 2 , - B Kool, Post
bus 4029, Tilburg, giro 59588S4 

Verzamelaar stopt met Zwitser
land p f / x x / x / © Catw ƒ 36 000,-
m een koop ƒ8750 , - , zeer mooi 
materiaal Tel 0492-366851 

USA 100 versch. in cpl series 
ƒ 1 0 , - 200 ld f 20,- Mostert, 
Heemskerk, giro 5388957 

Denemarken 300 versch ƒ 9,~, 
400 ƒ 17,-, 500 ƒ 28,- , 600 ƒ 49 , -
W Braam, Harskamp, giro 
1393427 

Frankrijk Ongestempelde zegels 
met plakker van oud tot modern 
6 cent per Yv fr P P Janssen, Ou
derkerk a d A , tel 020-4963366 

Beatrix 80 c zonder fosfor, post-
fns, sluii in ƒ 4 , - frankeergeidig 
NL per zegel, + gefr retourenve
lop, op=op Vlasblom, Marconi-
laan 2E, 5621 AA Eindhoven 

Bondsrepubliek 100 gest 
gr form periode 1965-1990, 
ƒ 1 0 , - Giro U87508 t n v T 
Wiegman, Enschede 

Nieuw unieke wereld motief cat 
rode kruis in ringband A5 met 
plastic mappen-alph Bel 0592-
355657 en ik zend u de cat een 
week ter inzage Ook uw adres 
voor e c u brieven van de gehele 
wereld J G van Dijk, Thorbecke-
laan 124, 9402 EN Assen 

Luxembui^ 59-1074 ongebr, 6 et. 
p Yvfr Klassiek gest +gekeurd 8 
e t , postfns 10 et p Vvfr minim 
ƒ 25 , - J Dam Kon Wilhelmma-
weg 5, 3632 FV 1 oenen 

^ Honderden boeken buitenland, 
er. ook moüef Voor elk wat wils Te-
o» vens grote dozen met restanten 
— Th Verheijen, tel 035-6023837, 
_ Soest 

** Verzamelaar ruimt op 1/3 Yv oi 
^^ 30% Michel per uw manco, ook 
^ per (deel) verzameling E Ny-
^ man, Siuiskreek 296, 3079 BC 
'-'- Rotterdam 

3 Telefoonkaarten 35 versch Ne-
Ï;: derl /■ 32,50 giro 1257797, B C 
^ van \ 'erse\eld Dt Olmen 80, 
- 6903 B P 7 e \ t naai 

Duitsland duur"-" Sioii ƒ 5 , - en u 
ontvangt mijn pri|shjsi vanaf 13% 
en een presentje Giro 1257797 
t n v B C van \erseveld, De Ol 
men 80, 6903 BP Zevenaar, tel 
0316-524164 

158 
Te koop 700 verschil, gr.for.ze-
gels België Bfi 750,- PCR 000-
0598127-25 of u ruilen tegen C F 

/egels West-t UI opa, Scandinavië 
I Gelens, Pauwstraat 18, 2170 
Mt rksem-Belgie 

Gelopen poststukken ook met 
thema ansichtkaarten, Duitse 
Reich, dierenkaarten, aandelen 
en obhgaues Mw A N Brigge-
man v d Schelde, Kantelenweg 
70, 3233 RD Oostvoorne, tel /fax 
0181-485036 

Spoor en post (uit oude voor-
laad) belang! i]k standaardwerk 
Alle spool stempels etc Door 
overschrijving van ƒ 40 , - franco 
thuis op postbanknr 3250829 
G H Schippers, Trambaan 2, 
9251 AABurgum 

T k g papiergeld inflatiegeld 
noodgeld V Mastrigt, Pas-
semmd 30, 6216 SE Maastricht 
tel 043-3476935 

Verenigd Europa, **, 0 en FD(^ 
CFPT en alle mogelijke meelo
pers, brugparen, ongetande, enz 
Graus prijslijst bij H a r n e Baken, 
Pb 1291, 5004 BG Tilburg, 
t e l / f ax 013-4684615 Ook abo-

Pracht KABE 92 IA klembanden 
met HAWID roodleer NE 1+2, 
NOR 1+2, GBI met 50 BL ELK, 
ELK ƒ 8 0 , - , Kuijntjes tel 
0104223373 

Verzamelaar biedt aan, groot ge
deelte van dubbele verzameling 
NL pf en © Eventueel te riulen 
tegen uw overtollige frankeergel-
dige zegels NL Vanaf nr 1050 
W Flier, tel 0180-617448 Niet op 
zondag 

Lees hoe u gratis de veelbespro
ken 1489x (gest) kan verkrijgen 
voor info Kraaijenveid Philatelie, 
Postbus 1162, 1440 BD Purme-
rend, tel 0299-642376 na 18 00 u 

700 zegels W.-Europa veel grf 
H W en kpl series ƒ 10,-, Giro 
3330084, Boet/kes, Baroniehof 
100, Helmond 

Vraag gratis prijs aan van uw ge
stempelde manco's West-Europa, 
Austrahë, Verenigde Staten, Ca
nada, Nieuw Zeeland P Gerber, 
Stelhngmolen 1, 1823 GG Alk-

Israel pfr met tab ' 53 / '91 a 30-
40% cat znbl Ruilen ook moge
lijk Vraag prijslijst, Cornelissen, 
tel 0348-423035 

Israel nieuwtjesdienst tegen no
minale waarde Palestijns gezag 
en 60 andere landen Beste 10 
voordelen, gereduceerde prijslijst 
gratis, ongelofelijke aanbieding 
met kostbaar geschenk Eilat Phi
latelic Club, Postbus 542/32, Ei
lat, Israel 

Ned. grootformaat per kg ƒ 42.-, 
25 kg kieinformaat ƒ 83, - , afge
weekt Ned ƒ 12,- per kg H v d 
Akker, tel 0174-628673, fax 
624171 

Greenland, Send 40,-Gld c ash 
and reeene 110 different, nice 
used 100 mint diff, never hinged 
only Gld 50,- Big free pncehst 
Knud fespersen, Frederiksdal 
34D, DK-78()0 Skive 

Koop de nieuwe gespecialiseerde 
Katoog Prangko Indonesia 1997 
m kleur en giootformaat Steik 
uitgebreid (50 pag meer) steik 
verbeterd en tjonge tjonge wal 
een pnjs \ ( rhogingen" ƒ 3 5 , - bij 
dt vakhandi I Koop hem nu 

Stort ƒ 30 - ƒ 50.- op giro 528770 
van A GroÜen, Son V ontvangt 
600-800 verschillende Nederland. 

Veld-censuur-krijgsgev.-kamp en 
dienstposi div ooi logen/ landt n 
J Hoogakkei PB 181, 7040 AD 
VHeerenb t rg u i 0314-662518 

Nieuwe prijslijsten, Nedet land 
automaatboekjes, Scandinavit 
oude zegels, Frankrijk gebruikt, 
Australia, Nw -Zeeland Canada, 

Zwitserland Blokken en Dienst, 
Israel betere oude zegels met tab 
J H Ackermann, Rosendael 2, 
1121 H H l a n d s m e e r 

Engeland aanbieding veel grf 
Deze mnd 150 gest ƒ 15,-, 500 
gest ƒ 4 0 . - Giro 2300785, RSD, 
Lindelaan 23, 1775 GK Midden
meer Ook het adres voor uw 
mancohjsten Europese landen 

Nederland en Ver. Europa***, © 
\ a No I Stuur uw no's, ontvang 
mijn prijs F Ghyben, / onegge 
1916, 6903 GV Zevenaar, tel./fax 
0316-529241 

Gratis pi telefk en post/ o a 100 
versch post? Danzig ƒ 42,50 
G W Heusmkveld, Dahhastr 20, 
7102 KB Winterswijk 

Zweden 1200 versch grootf 
199,- Giro 5445643/cheque T 
Kwakkel, Doesburg 2, 8181 ZL 
Heerde 

100 Barbados f 3 3 , - , Portugal 
ƒ 22,50, 500 Zweden ƒ 37,50, 500 
Wereld ƒ 9 , - , 100 Mauritius 
ƒ 2 1 , - . 300 vogels ƒ 22,50 Jac van 
Welsenis, (>oloniastraat 57, 3024 
TA Roterdam, gironr 6513551 

Gelopen poststukken met the
ma's, ansichtkaarten, Duitse 
Reich, dierenkaarten, aandelen, 
rokjeskaarten Mw A N Brigge-
man v d Schelde, Kantelenweg 
70, 3233 RD Oostvoorne, tel /fax 
0181485036 

BRD m linbn uit 1972-85 gest 
katlw ± 1 000 pr fl 275 , - F Pee-
ters, Röntgenstraat 11, 6372 BX 
Landgraaf 

Grootrond op zegels serie 56/80 
stempel goed leesbaar J Oprel, 
Groenendaal 165, 3011 SR Rot
terdam 

Bod gevr op kompl verz sche
pen + 42 bloes waarde 1350 DM 
v d Meer, tel 0561-688809 

Verenigd Furopa ***, © en FDC, 
brugparen, ongetande, ezn Gra
us prijslijst bij Harne Baken, Pb 
1291, 5004 BG Tilburg, t e l / fax 
013-4684615 Ook abo-service 

GEVRAAGD 

Doorlopend gevr. zegels N I , PF 
en gebr Ook ruil Stoekmann, Ze
venaar, tel 0316-526265 

Engeland*** Yv 238 ƒ 4 0 , - , Yv 
183 ƒ 1 000,-, fosfor 375 /7 f 45 , -
378/380 ƒ 6 5 , - Mooi gebruikt Yv 
39 ƒ 7 5 0 , - , 42 ƒ 1100, - , 45 
ƒ 1 500,- Ook collecties en top-
materiaal Brouwer, Leeuwarden, 
te! 058-2886836 

Ansichten van oude Post- en Tele
graaf lean toren J Peters, Postbus 
43, 6000 AA Weert 

Internationale antwoordcoupons 
en telegrammen J Peters, Post
bus 43, 6000 AA Weert 

Onafgeweekt Nederland. Is het er 
nog"' De nrs 30, 31, 50 en 51 
N \ T H F Pouwel, tel 070-
3175636 

Rolzegets met telnummers op pa
pier of afgeweekt om reconstruc
ties van rollen te maken Ruilmat 
aanwezig Wie doet dit ook ' D 
Loe\e, Binnendans 19b, 3373 AB 
H'veld-G'dam, tel 0184-630170 

Hong-Kong postfns series en ver-
zamelingi n Betaal hoge prijs' 
Flooi ( ools tn . te l 078-6742346 

Ned. 1335B postfris/gt st bland 
kast 2 postfi-telegr m 7 gtsl 
Brons ttl 0180-613033 

Telefoonkrt. en machmeroodst. 
van vlitgliugmtsch en vliegvtl-
den, g t h t U wereld A Botiwcnse, 
tel 0113-212762 

Museum zoekt spullen uit 2e We
reld-koude oorlog, van viertui-
gen, nazi zaken etc in ruil voor 
postzegel verzamelingen Aanbie
dingen P Vader, Noordendijk 15, 
9988 TE Usquert, tel 0595431224 
of fax 0595434100 

Engeland frankeergeldig mèt 
gom ƒ 2 , - /£ , Guernsey ƒ 2 , - / £ , 
M a n ] " l , 5 0 / £ Brouwer, tel 058-
2886816 

Rad i ozege l s / l u i s t e i ve i g u n n i n 
gen H J Trip, Schuberthof 47, 
2402 GJ Alphen a / d Rijn, tel 
0172-421057 

Frankeergeldige zegels, NL vanaf 
nr 1050, ook /onder gom, even
tueel te ruilen voor zegels NL 
Geef tot 80% van de frankeer-
waarde W Eher, tel 0180-
617448, met op zondag 

Postzegelboekjes Wi] hebben be-
langskllmg voor betere boekjes 
Ntdci land en wereld Aanbiedin
gen Booklets International, Post
bus 1051, 5140 CB Waalwijk 

Verzamelaar zoekt firmaperfora-
ties wereld Koop of ruil Veel 
ruilmateriaal aanwezig W J 
Manssen, Laan der V N 31, 3844 
AD Harderwijk, tel 0341-417980 

Postfrisse frankeei^eldige zegels 
Nederland. P J Rotgeis, tel 010-
4205276, fax 010-4552991 

1 angstempels en puntstempels 
op de Eerste Emissie Nederland 
1852. A Gabnëlse, Poste Restan
te, Postkantoor, 4330 NA Middel
burg 

Firmaperforaties wereld D Sche
per, Hogeland 1, 2264 JX Leids-
chendam,tel 070-3279626 

Amerika frankeergeldig mèt gom 
ƒ l , 1 0 / S D O Brouvver, Lente
klokje 47, Leeuwarden, tel 058-
2886H36 

Frankeergeldige postzegels Ne
derland en alle West-Europese 
landen J F P Peerenboom, tel. 
0499-475622 

Kleinrond stempels Nederland 
Compleet op zegel F Pluym, L v 
Meerdervoort 967. 2564 AJ Den 
Haag, tel 0703688710 of 
0703548779 

Postwaardesiukken Curacau en 
Suriname gebruikt en onge
bruikt, ook prentbnefkaarten 
met zegels B Smit, Keizersgracht 
690, 1017 EV Amsterdam, tel. 
0206243656 

Indonesië jaargangen postfns 
vanaf 1977 t / m 1994 K. Faas, tel 
071-5315329. na 18 00 uur 

Aan teken stro ken Ned losse of op 
brief Rodt nhius, u 1 
0765652052, Breda 

DIVERSEN 
Zend mij 40 versch. onbcschad 
cept (geen meel ) 100 idem we
reld retour P Hofman, Tolheks-
laan Al , 8426 EV Appelscha 

Te koop Nippon Diamant Safe 
130x58x54 c m \ inhoud 170 liter, 
ƒ 5 0 0 . - Bolk, tel 0715173718 

Veel internationale ruilcontacten 
m ons blad 'Dilight Laatste num
mer 8 post/ 80 ( t naar Postbus 
976, 3900 AZ Veenendaal 

PosU ver Haarlemmermeer 
heeft nog tafels te huur op de 
jaarlijkse overdekte postz. markt 
op zaterdag 26 april 1997 in 
Hoofddorp Inl 023-5613929 

Studiegroep Britannia de verza
melaars van Engeland en Eng. 
geb. organiseren 4 keer per jaar 
een bijeenkomst m Nieuwegem 
Eigen rond/ending , veilingen 8x 
en clubblad Secretaris L van 
Dijk, Lek 54, 1703 KJ Heerhugo-
waard,tel 072-5711935 

Israel verzorging van abonne
menten 15 of meer abon extra 
kortingen Inl A Bouwense, tel 
0113-212762 

Ruilen voor elke postz v België 
of Luxemb die ik kan gebruiken 
3xzoveel retour / m n k J v Bra-
kel, V Geynstr 32, 3791 VS Ach
terveld 

het kost u maar 
een tientje... 

om te kunnen adverteren in het 
grootste en kleurigste 
postzegelblad van Nederland. 
Abonnees van 'Philatelie' betalen 
voor drie regels In de rubriek 
'Kleine annonces' slechts tien 
gulden. Profiteer ervan; vul nu de 
bon op de wikkel in! 

file:///erseveld


Waar is Alberto Tomba? 
Ro Marcenaro beweert, dat ergens in deze illustratie Alberto Tomba is afgebeeld. 
Als inspiratie voor dit buitengewone blok van vier diende een foto, die hij 2 
maanden ervoor had genomen tijdens het WK skieën in Sestriere. Eveneens 
origineel is de satellietfoto, die als velrand dient voor de zegels uitgegeven ter 
gelegenheid van de terugkeer van Hong Kong tot China. Als 15e uitgifte in de 
serie "Grote Steden", is het de eerste die als velletje verschijnt. Vanaif 12 
februari zijn beide uitgiften verkrijgbaar op de postkantoren in San Marino en 
bij alle postzegelhsmdeleiren. Dit om het jaar 1997 goed te beginnen. 

#SAN MARINO 
de vreugde om in cultuur te investeren 

Voor meer informatie omtrent deze postzegels kunt u kontéikt opnemen met uw 
hcmdelaar, of schrijven naar Hlagent Nederland B.V. - windbrugstraat 13-13, 7511 HR Enschede 
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